
شهرستانها4 چهارشنبه  7 شهریور 1397  شماره 4826 
شھرستان ھا10 دوشنبه  12  شهريور 1397  شماره41130 

باحضور فرماندار و شهردار صحنه پروژه 
توسعه شبكه توزيع آب شهرك تاكسيرانى 

افتتاح شد
ــهرك تاكسيرانى  ــبكه توزيع آب ش پروژه اجراى ش
صحنه طى مراسمى با حضور نورالدين فرزادپور؛ فرماندار، 
غالمرضا اكبرى؛ بخشدار مركزى، كامران محمدى نژاد؛ 
ــئوالن محلى شهرستان صحنه  شهردار و جمعى از مس

افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب استان 
ــاه، در ابتداى اين مراسم، مرادى وش مدير امور  كرمانش
آبفاى صحنه طى سخنانى به ارائه توضيحات مختصرى 
ــت: در طرح تفكيكى اين  ــروژه پرداخت و گف درمورد پ
شهرك 105 قطعه در مساحت كلى 3,2 هكتار تفكيك 
شده است و امور آبفاى شهرستان طى با اجراى اين پروژه، 

زيرساخت آب شهرك را تأمين و فراهم ساخته است.
وى افزود: اجراى شبكه جمع آورى فاضالب شهرك 
نيز براى تعيين پيمانكار به مناقصه گذاشته مى شود تا به 
محض برنده شدن پيمانكارعمليات اجرايى آن آغازگردد.

ــبكه اجرا شده يك هزار و 250  مرادى وش طول ش
متر و اعتبار هزينه شده براى پروژه را يك ميليارد و 210 
ــال از محل اعتبارات طرح هاى عمرانى اعالم  ميليون ري
ــتان صحنه يادآور  كرد. مدير امور آب و فاضالب شهرس
ــد و با وجود  ــالجارى آغاز ش ــد: پروژه از اول تيرماه س ش
ــبختانه  ــرارداد 4 ماهه بود خوش ــه مهلت اجراى ق اينك
ــم، نورالدين  ــيد.  در ادامه مراس ظرف يكماه به پايان رس
فرزادپور(فرماندار) و كامران محمدى نژاد(شهردار) نيز به 

ارائه سخن پرداختند. 
فرماندار ضمن تقدير از تالشها و اقدامات امور آبفاى 
ــكن تاكسيرانى خواست، اكنون كه  صحنه از تعاونى مس
ــهرك فراهم شده و اجراى  ــاخت هاى آب و گاز ش زيرس
ــبكه فاضالب آن نيز به زودى به انجام خواهد رسيد،  ش
ــبت به طى مراحل قانونى و الزم و انجام  هرچه زودتر نس
ــاز و واگذارى زمين و منازل به اعضا اقدام  ــاخت و س س
ــه اداره آب و فاضالب و  نمايند. فرزادپور گفت: اكنون ك
ــن نيت زيرساخت هاى شهرك را  گاز به خوبى و با حس
در حوزه مسئوليت خود فراهم ساخته اند، هيئت مديره 
تعاونى مسكن تاكسيرانى نيز قدر همكارى مسئولين را 
بيشتر بداند و نسبت به شروع ساخت و ساز تعجيل كند.

ــاره به اينكه استعالم براى  ــهردار صحنه نيز با اش ش
ــازى معابر شهرك انجام شده است، تأكيد كرد:  آماده س

شهردارى آمادگى صدور مجوزهاى ساختمانى را دارد.

 طرح توسعه پايانه صمديه در دستور
 كار است

مديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري 
ــت پايانه صمديه تا 17 هزار متر  اصفهان گفت: قرار اس
ــيوه اي مدرن  ــاركت بخش خصوصي به ش مربع با مش

توسعه يابد.
ــون چهار  ــت: هم اكن ــاس محبوبي اظهار داش عب
ــمال (پايانه كاوه) شرق (پايانه جي) جنوب  پايانه در ش
 (پايانه صفه)، غرب (پايانه زاينده رود) و يك پايانه درون 

شهري (پايانه صمديه) در شهر اصفهان فعال است.
وي ماموريت سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري 
ــافربري برون  اصفهان را اداره و مديريت پايانه هاي مس
شهري و درون شهري عنوان و تاكيد كرد: چشم انداز اين 
ــازمان ايجاد فضاي سالم، مدرن، آرام، زيبا و خالق در  س
ــتاي جلب رضايت شهروندان عزيز است به گونه اي  راس

