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آگهى مفقودى
برگ سبز سوارى پژو405 مدل 1395 رنگ سفيدروغنى بشماره پالك ايران36- 974 م 45 بشماره موتور 
139B0125058 و شماره شاســى NAAM31FE4GR039531 بنام حميدرضا دولت آبادى فرزند على اصغر 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ سبز سوارى ام وى ام مدل 1394 رنگ سفيدروغنى بشماره پالك ايران36- 535 م 55 بشماره موتور 
MVM477FJAE030790 بشماره شاسى NATFBAKD5E1006010 بنام فاطمه دارينى مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

برگ ســبز و برگ كمپانى سوارى پرايد مدل 1389 رنگ سفيد بشماره پالك ايران 36- 719م28 بشماره 
موتور 3594004 و شــماره شاســى S1412289618747 بنام حمزه ناصرى صديق مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

كليه مدارك (سند - برگ سبز (شناسنامه) - كارت و ...)    خودرو  وانت پيكان  مدل 83  رنگ سفيد روغنى 
  IN-83915411به شماره انتظامى 911 ب 18 ايران  14به شماره موتور 11283084775 و به شماره شاسى

به  نام  مجيد گوهر زاد مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

اينجانب احمد نيازى فرزند جباربردى به شماره ملى 6289423101 مالك خودروى سوارى سيستم سمند 
 9F409932 تيپ سورن به رنگ سفيد-روغنى مدل 1387 به شماره موتور 12487165053 و شماره شاسى
به شماره پالك 69-296 ب 54 بعلت فقدان اسناد فروش مالكيت (سند كمپانى) تقاضاى رونوشت المثنى سند 
خودروى مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خود روى فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
منطقه ايى ســارى واقع در كيلومتر5 جاده ســارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهى است پس از 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

اينجانبه فاطمه برزگر ســلوكالئى فرزند عباس به شــماره ملى 2093760592 مالك خودروى ســوارى هاچ 
بك سيستم پژو تيپ 206TU5 به رنگ سفيد-روغنى مدل 1395 به شماره موتور 163B0227167 و شماره 
شاســى NAAP13FE5GJ850333 به شــماره پالك 99-249 ل 33 بعلت فقدان اسناد فروش مالكيت (سند 
كمپانى و سند مالكليت برگ سبز) تقاضاى رونوشت المثنى سند خودروى مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدى 
ادعايى درخصوص خود روى فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ايى سارى واقع در كيلومتر5 جاده سارى 
به نكا جنب شــركت شــماليت مراجعه نمايند. بديهى اســت پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. گنبد

ســند و شناسنامه(برگ ســبز) خودرو ســوارى  پژو تيپ  405GLX-XU7-CNGمدل 1392 برنگ نقره 
اى-متاليك بشماره موتور 124K0196468 و شماره شاسى NAAM11CA0DR915861 و شماره پالك ايران 

84-427 ص 35 به نام احمد حسينى راد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناســنامه(برگ ســبز) خودرو هاچ بك سيســتم ســايپا تيپ 111SE مدل 1395 برنگ آبى سير-متاليك 
بشــماره موتورM13/5690111  و شماره شاسى NAS431100G5878177  و شماره پالك ايران 873-84 

ص 55 به نام فرحناز شعبان زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

بدينوسيله اعالم ميدارد كارت دانشجويى به شماره 9611216191 رشته پزشكى ، دانشگاه علوم پزشكى 
ايران بنام اينجانب مريم نورى بشماره ملى 4580341511 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. نوبت 

اول 97/5/30- نوبت دوم 97/6/10 ، شاهرود

بــرگ ســبز و ســند كمپانى خودرو ســمند تيــپ X7 مدل 84 رنگ خاكســترى روشــن متاليــك ش موتور 
12484008973 شاسى 14505681 پالك 72-621د81 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

موتــور  ش   NATEBAFBFE1021778 شاســى   110 مــدل   MVM خــودرو  كمپانــى  ســند 
MVM472FGE043565پالك 82-148ط23مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139760301058001063 مورخ 1397/04/13 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مصطفى اكبرى فرزند على بشماره شناسنامه 0430032846 صادره از 
دماوند در ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 319/70 مترمربع پالك 1439 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 
152 فرعى از 59 اصلى واقع در احمد آباد خريدارى برابر مبايعه نامه عادى مع الواسطه از مالك رسمى سيف اهللا 
اكبرى فرزند غالمعلى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/5390– تاريخ انتشار نوبت 