كه اين سازمان سرآمد سازمان هاي كل كشور باشد.
 مديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري 
اصفهان با اشاره به طرح توسعه پايانه صمديه، گفت: قرار 
ــت اين پايانه كه هم اكنون حدود پنج هزار متر مربع  اس
ــت تا 17 هزار متر مربع با مشاركت بخش خصوصي  اس
توسعه يابد.  در حال حاضر حدود 12 هزار متر مربع زمين 
براي طرح توسعه اين پايانه تملك شده و پنج هزار متر 
 مربع زمين ديگر نيز تملك مي شود تا پايانه اي مدرن و
 به روز با هزينه اي حدود 40 ميليارد تومان احداث شود. 
وي اضافه كرد: اميدوارم با رايزني هايي كه توسط دكتر 
ــهردار اصفهان صورت مي گيرد توسعه پايانه  نوروزي ش

صمديه ظرف دو تا سه سال آينده صورت بگيرد.   
مديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري 
ــوال كه آيا قرار است پايانه  ــخ به اين س اصفهان در پاس
ــود يا خير، افزود: اين پايانه قرار نيست  كاوه جابه جا ش
جا به جا شود و در خيابان كاوه باقى مي ماند اما زميني 
در شمال اصفهان در نظر گرفته ايم تا بخشي از خدمات 
به اين منطقه منتقل شود.  ژنراتوري نيز براي اين پايانه 
ــده كه حدود يك سوم برق مورد نياز پايانه  خريداري ش

كاوه را تامين مي كند.

اخبار

ــروژه هاى  ــم كلنگ زنى و افتتاح پ مراس ــتان رباط كريم باحضور ربـاط كريـم عمرانى شهرس
ــاداتى فرماندار ،بيات مديركل بهزيستى استان  ــيدمهدى س س
تهران، حجت االسالم نوروزى نماينده مجلس، ميرزمانى شهردار 

و اعضاى شوراى شهر رباط كريم برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار ما ،همزمان با هفته دولت در شهرستان 
ــئوالن استانى و شهرستانى دو  رباط كريم، امروز و با حضور مس
پروژه مركز توانبخشى پرتو و يك پروژه مسكونى 8 واحدى براى 

معلوالن بهزيستى در نصيرشهر افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
ــتانى و نماينده  ــئوالن شهرس ــه اين برنامه ها، مس در ادام

مجلس پروژه هاى عمرانى شهردارى رباط كريم از قبيل بوستان 
اميداصغرآباد، بوستان خيابان فرهنگ، پارك خيابان حافظ، توقفگاه 
اتوبوسرانى درشهرك آبشناسان و بازگشايى زيرگذرشهرك خانه 
را كلنگ زنى و افتتاح كردند. در حاشيه اين مراسم رضايى مدير 
ــتى رباط كريم درباره نحوه فعاليت نركز توانبخشى پرتو  بهزيس
ــان افرادى كه در اين مركز  به خبرنگار فارس گفت: هزينه درم
نگهدارى مى شوند و مجهول الهويه هستند بر عهده دولت بوده 
است. وى ادامه داد: ما به دنبال گسترس چنين مراكزى هستيم 
ــتيجارى بودن اين مراكز نمى توانذد  و دولت نيز در موضوع اس

كمكى كند اما به آنها يارانه پرداخت مى كند.

ــوى گفت:  ــدس رض ــتان ق ــت آس تولي اشرافى گرى، تسليم مقابل ظالم و مصداق مـشــهـد
امروز آن آمريكا، بى برنامگى، تنبلى، درد مردم را نداشتن همه بر 

خالف سيره علوى است.
ــيد ابراهيم رئيسى در ويژه  حجت االسالم و المسلمين س
برنامه «آيينه خانه» شبكه دوم سيما كه همزمان با عيد سعيد 
ــتقيم از حرم مطهر رضوى پخش شد، اظهار  غدير به طور مس
كرد: حكومت و نظام ما امروز جهتش را به طرف نظام تراز علوى 
تنظيم كرده است. بنابراين هيچ توجيهى ندارد كه برخى افراد در 
مناصب مديريتى روش و منشى خالف سيره و حكومت علوى 

ــته باشند. اشرافى گرى، تسليم مقابل ظالم و مصداق امروز  داش
آن آمريكا، بى برنامگى، تنبلى، درد مردم را نداشتن همه بر خالف 
سيره علوى است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: در 
نظام اسالمى تنها وجود امام عادل در رأس جامعه كافى نيست 
بلكه بايد همه اجزاء جامعه و مديران از عدالت برخوردار باشند تا 

جامعه طعم شيرين عدالت را بچشد.
ــجاعت و قاطعيت در  ــراز كرد: اميرالمؤمنين(ع) با ش وى اب
ــور و جامعه مى ايستاد و در مقابل ناكثين،  مقابل خائنان به كش
مارقين، انسان هاى خائن و فتنه گر ايستادگى مى كرد اما در اوج 

مردم دارى و توجه به بينوايان، مستضعفان و مستمندان بود.

اشرافى گرى، تسليم مقابل ظالم، بى برنامگى و تنبلى خالف سيره علوى استافتتاح و كلنگ زنى پروژه هاى عمرانى در شهرستان رباط كريم 

وژه بھداشتی  درمانی دراستان بوشھر افتتاح شد ۶۰ پر
ــهر از افتتاح 60 پروژه  ــگاه علوم پزشكى بوش معاون دانش شـهــــر ــارد ريال بو ــارى بالغ بر380 ميلي ــتى درمانى بااعتب بهداش

دراستان بوشهرخبرداد.
ايرج بيژنى در مراسم افتتاح پروژه هاى سالمت در گناوه از افتتاح ساختمان 
ادارى بيمارستان گناوه خبرداد و اظهار داشت: اين پروژه كه به عنوان طرح توسعه 
ــود با همكارى خيران، اعتبارات دانشگاه علوم  ــوب مى ش اين مركز درمانى محس

پزشكى و تملك دارايى سرمايه اى اجرا و افتتاح شده است.
وى از تخصيص 12 ميليارد ريال براى طرح توسعه بيمارستان گناوه خبرداد 
و بيان كرد: با اجراى اين طرح شرايط جديدى براى ايجاد ديگر زيرساخت ها در 
بخش هاى مراقبت هاى ويژه و بخش ترميم زخم به روش نوين فراهم كرده است.

معاون توسعه مديريت و منابع انسانى دانشگاه علوم پزشكى بوشهر با اشاره به 
افتتاح بخش ترميم زخم به روش نوين و پيشرفته در بيمارستان گناوه گفت: براى 

راه اندازى اين بخش 10 ميليارد ريال تخصيص يافته است.
ــت در گناوه خبرداد و خاطر نشان كرد:  ــش خانه بهداش بيژنى از افتتاح ش
همزمان با هفته دولت شش خانه بهداشت و پروژه هاى مختلف بهداشتى و درمانى 
با اعتبار 40 ميليارد ريال در گناوه افتتاح شد. وى، نوسازى و راه اندازى درمانگاه 
ــار يك ميلياردريال و  ــهر گناوه با اعتب تخصصى دولتى امام خمينى (ره) ش
ــت روستاى بهمنيارى با اعتبار2 ميليارد و 500  افتتاح و تجهيز خانه بهداش

ميليون ريال را از ديگر پروژه ها دانست.

مقدمات واگذاری زمین برای ساخت واحدھای  مسکونی 
ــاخت واحدهاى  مسكونى  مقدمات واگذارى زمين براى س 135 خانوار مستاجر واحدهاى تخريبى آسيب ديده ناشى كـرمـانشـاه
از زلزله اخير  از سال 96 با پيگيرى استاندار محترم ،نماينده و تالش عزيزان در 

وزارت راه و شهر سازى آغاز شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل راه و شهر سازى استان كرمانشاه،مهندس 
ــت 1397ضمن تبريك اين  ــم در آخرين روز از هفته دول ــريفى در اين مراس ش
ــكن براى مستاجران  هفته و عيد غدير،گفت: يكى از مطالبات اصلى، تامين مس

 زلزله زده اى بود كه مسكن نداشتند.
وى افزود: در مرحله نخست قرار بود به هر سه مستاجر آسيب ديده زلزله كه 
فاقد زمين و مسكن به نام خود و همسرانشان بودند يك قطعه زمين واگذار شود 
تا بتوانند با استفاده از تسهيالت ارزان قيمت نسبت به ساخت آن در قالب مجتمع 
اقدام كنند. اما با تالش مهندس بازوند استاندار محترم  و معاون عمرانى استاندار 
كرمانشاه و تعامل با وزارت راه و شهر سازى ، قرار شد به مناسبت فرارسيدن عيد 
غدير در قصرشيرين در مجموع 60 قطعه زمين به هر 2 مستاجر، يك قطعه 150 

تا 200 مترى واگذار شود تا در قالب ساختمان 2 طبقه احداث شود.
مستاجران بايد ظرف مدت 6 ماه نسبت به احداث واحدها اقدام كنند در غير 

اين صورت شاهد ابطال امتياز از اين خانوارها خواهيم بود.
در پايان اين مراسم به نمايندگى از ديگر واجدين شرايط اخذ زمين دو نفر از 

متقاضيان قرار داد زمين مذكوررا از استاندار كرمانشاه تحويل گرفتند.