اول: 97/5/25 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/10
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى حصر وراثت  
رقيه احمدى قاجارى ش ش 529 به شــرح دادخواست به كالسه 970648 از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عباس سبك خيز ش ش 49 در تاريخ 97/5/4 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-على ش 
ش 2090219297   3-داود ش ش 2091884146   4-جواد ش ش 2080888897   5-عباسعلى ش ش 
209176773   6-حمــزه ش ش 2092189281   7-ليــال ش ش 1091   8-صغرى ش ش 2092406329   
9-مينا ش ش 2080007718    10-مريم ش ش 2090308613   11-اســماعيل ش ش 2091858889   
12-حكيمه ش ش 2092091700   13-فهيمه ش ش 2092357281   14-حبيبه ش ش 2093462982  
همگى سبك خيز ف عباس-فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
معصومه راهبان ش ش 20536 به شــرح دادخواست به كالسه 970647  از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان زبيــده مقدم جويبــارى ش ش 5829094290 در تاريخ 
96/9/25  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-
دختر متوفى2-مجتبى ش م 2091891444    3-شهربانو ش م 2091818798 هردو راهبان ف بيكلر صادره 
سارى-فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
حســين تقى زاده ســقنديكالئى ش ش 2093243776 به شــرح دادخواســت به كالســه  از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان على گدا تقى زاده ســقنديكالئى ش ش 
2093117487 در تاريــخ 97/5/21 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:1-متقاضى- پسر متوفى2-بانو تقى پور ف على اصغر ش م 2091158968 همسرمتوفى3-
حسن ش م 2080126598   4-معصومه ش م 2093566028   5-اعظم ش م 2092006215   6-خديجه 
ش م 2091363944 همگــى تقى زاده ســقنديكالئى ف على گــدا –فرزندان متوفى، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو 

مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســيد عليرضا محمدى ش ش 2080044265 به شــرح دادخواســت به كالســه 970641 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان زينب طالبى ماكرانى ش ش يك در تاريخ 
88/11/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-
پسر متوفى2-فهيمه محمدى زاده سليمى ف محمدجواد ش ش 2092292951    3-اشرف السادات محمدى ف 
سيد محمدمهدى ش ش 2093485257   4-فتانه محمدى زاده سليمى ف محمدجواد ش ش 2092212176  
همگى دختران متوفى5-ســيد محمدمهدى محمدى ف آقابزرگ ش ش 2091830135 همســر متوفى ، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 

متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســيد عليرضا محمدى ش ش 2080044265 به شــرح دادخواســت به كالســه 970640 از اين شــورا 
درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه ســيد محمدمهدى محمــدى ش ش 395 در تاريخ 
96/12/16 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-
پســر متوفى2 -اشرف الســادات محمدى ف ســيد محمدمهدى ش ش 2093485257  دختر متوفى 3-فاطمه 
موسوى ف سيد صادق ش ش 2091654809 مادر  متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
حميد بســطامى خلردى ش ش 2093064863 به شــرح دادخواســت به كالســه 970649 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان هاجر مرادى سنگســركى ش ش 6932 
در تاريخ 97/5/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-
متقاضى-پسر متوفى2-عليرضا بسطامى خلردى ف على ش ش 728 صادره سارى-همسر متوفى3-فاطمه ش م 
2093651610   4-مريم ش م 2093035413 هردو بســطامى خلردى ف ســبزعلى –دختران متوفى ، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 

متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به بيمه ملت
خواهان على محمد مطلبى با وكالت حميدرضا نصيرى دادخواســتى به طرفيت خوانده بيمه ملت به خواسته 
مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609982073800091 شعبه 8 دادگاه خانواده سارى ثبت 
و وقت رســيدگى مورخ 97/7/18 ســاعت 9 صبح تعيين كه حسب دســتور دادگاه ، طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خواهان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى-معصومه جهانشاهى

آگهى وقت رسيدگى به سهراب رندى طوسى
خواهان ليال كاظمى دولت آبادى دادخواستى به طرفيت خوانده سهراب رندى طوسى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709981510200009 شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت 
رسيدگى 97/7/10 ساعت 9:30 تعيين گرديد لذا حسب دستور دادگاه ، طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى-ليال رزاقى كفشگرى

آگهى ابالغ دادخواست و دعوت به رسيدگى
ش بايگانى شــعبه:970122 ســيد فرشــاد مرادى ف سيد قاسم دادخواســتى به خواسته انتقال سند به 
طرفيت اعظم واحدى ف ابراهيم تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 3/97/108 ثبت شده چون خوانده 
مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق آ د م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنشار درج و آگهى مى شود كه 
خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در روز چهارشنبه 
97/7/11 ســاعت 9:30 در شعبه سوم شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رساند واالّ اين شورا رسيدگى و 

اقدام قانونى معمول خواهد داشت.م/الف
دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به شورش كريمى
خواهان قاسم ذات الهى دادخواستى به طرفيت شورش كريمى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به كالسه 9709982073200211 شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 97/7/15 
ساعت 9:30 تعيين گرديد.حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضرگردد.م/الف
 مسئول دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى

احضاريه
مهلت حضور: 7 روز نوع علت حضور:دفاع از اتهام انتسابى درخصوص شكايت محمدرضا عالمى عليه شما داير 
بر سرقت باتوجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شما ناصر براهويى ف انور ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر 

اقدام ، درغير اين صورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد.نتيجه عدم حضور جلب است.م/الف2125
                                                                          شعبه چهارم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب آمل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى جواد اهتمامى فرزند يوسف
خواهان آقاى رضا حسينى كالته دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى جواد اهتمامى به خواسته الزام به فك 
پالك خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980250100239 شعبه اول دادگاه 
عمومى (حقوقى) شهرســتان شــهررى ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/23 ساعت 10/00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/3089
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به هوشنگ نيرومند ف اصغر
خواهان حاجى شــيخ و محمدضا ايســتگلدى و ناشه اداى دادخواســتى به طرفيت خوانده هوشنگ نيرومند 
به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709982073200178 شعبه 2 شوراى حل 
اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 97/7/15 ساعت 9 تعيين گرديد.حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضرگردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك قرض الحســنه رســالت با وكالت داود اصغرى و احمد آقايى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به 
طرفيت ســيدجواد ســيديان ف سيد ابوالقاســم تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالســه 3/97/278 شوراى 
سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در تاريخ 97/7/10 ساعت 9 صبح در شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند 

واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
 مدير دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى

 
آگهى ابالغ وقت دادرسى

آقاى محمد تارى ف داود دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت ســيد اميرعلى حميدى تقديم كه 
به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 970306 شــوراى ســارى ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا 
طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به 
دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در تاريخ 97/7/15 ساعت 9:30 
صبح در شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول 

خواهد داشت .م/الف
رييس شوراى حل اختالف شعبه 10 سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
سيد سجاد نيك بخت ف سيد رسول دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت على محمدزاده ف مظاهر 
تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 970250 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد 
لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه 
به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در  روز دوشنبه 97/7/16 ساعت 
9:30 صبح در شــعبه 19 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى 

معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 19 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :3/94/361 محكــوم لــه: على گــوران ف رادعلى محكوم عليه:1-احمد عليــزاده ف محمد2-ايران 
خليلى ف مســلم هردو مجهول المكان به موجب رأى 535-94/12/16 شــعبه 3 شــوراى حل اختالف ســارى كه 
قطعيت يافته محكوم عليهم  محكوم اند به پرداخت تضامنى 20,000,000 ريال اصل خواسته هم چنين پرداخت 
هزينه دادرســى و پرداخت خســارت تاخير تاديه برمبناى نرخ تورم از تاريخ سرسيد چك(يك فقره چك به شماره 
537354-81/7/15) تا زمان اجرا و وصول محكوم به كه از طريق واحد اجراى احكام محاسبه و دريافت خواهد 
شد در حق خواهان و پرداخت 1,000,000 ريال به عنوان نيم عشر دولتى. به استناد ماده 29 قانون شوراى حل 
اختالف مصوب 1394 و ماده 34 اجراى احكام مدنى محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير 

اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ:4/96/84 محكوم له: ســيد ابوالحسن عمادى ســرخى محكوم عليه:ابراهيم تواليى-مجهول المكان 
به موجب رأى 428-96/6/30 شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به 
پرداخت 170,000,000 ريال اصل خواســته و 2,330,000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد تا اجراى كامل حكم بارعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان 
و نيم عشــر دولتى.به اســتناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از 
ابــالغ ايــن برگ اجراييه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام 
تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
     مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى

     
آگهى مزايده مال غيرمنقول  

درخصوص پرونده كالسه 970441 و970442 مدنى شورا له حسن حسينى بيجى كال عليه رضا مس شناس 
مبنى بر مطالبه وجه كه مال غيرمنقول شخص ثالث(ابراهيم قربانى) با پالك ثبتى 29844 فرعى از يك اصلى بخش 
12 ناحيه ثبت بابلسر واقع در بابلسر خ شهيد بهشتى خ آستانه 2(شهيد بابايى)زمين هاى تفكيك باغ مصباح انتهاى 
كوچه بن بست توقيف گرديد كه شامل شش دانگ عرصه و اعيان زمين با بناى احداثى(طلق) به شماره 29844 
فرعى از يك اصلى و مفروز شــده از 3366 فرعى از اصلى مذكور بخش 12 ثبت بابلســر به مســاحت 149/48 
مترمربع مى باشــد كه در ملك مذكور يك ســاختمان دوطبقه با اسكلت بتن مسلح با قدمت حدود 10 سال شامل 
دو واحد مســتقل از هم احداث شــده واحد همكف به مســاحت تقريبى 80 مترمربع و داراى دو اتاق خواب-هال 
و پذيرايى-آشــپزخانه اپن با كابينت ام دى اف-سرويس بهداشتى و حمام مستقل و واحد طبقه اول به مساحت 
تقريبى 120 مترمربع و داراى دو اتاق خواب-هال و پذيرايى و آشــپزخانه اپن با كابينت ام دى اف و ســرويس 
بهداشــتى و حمام مستقل مى باشــد كه هر دو واحد شامل كف مفروش به سراميك-ديوارها و سقف سفيدكارى 
شــده ، درها از جنس اچ دى اف و پنجره ها از جنس آلومينيوم اســت .گرمايش واحد همكف توسط بخارى گازى و 
سرمايش آن توسط كولر اسپليت صورت مى پذيرد.گرمايش طبقه اول توسط پره هاى شوفاژ تغذيه شونده از پكيج 
و سرمايش آن توسط واحد كولر اسپليت انجام مى شود.عرصه ملك مفروش به موزاييك و داراى دو امتياز آب و 
برق و گاز اســت .مراتب فوق توسط كارشناس رسمى دادگسترى مورد بازديد قرار گرفته شش دانگ ملك پالك 
ثبتى 29844 فرعى از يك اصلى بخش 12 ثبت بابلسر به مبلغ 2,500,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى كه در 
تاريخ 97/7/4 روز چهاشنبه از ساعت 10 الى 11 صبح در اجراى احكام مدنى  بابلسر به فروش خواهد رسيد . 
كسانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد 
ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد.هزينه نقل و انتقال به 

عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شورا دادگسترى بابلسر-بابازاده

 اجراييه
ش پ:9/95/559 محكوم له: عليرضا محمدشــفيعى با وكالت ايمان آقاجانى دالور محكوم عليه:عبدالرضا 
افضلى-مجهول المكان به موجب رأى 306-96/5/22 شــعبه نهم شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت 15,000,000 ريال اصل خواسته و 815,000 ريال هزينه دادرسى و حق 
الوكالــه وكيل طبق تعرفه به عالوه خســارت تاخير تاديه از 97/7/15 حواله تــا اجراى حكم در حق خواهان صادر 
مى گردد.نيم عشر دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه پرداخت گردد.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف 
مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
يــا ترتيبــى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى 

براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
     مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى

 اجراييه
ش پ:9/95/560 محكــوم لــه: ابراهيم صادريان با وكالــت ايمان آقاجانى دالور محكــوم عليه:نورالدين 
رضايى-مجهول المكان به موجب رأى شــعبه نهم شــوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم 
است به پرداخت 5,850,000 ريال اصل خواسته و 211,002 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه قانونى در حق خواهان صادر مى گردد.نيم عشر دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه پرداخت گردد.به استناد 
ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين 

صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ:960032 محكوم له:سيد ابراهيم اطهرى ف سيد محسن محكوم عليه:عادل اسدى تلوكاليى ف احمد-

مجهول المكان به موجب رأى 960032-95/5/21 شعبه 19 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت 20,000,000 ريال اصل خواسته و 455,000 ريال هزنيه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررســيد چك 96/7/15 تا اجرا در حق خواهان صادر گرديد.ضمنا هزينه نيم عشــردولتى طبق 
تعرفه پرداخت گردد.به اســتناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس 
از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام 
تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 19 شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصوص پرونده كالســه 970176 ارجاى اجرا له تقى اســماعيل تبار عليه منصور جعفرى شــهباززاده كه 
شخص ثالث به نام ام البنين رمضانى نژاد مال غيرمنقول خود را جهت پرداخت محكوم به معرفى واقع در بابلسر 
خيابان ولى عصر-ولى عصر يكم دومين كوچه ســمت چپ آپارمان نيكان به شــماره پالك ثبتى 27195 فرعى از 
يك اصلى قطعه 9 تفكيكى و مفروز  و مجزى شــده از 13968 فرعى از اصلى مذكور بخش 12 حوزه ثبتى بابلســر 
به مســاحت 172/88 مترمربع واقع در طبقه ششــم كه مقدار 5/24 مترمربع آن تراس مســقف مى باشــد به 
انضمام انبارى قطعه يك تفكيكى واقع در طبقه همكف به انضمام پاركينگ قطعه 5 تفكيكى واقع در طبقه همكف 
با قدرالســهم از عرصه و ســاير مشاعات و مشــتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايى آن به نام 
ام البنين رمضان نژاد مى باشد آپارتمان مورد ارزيابى واقع در طبقه ششم يك آپارتمان هفت طبقه روى پيلوت 
10 واحدى به نام ســاختمان نيكان با قدمت حدود بيش از چهار ســال به مساحت اعالم شده در سند با مشخصات 
اســكلت بتن آرمه-نما كنيتكس-شامل سه اتاق خواب كه يكى از خواب ها مستر مى باشد –مفروش با سراميك 
طرح پاركت وديوارها كاغذ ديوارى و ســقف كاذب رنگ آميزى شــده آشپزخانه اپن با كابينت ام دى اف ديوار كف 
كاشى و سراميك با سقف كاذب رنگ آميزى شده-هال و پذيرايى مفروش با سراميك طرح پاركت و ديوار سقف 
كاذب رنگ آميزى شده  داراى سرويس هاى بهداشتى-پنجره ها آلومينيوم دوجداره و درب اتاق ها چوبى و درب 
ورودى ضد ســرقت با آسانســور مشاهده شــده و داراى امتيازات الزم مى باشد كه مراتب فوق توسط كارشناس 
رسمى دادگسترى مورد بازديد و ارزيابى قرار گرفته و به مبلغ 4,000,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده 
كــه در روز دوشــنبه 97/7/2  از ســاعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضــورى در اجراى احكام مدنى به 
فروش خواهد رسيد . كسانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند 
بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. 
طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اجراى احكام مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.

هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

اجراييه
ش پ :96/139/ش 9 محكوم له:  مصطفى رباط سرپوس باوكالت سيد سعيد موسوى محكوم عليه:عليرضا 
طباطبايى به موجب رأى 344-96/6/29 شعبه نهم شوراى حل اختالف آمل كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت 65,000,000 ريال اصل خواســته و 910,000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از 
زمان سررسيد 95/7/30 تا اجراى حكم و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر مى گردد.ضمنا نيم 
عشــر دولتى برعهده محكوم عليه مى باشــد. به اســتناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم 
توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت 

پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف آمل-صانعى

دادنامه
پرونده:9509981212500771 دادنامه:9709971211200558 شاكى:عبداله رضى ف عبداله متهم: 
غالمرضا مومنى ((رأى دادگاه)):به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى آمل به شماره 9710431212300966 
غالمرضا مومنى متهم است به كالهبردارى رايانه اى به مبلغ پنجاه ميليون ريال با عنايت به محتويات پرونده نظر به 
شكايت شاكى عبداله رضى مبنى بر اين كه متهم در نرم افزار شيپور آگهى فروش يك دستگاه اتومبيل هيوندا 
را درج نمود و اعالم داشــته كه خريدار اتومبيل مبلغ پنجاه ميليون ريال بايســتى بيعانه پرداخت نمايد كه شاكى 
مبلغ يادشــده را تاديه نموده پس از پرداخت مقرر گرديد اتومبيل را در شهرســتان آمل تحويل نمايد لكن ديگر 
موبايل را خاموش و پاسخگو نبوده كه دادگاه باتوجه به گزارش و پاسخ استعالم از پليس فتا كه هويت و مشخصات 
حســاب(كارت) به شــماره 6063731031558498 را به نام غالمرضا مومنى ف يداله معرفى نموده و از طرفى 
متهم على رغم ابالغ احضاريه به طريق نشــر آگهى در دادســرا و جلســه دادرســى حضور نيافته و دفاعى به عمل 
نياورده لذا دادگاه بزه انتســابى را محرز تلقى و با اســتناد به ماده 13 قانون جرايم رايانه اى متهم را عالوه بر رد 
وجه به مبلغ پنجاه  ميليون ريال در حق شاكى به تحمل يك سال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى 
و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه ســپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در 

محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف2124
رييس شعبه 102 محاكم كيفرى 2 آمل-طاهرى نژاد

آگهى مزايده مال منقول نوبت اول
ش بايگانى شعبه:950833 اجراى مدنى بابل درنظر دارد جهت وصول محكوم به و هزينه اجرايى در پرونده 
كالســه نســبت به فروش آثار هنرى متعلق به محكوم عليه كامران حسين پور در حق مهدى كريمايى روز دوشنبه 
97/6/26 ساعت 11 از طريق مزايده در دفتر اجراى مدنى بابل اقدام نمايد.كارشناس ارزش 14 قلم تابلو خط 
و نقاشــى به شرح مندرج در نظريه كارشناســى مضبوط در پرونده را 1,375,000,000 ريال برآورد نموده است.
مزايده از قيمت  پايه كارشناسى شروع شده و به باالترين مبلغ پيشنهادى فروخته خواهد شد . برنده مزايده ده 
درصد مبلغ را فى المجلس و باقيمانده را بايدظرف يك ماه پس از مزايده پرداخت نمايد و در صورت انصراف ده 

درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد.ضمنا هرگونه هزينه بعدى به عهده خريدار مى باشد.م/الف
دفتر اجراى مدنى دادگسترى بابل-عبدى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محسن كابلى فرزند محمد داراى شناسنامه شماره 129 بشرح دادخواست به كالسه 970342 از اين 
شورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد كابلى باالخان بشناسنامه 839 
در تاريخ 95/1/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل 
1- متقاضى با مشخصات فوق پسر متوفى 2- حسين كابلى فرزند محمد ش ش 1915 پسر متوفى 3- معصومه 
كابلى فرزند محمد ش ش 9 مواليددختر متوفى 4- فاطمه كابلى فرزند محمد ش ش 37 دختر متوفى 5- فرشته 
كابلــى فرزند محمد ش ش 3660138207 دختر متوفى 6- زهرا كابلــى فرزند محمد ش ش 3660426970 
دختر متوفى 7- بگم صفارى فرزند عباس دارنده ش ش 3670471359 همســر متوفى ، متوفى وارث ديگرى 
ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/977
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

شھرستان ھا10 شنبه  10 شهريور 1397  شماره41128 

 بخش كوهسرخ تا ابتداى سال 98 
گازدار مى شود

ــان رضوى گفت:  ــركت گاز خراس ــخنگوى ش س
ــتاهاى بخش  ــال 1398تمام روس تاپايان نيمه اول س

كوهسرخ از نعمت گازبرخوردار خواهند شد.
ــورت انجام تعهد  ــيد احمد علوى گفت: در ص س
پيمانكار در نيمه ابتدايى سال 98 شاهد گازدار شدن 

روستاهاى باقى مانده اين بخش خواهيم بود.
ــتا  ــرخ  داراى 28 روس ــزود: بخش كوهس وى اف
ــتاى آن از نعمت گاز  ــم اكنون پنج روس ــت  كه ه اس
ــتند و عمليات اجرايى گازرسانى به 22  برخوردار هس
ــتاى ديگر نيز در حال انجام است و طبق مصوبه  روس
ــتا فاقد شرايط فنى و اقتصادى براى  بند ق، يك روس