و سرمایه گذاری  پیشرفت و توسعه نصیر شھر در گر
فرماندار شهرستان رباط كريم همزمان با هفته دولت ودر  ــهر ربـاط كريـم ــتان تپه هاى دوقلو در نصيرش آيين كلنگ زنى بوس
ــذارى بخش  ــرمايه گ ــرو س ــهر در گ ــر ش ــعه نصي ــرفت و توس ــت: پيش  گف

خصوصى است. 
ــيدمهدى ساداتى فرماندار رباط كريم نيزدر اين  به گزارش خبرنگار ما ؛ س
مراسم كه امام جمعه و اعضاى شوراى شهر نصيرشهر نيز حضور داشتند ضمن 
ــرمايه گذاران در نصيرشهر  تبريك هفته دولت عنوان كرد: بايد اجازه داد تا س
حضور يابند و بتوانند سرمايه گذارى كرده و به پيشرفت شهر كمك كنندزيرا كه 

پيشرفت و توسعه نصير شهر در گرو سرمايه گذارى بخش خصوص است.
ــردم را حل كند و ما  ــكالت م ــت تا مش وى ادامه داد: دولت در تالش اس
ــيدن به قله سعادت و آرامش ــهر اين كار را انجام داده و براى رس  نيز در اين ش

 تالش مى كنيم.
ــوارى سرپرست شهردارى نصيرشهر با  ــم نيز فرشاد شهس در ابتداى مراس
ــان كرد:  ــت، خاطرنش بيان اينكه اين پروژه گامى مهم براى رفاه حال مردم اس
ــتان  ــاحت 2 هكتار با اعتبار اوليه دو ميليارد تومان براى اين بوس زمينى با مس

اختصاص يافته است كه امروز عمليات كلنگ زنى آن برگزارشد.
ــودرو نيز عمليات كلنگ زنى  ــازار روز و بازار خ ــه داد: دو پروژه ب وى ادام
ــاخت آن نيز  ــى مراحل ادارى كار س ــه زودى و پس از ط ــده و ب ــام ش  آن انج

آغاز مى شود.

ــور گفت:  معاون وزير كش ــام در بـهـارستـان ــتقرار و دوام نظ اس
گرو حفظ وحدت كلمه ميان اقشار مختلف است.

به گزارش خبرنگار ما ، اسماعيل نجار در مراسم 
ــتان  ــطح امام رضا(ع) گلس افتتاح تقاطع غير همس
ــتان و استاندار  ــتان بهارس با حضور نماينده شهرس
ــد غدير خم  ــبت عي ــران ضمن تبريك به مناس ته
ــت: هفته دولت را به همه  طى سخنانى اظهار داش
دولتمردان و خادمين ملت تبريك مى گوييم و هفته 
ــت ياد و خاطره دولتمردانى است  دولت گرامى داش
كه معلم اخالق و برآمده از متن مردم و در راه مردم 
ــالم سوختند و جان خود را  بودند و براى اعتدال اس

تقديم انقالب كردند.

دينى و مردمى بودن و شجاعت رهبر انقالب 3 
عامل به ثمر نشستن انقالب شكوهمند اسالمى بود

نجار در ادامه با اشاره به اينكه اين پروژه در كوتاه 
ترين زمان ممكن راه اندازى شده است افزود: پروژه 
تقاطع غيرهمسطح امام رضا (ع)در شهر گلستان با 
ــال در پنج  اعتبار 151 هزار ميليارد ريال طى يكس
هزار مترمربع با هدف كاهش بار ترافيكى مسير رباط 
كريم به شهريار در شهرگلستان شهرستان بهارستان 
به عنوان يكى از پروژه هاى مهم عمرانى مورد بهره 

بردارى قرار گرفته است. 
ــكوهمند ايران با  ــان اينكه انقالب ش وى با بي
ــت گفت: اولين  ــته اس 3 ويژگى خاص به ثمر نشس
ــى ممتاز اين انقالب رهبرى امام راحل بود كه  ويژگ

ــجاع و اخالص تمام بودند و تمام  رهبرى الهى و ش
ــخصيتش براى دين مبين اسالم و مردم  وجود و ش
و مسلمانان جهان بود و به چيزى جز رضايت الهى 
نمى انديشيد و به فكر زرق و برق دنيا نبود و توانست 