گازرسانى مى باشد.
علوى اظهار كرد: از تعداد 22 روستا، دو روستاى 
ــذ تائيديه هاى فنى تا  ــاد و چلپو در صورت اخ اكبرآب
پايان مهرماه امسال تزريق گاز خواهند شد و روستاهاى 
طرق، اوندر، ايور، بندقرا، تجرود، تنورجه، توندر، خرو، 
ــنجدك، قراچه،  خزرآباد، خزربيك، داغى، ده ميان، س
ــه نما  ــه، كوش ــون، كريز، كالته پايين دره، كوش قص
ــال  ــهريور ماه س ــك نيز به مرور و تا پايان ش و موش
ــوند. وى افزود: تعيين زمان  ــانى مى ش آينده گازرس
ــى الخصوص در بحث  ــراى اتمام طرح هاى فنى عل ب
ــانى با توجه به نتايج مورد انتظار از تست هاى  گازرس
تخصصى مرتبط با جان و مال مردم معمول نيست اما 
ــا اين حال با اتمام پروژه هاى در حال اجرا در بخش  ب
كوهسرخ به ضريب نفوذ 100 درصدى در روستاهاى 

واجد شرايط خواهيم رسيد.

به منظور افتتاح و بازديد از پروژه هاى 
صنعت آب و برق وزير نيرو وارد استان 

گيالن شد
ــاون آب و آبفاى اين وزارتخانه به  وزير نيرو و مع
ــور  ــراه تنى چند از مديران صنعت آب و برق كش هم

شهريورماه 97 وارد استان گيالن شد.
ــه منظور بازديد و افتتاح  ــر رضا اردكانيان ب   دكت
ــتان  ــروژه هاى مهم صنعت آب و برق اس ــى از پ برخ
ــد خود را از  ــفر نمود و بازدي ــتان س گيالن به اين اس
ــد  آيت اله بهجت (سد شهربيجار) هم اكنون  محل س
آغاز كرد. وزير نيرو در بدو بازديد خود از پروژه، افتتاح 
ــد  ــره بردارى از نيروگاه برق آبى 3/6 مگاواتى س و به
ــد شهر بيجار) و مراسم كلنگ زنى  آيت اله بهجت( س
ــد به تصفيه  عمليات اجرايى خط انتقال از خروجى س

خانه آب گيالن در دستور كار خود دارد.
ــتاندار گيالن  ــفر اس ــن س ــت در اي ــى اس گفتن
ــرو را  ــر ني ــتانى، وزي ــران اس ــد از مدي ــى چن  و تن

همراهى مى كنند.

ــط عمومى اخبار ــزارش رواب ــه گ ب استان سـمـنـان پزشكى  علوم  دانشگاه 
سمنان، نشستى درخصوص بهره بردارى و افتتاح 
ــگاه دانش ــى  درمان و  ــى  آموزش ــاى  ه ــروژه   پ
ــور دكتر  ــمنان با حض ــتان س ــكى اس  علوم پزش
ــمنان، دكتر همتى نماينده  ــتاندار س چاوشى اس
ــتان هاى سمنان، مهديشهر و سرخه  مردم شهرس
ــالمى، دكتر دانايى فرماندار  در مجلس شوراى اس
سمنان، دكتر دانايى رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
استان سمنان، هيئت رئيسه و جمعى از مسئولين 
استانى، شهرستانى و دانشگاهى در سالن جلسات 
ــگاه  ــوزش هاى مهارتى و حرفه اى دانش مركز آم

برگزار شد.
در اين نشست دكتر چاوشى استاندار سمنان 
ــت:  ضمن تبريك مجدد به دكتر دانايى، بيان داش
خوشحالم از اين كه ناظر توفيقات و پيشرفت هاى 
ــتم، امروز هم دو پروژه  ــالمت استان هس حوزه س

ــكى استان سمنان به  ــگاه علوم پزش مهم در دانش
ــتى درمانى  ــيد تا خدمات بهداش بهره بردارى رس

مطلوب ترى به مردم شريف استان ارائه گردد.
ــره بردارى  ــمنان ادامه داد: با به ــتاندار س اس
ــتان كه به همت  ــى كوپتر آمبوالنس در اس از هل
ــكى استان سمنان به  ــگاه علوم پزش مديران دانش

ــگاه كه  ــابق دانش ــادنوش رئيس س ويژه دكتر ش
ــتان سمنان ارائه  ــيار ارزنده اى به اس خدمات بس
ــگاه، توفيقى براى  نمود و دكتر دانايى رئيس دانش
استان سمنان فراهم شد تا اين خدمت جديد هلى 
ــتان، خدمات  ــر آمبوالنس در جاده هاى اس كوپت
ــافران و زائران حرم رضوى  ــته اى را به مس شايس

ارائه نمايد.
ــه داد: صميمانه از وزارت  ــى ادام دكتر چاوش
ــكى و همچنين  ــت، درمان و آموزش پزش بهداش
ــتان  ــگاه قدردانى مى كنم كه در اس مديران دانش
ــيار قابل توجهى را ايجاد كردند  چنين ظرفيت بس
ــيار خوبى است كه بتوان  و اين موضوع فرصت بس

ــگرى و درمانى  ــوان قطب گردش ــتان را به عن اس
ــور را نيز  ــاران خارج از مرزهاى كش ــوان و بيم عن

پذيرش نمود.
ــنديم اخيرا كشور ما  ــيار خرس وى افزود: بس
ــرفت هاى  در خاورميانه جايگاه اول را از نظر پيش
ــب كرده و اين افتخار تاريخى  عرصه پزشكى كس
براى ميهن ما است كه امروز در ايران لزومى براى 

اعزام بيماران به خارج از كشور وجود ندارد.
ــگاه و لزوم ــاره به جاي ــگاه با اش  رئيس دانش

ــاى مهارتى و  ــز آموزش ه ــردارى از مرك ــره ب  به
ــتان، تصريح نمود:  ــكى در اس حرفه اى علوم پزش
ــه فعاليت هاى اين مركز، مهارت آموزى به   از جمل
فارغ التحصيالن و دانش آموختگان علوم پزشكى 
ــد، آنچه كه در حوزه علوم پزشكى وجود  مى باش
ــا در اين مجموعه  ــت تمامى حوزه ه دارد اين اس
ــت كه هر زير  ــاخه هاى بسيارى اس داراى زير ش

شاخه بايد مهارت خاصى را دارا باشند.

استاندار سمنان

 خوشحالم از اين كه ناظر توفيقات و پيشرفت هاى 
حوزه سالمت استان هستم

وبنایی  اقدامات ویژه برای خدمات ر
شھرک «آفتاب» پرند صورت گیرد

ــازى  ــر راه و شهرس ــاون وزي گفت: بايد هرچه سريع تر اقدامات ربـاط كريـم مع
ــعه خدمات روبنايى در حوزه فرهنگ و  ويژه براى توس

ورزش در شهرك آفتاب پرند، صورت بگيرد.
ــب اهللا طاهرخانى در  ــه گزارش خبرنگار ما، حبي ب
حاشيه سفر به پرند و بازديد از فاز 5 اين شهر، با تاكيد 
بر نقش مردم و هيات مديره ها در پويايى شهر و نشاط 
ــهروندان در امور شهرى  ــاركت ش اجتماعى گفت: مش
نقش بسزايى در شكل گيرى هويت اجتماعى شهر ها به 

خصوص شهرهاى جديد دارد.
ــتناد به گزارش مديرعامل شركت عمران  وى با اس
ــارى در مركز  ــگ زنى مركز محله 9 هكت ــد، از كلن پرن
شهرك « آفتاب» در پاييز سال جارى خبر داد و گفت: 
ــريع تر اقدامات ويژه براى توسعه خدمات  بايد هرچه س
ــهرك آفتاب  ــى در حوزه فرهنگ و ورزش در ش روبناي

پرند، صورت بگيرد.
بر اساس اين گزارش، در جريان سفر معاون وزير راه 
و شهرسازى به پرند، اعضاء هيات مديره شهرك آفتاب 
ــى از فعاليت هاى هيات مديره اين شهرك  پرند گزارش
ــهرك  ــعه ش ــكالت و راهكارهاى توس ارايه دادند و مش
آفتاب به عنوان بزرگ ترين شهرك مسكن مهر كشور با 
12 هزار و 900 واحد مسكونى مورد بررسى قرار گرفت. 
معاون وزير راه و شهرسازى در اين ديدار كه بيش از 3 
ــاعت به طول انجاميد، با ده ها متقاضى مسكن مهر  س
نيز ديدار كرد و ضمن شنيدن مشكالت و دغدغه هاى 
ــكن مهر و اقدامات  آنان، توضيحاتى از روند تكميل مس
صورت گرفته ارائه داده و دستورات الزم را براى بررسى 

و رفع مشكالت متقاضيان صادر كرد.

با حس وظیفه شناسی، دین خود به شھدا 
را ادا کنیم

شهردار مشهد مقدس گفت: براى  ــهدا، كار مـشـهـد ــود به ش ــن خ اداى دي
ارباب رجوع را در ادارات به درستى و با وظيفه شناسى 

انجام دهيم.
تقى زاده خامسى با بيان اين مطلب در اولين يادواره 
شهداى كارمند استان خراسان رضوى كه در تاالر شهر 
ــد، اظهار كرد: وظيفه كارمندان دستگاه هاى  برگزار ش
ــهدا آن  ــتگى ش ــف در برابر ايثار و از خود گذش مختل
ــت كه كار مردم را به درستى انجام دهند و با حس  اس
ــات و ــدردان زحم ــود، ق ــى در كار خ ــه شناس   وظيف

 فداكارى هاى شهدا باشند.
ــتگاهى مراجعه  وى افزود: اگر ارباب رجوع به دس
ــخگويى  ــد و كارمندى كم كارى يا تخلفى در پاس كن
مرتكب شود، اين نشان دهنده آن است كه وظيفه خود 
را نسبت به دين شهدا به طور كامل انجام نداده است.