اين نظام الهى را به ثمر برساند.
استقرار و دوام نظام در گرو حفظ وحدت كلمه 

ميان اقشار مختلف است
معاون وزير كشور  با بيان اينكه هم اكنون ممكن 
ــكالتى وجود داشته است افزود:  است در عمل مش
ــالم گذاشته  ــكالت موجود بايد پاى نظام و اس مش
 شود و مردم اين كشور 40 سال استقامت در مقابل
ــا  ــد و م ــته ان ــمنان را داش ــاى دش ــه ه   دسيس
ــال دفاع مقدس را  پايدارى ها در آذربايجان و 8 س

ــوى مردم ديده ايم و شاهد بوديم كه اين نظام  از س
را حفظ كردند و در مقابل همه دشمنى ها ايستاده 
ــت از برخى مسائل  اند، مردم امروز گرچه ممكن اس
ــروى از امام خود كوتاهى  ــند اما در پي معترض باش

نمى كنند و مى ايستند .
ــراى تبين ــب ب ــى مناس ــت فرصت ــه دول  هفت

 آرمان هاى امام و شهيدان است
ــيار خوبى براى  نجار هفته دولت را فرصت بس
ــهيدان دانست و گفت:  تبيين آرمان هاى امام و ش
ــهدا تجديد ميثاق داشته  در اين ايام بايد با امام و ش
ــم و اعتماد و  ــر تجديد پيمان كني ــيم و با رهب باش
ارتباط مردم و دولت را نزديكتر كنيم و گوش شنوا 
ــته باشيم و بگذاريم مردم درخواست هاى خود  داش

را مطرح كنند 
ــد  باي ــكالت  ــع مش ــه رف ــكالت و هزين  مش

ديده شوند 
وى با اشاره به اينكه 20سال است كه در كشور 
ــالى روبرو هستيم گفت: اگر رحمت الهى  با خشكس
را داشته باشيم بسيارى از مشكالت حل مى شود و 
ــند و در آمد ايجاد  افراد مى توانند توليد كننده باش
كنند و اعالم مى كنيم كه دولت امسال براى كاهش 
ــرب كشور از محل اعتبارات كشور يك  تنش آب ش
ــت و در  هزار و 20 ميليارد تومان تخصيص داده اس
ــرمازدگى ظرف 4 سال در كشور 750 هزار  بحث س
هكتار را تحت تاثير قرار گرفت كه 12 هزار ميليارد 

تومان به كشاورزان خسارت پرداخت شد.

استقرار و دوام نظام در گرو حفظ وحدت كلمه ميان اقشار مختلف است

به گزارش دفتر روابط عمومى  ــركت گـيــالن ــى ش ــوزش همگان  و آم
آب و فاضالب استان گيالن، مديرعامل اين شركت با 
ــيماى مركز گيالن در گفتگوى  ــور در صدا و س حض
ويژه خبرى ضمن برشمردن پروژه هاى افتتاح شده 
شركت در هفته دولت، برنامه و رويكرد آبفاى گيالن 
در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در زمينه آب و 

فاضالب را تشريح نمود.
ــينى رئيس هيأت مديره و  ــن حس سيد محس
مديرعامل آبفاى گيالن با اشاره به اينكه اين شركت با 
21 پروژه قابل افتتاح و بهره بردارى به استقبال هفته 
ــانى و 2  ــت افزود: 19 پروژه در حوزه آبرس دولت رف
پروژه در حوزه فاضالب با اعتبارى بالغ بر 416 ميليارد 

ريال افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
وى همچنين با ذكر اهميت و جايگاه بكار گيرى 
ــن روش در احداث  ــد بودن اي روش B.O.T و جدي
ــور گفت: پروژه  ــطح كش تصفيه خانه هاى آب در س
ــازى مدول اول تصفيه  احداث مدول دوم و بهينه س
خانه بزرگ آب گيالن با اعتبارى بالغ بر 168 ميليارد 

تومان براى اولين بار در كشور اجرا مى گردد.
ــا توجه به  ــينى در ادامه افزود: ب ــدس حس مهن
ــه به ميزان 3 مترمكعب  ظرفيت كنونى تصفيه خان

ــس از وارد مدار نمودن مدول دوم و ارتقاء  در ثانيه پ
مدول اول، تصفيه خانه بزرگ آب گيالن با ظرفيت 6 
مترمكعب در ثانيه وارد مدار بهره بردارى خواهد شد 
كه 4 سال ساخت پروژه و 20 سال بهره بردارى از آن 

توسط سرمايه گذار مى باشد.
ــاره به  ــل آبفاى گيالن همچنين با اش مديرعام
ــتاى طرح جمع آورى و  ــده در راس اقدامات انجام ش
ساماندهى فاضالب اظهار داشت: طرحهاى فاضالب 
ــهر پرجمعيت استان در حال اجراست كه  در 11 ش
ــتان را شامل مى شود و بر اين  70درصد جمعيت اس
ــتان در شهرهاى  ــاس 4 تصفيه خانه فعال در اس اس
رشت ، انزلى ، الهيجان و يك تصفيه خانه كوچك در 
منجيل بخشى از فاضالب ها را جمع آورى و تصفيه 
ــى كنند. وى در ادامه افزود: يكى از پروژه هايى كه  م

ــتانى افتتاح شد ايستگاه  با حضور وزير و مقامات اس
پمپاژ فاضالب شرقى رشت است و همچنين تصفيه 
ــت و يك  ــاخت اس خانه ديگرى در انزلى در حال س
تصفيه خانه هم در جنوب شهر رشت و مسكن مهر 
ــارات الزم تا هفته دولت  كه اميدواريم با تأمين اعتب

سال آتى وارد مدار بهره بردارى گردد.
ــئوال  ــخ به س ــل آبفاى گيالن در پاس مديرعام
مجرى برنامه در خصوص چگونگى برنامه ريزى براى 
مديريت جامع آب اعم از مديريت مصرف و مديريت 
ــت: گيالن استان پربارانى است ولى  تقاضا اظهار داش
آب مناسب براى شرب به راحتى قابل دسترس نيست 
و پرباران بودن گيالن نبايد در كنار راحتى تأمين آب 
قرار گيرد و اين دوره زمانى است كه از مديريت عرضه 

بايد به سمت مديريت مصرف حركت نمائيم.

ــد: برابر اعالم وزير نيرو در  وى در ادامه يادآور ش
خصوص پويش سازگارى با كم آبى ، اقداماتى همچون 
برنامه هاى آموزشى براى شهروندان به منظور آشنايى 
ــهاى مختلف مديريت  با اين پويش و آگاهى از روش
ــد و همچنين آشنايى دانش آموزان  مصرف انجام ش
ــه جد پيگير تداوم  ــى با مديريت مصرف كه ب ابتداي

برنامه هاى آموزشى آن هستيم.
ــالن در خصوص مديريت  ــل آبفاى گي مديرعام
ــتان در  عرضه نيز تصريح كرد: وزارت نيرو در كل اس
ــرب و جنوب براى  ــرق تا غ خصوص تأمين آب از ش
ــانى به آستارا ، غرب  افق بلندمدت برنامه دارد . آبرس
دور (تالش، ماسال، رضوانشهر) غرب نزديك (فومن ، 
صومعه سرا و شفت) ، نقاط مركزى گيالن ، جلگه و 
شرق نزديك ( رشت، الهيجان و لنگرود) ، شرق دور 

(رودسر و املش) و همچنين منطقه جنوب (رودبار) 
كه در كنار مديريت عرضه بايد توجه ويژه به مديريت 

مصرف داشته باشيم.
ــخ به سئوال  ــينى در ادامه در پاس مهندس حس
گاليه برخى شهروندان در خصوص كدورت ، قطعى و 
افت فشار آب خاطرنشان كرد: آبى كه از تصفيه خانه 
و منابع مختلف تأمين مى شود بصورت شبانه روزى 
ــود و 27 آزمايشگاه در سطح استان اين  رصد مى ش

وظيفه را به عهده دارند.
ــت  ــزود: در كنار همه پايش ها ممكن اس وى اف
ــتركين نباشد و از  مواردى پيش آيد كه مطلوب مش
ــالن و برقرارى  ــاى ارتباطى با آبفاى گي طريق راهه
ــركت  ــات مردمى 122 ش ــز ارتباط ــاس با مرك تم
مشكالت مربوطه را اعالم تا نسبت به رفع آن در اسرع 

وقت اقدام شود.
ــد: مركز 122  مديرعامل آبفاى گيالن يادآور ش
بصورت آزمايشى فعاليت خود را آغاز نموده بود كه با 
حضور وزير نيرو در هفته دولت بصورت رسمى افتتاح 
شد و به منظور تأمين فشار آب مناسب شهروندان نيز 
ــت كه اميدواريم طى سال  طرحهايى در حال اجراس
آينده رينگ رشت تكميل و مشكل افت فشار آب به 

حداقل ممكن برسد.  