ــازى از معراج  ــهردار مشهد مقدس با تصوير س ش
ــهر در دوران دفاع مقدس، بيان كرد: شهدا  شهداى ش
ــهداى مشهد تحويل مى گرفتيم و هيچ  را در معراج ش
ــگى را با بدن هاى  ــه هاى وداع هميش كس آن صحن
ــهدا فراموش نمى كند. اما حال چه  زخمى و خونين ش

بايد كرد؟
ــى با عزيز و بزرگ خواندن جايگاه  تقى زاده خامس
ــهدا  ــان كرد: ش ــهدا براى جامعه خاطر نش خانواده ش
ــن خود را به خدا و جامعه خود ادا كردند و خانواده  دي
ــتند و راه آنان را بين  آنان نيز در جامعه عزت مند هس
مردم زنده نگاه مى دارند. اما بايد پرسيد ما چگونه مى 
 توانيم پاسخگوى اين حجم از ايثار و از خود گذشتگى

 شهدا باشيم؟

بھره برداری  بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان 
وژه در بخش خط و پست گیالن پر

ــادى»  ــم بلبل آب ــدس «عظي مهن ــهامى برق گـيــالن ــركت س مديرعامل ش
منطقه اى گيالن به تشريح فعاليتها و عملكرد صنعت برق 
گيالن پرداخت. مهندس بلبل آبادى در اين گفتگوى خبرى 
بيان داشت: على رغم تمامى تنگناهاى شديد نقدينگى و 
مالى كه صنعت برق كشور و به تبع آن صنعت برق استان 
ــركت سهامى برق منطقه اى  گيالن با آن رو به رو بود، ش
گيالن موفق شد اقدامات اساسى و زيربنايى را در زمينه باال 
ــتها و خطوط برق استان گيالن  بردن ظرفيت شبكه پس
ــالهاى 95 تا به امروز، حدود  انجام دهد.   وى افزود: طى س
ــتهاى فوق توزيع  425 مگاولت آمپر به ظرفيت نامى پس
ــد. كه اين مقدار معادل 16 درصد  استان گيالن افزوده ش
ــتان گيالن مى باشد. در  ظرفيت پستهاى فوق توزيع اس
زمينه خطوط هم پروژه هاى مختلفى احداث و مورد بهره 
بردارى و افتتاح قرار گرفته كه بار مالى مجموع پروژه ها  از 
ــال 95 تا به امروز حدود 135 ميليارد تومان مى باشد.   س
مهندس بلبل آبادى در خصوص پروژه هاى در دست اقدام 
ــركت گفت: پستهاى 20/63 كيلوولت سپيدرود  و آتى ش
رشت ، سليمانداراب رشت و صومعه سرا از جمله پروژه هاى 
در حال اجراى شركت مى باشد كه انشاا... حداكثر تا پايان 
سال جارى به بهره بردارى خواهند رسيد. همچنين قرارداد 
احداث يك دستگاه پست 20/63 كيلوولت براى شهرستان 
ــده كه اميدواريم اوايل سال  ــتارا قبل از سال منعقد ش آس
آينده و قبل از پيك تابستان وارد مدار شود. در بخش انتقال 
ــتانهاى رشت، تالش و  نيز پروژه هاى بزرگى براى شهرس
انزلى كليد خورده و در دست اقدام مى باشد. بار مالى اين 
ــت مورد  ــده مى بايس ــال آين ــه ظرف 3 س ــروژه ها ك  پ

بهره بردارى قرار بگيرند بيش از 500 ميليارد تومان است.

وژه در پارس جنوبی  بھره برداری از ۴ پر
عسلویه استان بوشھر  

ــازمان منطقه ويژه  ــل س مديرعام ــاح و بهره بـوشـهـر ــى از افتت ــارس جنوب پ
بردارى تاسيسات برق بندر خدماتى پارس، سامانه جامع 
امور گمركى منطقه ويژه پارس و آزمايشگاه آالينده هاى 

زيست محيطى در پارس جنوبى خبرداد. 
ــت برق 132  ــن افتتاح پس ــفى در آئي مهدى يوس
كيلوولت بندر خدماتى پارس اظهار داشت: اين پست برق 
توسط سازمان منطقه ويژه پارس تكميل و به شركت نفت 

و گاز پارس جهت بهره بردارى تحويل داده شد.
وى اضافه كرد: تامين نياز برق فازهاى گازى 4 تا 8 
ــتم حفاظت  مجتمع گازى پارس جنوبى، برقرارى سيس
ــت فازهاى 20 و 21، 17 و 18 بندر خدماتى  طولى پس
پارس، انبار مكانيزه صادرات گوگرد و آب شيرين كن هاى 
ــوط انتقال برق 20  ــه و همچنين حفاظت از خط منطق
كيلوولت بندر تا فرودگاه از اهداف اجراى اين پست بوده 
ــى ادامه داد:  ــت. مديرعامل منطقه ويژه پارس جنوب اس
تاسيسات برق بندر خدماتى پارس با هدف تامين پايدار 
برق تاسيسات بندرى، مجتمع كانتينرى و ايستگاه هاى 
ــازمان منطقه ويژه  ــانى با حضور مدير عامل س آتش نش

پارس مورد بهره بردارى قرار گرفت.
ــامانه امور گمركى سازمان  ــفى بيان داشت: س يوس
ــه الزامات قانونى ابالغى به  ــه ويژه پارس با توجه ب منطق
ــور، تحقق دولت  ــژه و آزاد كش ــاى مناطق وي گمرك ه
الكترونيك در جهت شفاف سازى و تسهيل امور  گمركى 
ــامانه جامع امور  ــردارى قرار گرفت. وى س ــورد بهره ب م
گمركى منطقه ويژه پارس، بهره بردارى از اين سامانه هاى 
نرم افزارى را گام مهمى در راستاى كاهش فساد ادارى و 

تسهيل امور ادارى دانست.