احداث مدول دوم تصفيه خانه بزرگ آب گيالن به 
روش سرمايه گذارى BOT 60درصد پيشرفت دارد 

اجرائيه 
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: حميد محمدى ميالسى فرزند فتحعلى به نشانى استان چهارمحال و 
بختيارى – شهرستان لردگان- بخش مركزى شهرستان لردگان- دهستان ميالس روستاى چاهگاه ميالس . 
مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: رادعلى حمزه خانى فرزند حمزه به نشانى مجهول المكان. مشخصات 
نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له/محكوم عليه : احمد توجونى اصل فرزند سيف اله به نشانى: لردگان 
خيابان دادگسترى روبروى درمانگاه شماره 1 وكيل حميد محمدى ميالسى  محكوم به: بسمه تعالى بموجب 
درخواســت اجراى حكم مربوطه شــماره دادنامه غيابى مربوطــه 9709973852100016 محكوم عليه 
محكوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/725/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و مبلغ 700000 ريال بابت هزينه انتشار و خسارت تاخير تاديه از تاريخ1396/01/20و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له و نيم عشر دولتى بابت در حق صندوق دولت. امضاء رئيس 
و مهر دادگاه. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى). 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه 
اجرا حكم و استيفا محكوم به از ان ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف 
سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشروح 
مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست 
محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4- خوددارى محكوم 
عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق. م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت 
ديــون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكــوم به يا هر دو 
مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائهشود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى 

كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود.(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
مسئول دفترشعبه شوراى حل اختالف شماره 1 شهرستان لردگان – احمد درست

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983852600204 شــوراى حل اختالف شماره 4 شهرستان لردگان تصميم 
نهايــى شــماره 9709973852600468 - خواهان : آقاى عزيزقلى واالنيا فرزند محمدقلى به نشــانى 
اســتان چهارمحال و بختيارى- شهرســتان لردگان-شــهر لردگان- خ 17 شــهريور بلوار رســالت ك 27.  
خوانده: آقاى محســن قصرى فرزند هاشــم به نشانى مجهول المكان. خواســته: فك پالك و استرداد آن. 
به تاريخ 97/05/09 در وقت مقرر جلســه شــوراى حل اختالف شعبه چهارم شوراى حل اختالف مركزى 
لردگان به تصدى امضاء كنندگان ذيل تشــكيل شده و پرونده كالسه فوق تحت نظر است. قاضى شورا با 
بررســى اوراق و محتويات پرونده، ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. 
«رأى شورا» موضوع اين پرونده رسيدگى به دعوى مورخ 97/5/9 آقاى عزيز قلى واالنيا فرزند محمدقلى 
بطرفيت آقاى محســن قصرى فرزند هاشم به خواسته اســترداد پالك خودروى فروخته شده به خوانده 
به شــماره انتظامى 81-847 س 18 مى باشــد.نظر به اينكه خوانده خودروى مزبور را از خواهان خريده 
است و بايستى ظرف مهلت عرفى، پالك را به مالك آن مسترد مى نمود ولى از اين كار خوددارى نموده و 
على رغم ابالغ، در شــورا حاضر نشــده و دفاعى ارائه ننموده است، قاضى شورا ضمن در نظر گرفتن نظر 
مشــورتى اعضاء محترم شورا، به اســتناد مواد 308،311،220،221 قانون حكم بر الزام خوانده به فك 
پالك  مزبور و استرداد آن به خواهان صادر اعالم  مى نمايد، اين حكم غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ، 
قابل واخواهى در همين شــورا و ســپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم عمومى 

حقوقى لردگان است. 
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف لردگان-عيسى طاهرى

اجرائيه 
مشــخصات محكوم له/: حميد محمــدى فرزند فتح على با وكالت محمود توجونى به نشــانى لردگان- خ 
دادگسترى- دفتر وكالت. مشخصات محكوم عليه: فريد حسن زاده فرزند جانمحمد به نشانى مجهول المكان. 
محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 9709973852900136مورخ97/01/22 شوراى حل اختالف لردگان 
شــعبه ششــم كه وفق دادنامه شماره شــعبه  دادگاه عمومى قطعيت حاصل كرده است. محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت مبلــغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخــت 6/000/000 ريال بابت 
حــق الوكالــه وكيل و پرداخت مبلغ 3/645/000 بابت هزينه دادرســى و پرداخت خســارت تاخير تاديه از 
تاريخ چك هاى مذكور  چك شــماره 562950 به مبلغ 15/000/000 ريال چك شــماره 562940 به مبلغ 
15/000/000 ريال چك شــماره 562948 به مبلغ 20/000/000 ريال و چك شــماره 799295/38 به 
مبلــغ 150/000/000 ريال لغايت تا اجراى حكم در اجراى احكام شــوراها و پرداخت نيم عشــر دولتى به 
حساب صندوق دولت مى باشد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم 
و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. درصورتيكه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف ده روز 
صورت جامع دارائى خود را به قســمت اجرا تســليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد، ليكن براى 
فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحويكه اجراى تمام 
يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر 
موارد باال كه قسمتى از ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى مى باشد، به مواردى از قانون اجراى احكام و قانون 
آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 18 آبان 

1377 ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده وو به آن عمل نمايد. 
 شعبه ششم شوراى حل اختالف لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم خير النساء بابامير ساطحى داراى شناسنامه شماره 1327 به شرح دادخواست به كالسه 535/97 از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان احمد باباميرزاده بشناسنامه 
1751  در تاريخ 1393/11/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- خير النســاء بابامير ســاطحى، فرزند احمد ، ت ت 1342/7/5 ، ش ش 1327، فرزند متوفى 
2- قربان باباميرزاده، فرزند احمد ، ت ت 1356/9/1 ، ش ش 1961، فرزند متوفى 3-حســنقلى بابامير 
ساطحى، فرزند احمد ، ت ت 1335/7/1 ، ش ش 1328، فرزند متوفى 4-عباسقلى بابامير ساطحى، فرزند 
احمد ، ت ت 1349/1/2 ، ش ش 1، فرزند متوفى 5-صفر باباميرزاده، فرزند احمد ، ت ت 1326/11/5 
، ش ش 2174، فرزند متوفى 6- شــاه نســاء بابامير طلب، فرزند احمد ، ت ت 1334/3/1 ، ش ش 1908، 
فرزند متوفى 7-ملك نســاء بابامير ســاطحى، فرزنــد احمــد ، ت ت 1350/03/16 ، ش ش 1655، فرزند 
متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم طلعت جليل ثانيداراى شناســنامه شــماره45 به شــرح دادخواســت به كالســه 561/97 از اين 
شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان داود بويرى منجى بشناسنامه 
4660599353 در تاريــخ 97/1/11 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- طلعت جليل ثانى- فرزند محمدعلى- ش ش 45مادر مخاطب 2- كرم بويرى منجى فرزند 
اهللا كرم – ش ش 1107 پدر مخاطب . اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان

دادنامه 
پرونده كالسه 9709983852100203 شوراى حل اختالف شماره 1 شهرستان لردگان تصميم 
نهايــى شــماره 9709973852100430- خواهــان : آقاى على خليل طهماســبى فرزنــد ولى اهللا به 
نشــانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان-شــهر لردگان- مدرس 2.  خوانده: آقاى على 
انصاريفرزند محمد به نشانى مجهول المكان. خواسته: مطالبه. به تاريخ 97/05/22 در وقت فوق العاده 
جلسه شوراى حل اختالف لردگان شعبه اولبه تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل شده و پروندهتحت نظر 
است. قاضى شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده، ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور رأى مى نمايد. «رأى شورا» در خصوص دعوى مورخ 97/5/22 آقاى عل خليل طهماسبى بطرفيت 
على انصاريبه خواسته مطالبه مبلغ سى ميليون ريال به استناد يك فقره سند عادى و خسارات دادرسى 
و خسارات تاخير تاديه دادگاه دعوى خواهان را با توجه به تصوير سند عادى مورخه 96/4/5 كه امضا 
خوانده روى آن موجود است و به لحاظ عدم حضور خوانده از ايراد تكذيب وى دور مانده و دليلى مبنى 
بر پرداخت وجه آن ارائه نشــده است، وارد دانسته و مستندا به مواد 522، 515، 519، 198 قانون 
آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سى 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/560/000 ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين به پرداخت 
خسارت تاخير تاديه، از تاريخ تقويم دادخواست لغايت پرداخت كامل محكوم به بر مبناى تناسب تغيير 
شــاخص ســاالنه اعالم شده از سوى بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران كه محاسبه آن بر عهده واحد 
اجراى احكام مدنى دادگاه مى باشــد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف 
20 روز از تاريخ ابالغ، قابل واخواهى در همين شورا و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در 

محاكم عمومى حقوقى لردگان است. 
قاضى شوراى  حل اختالف شعبه اولشهرستان لردگان-ذبيح اهللا مولوى

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى هاشــم حسنى داراى شناسنامه شماره 101 به شرح دادخواست به كالسه 570/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فرنگيس رضوانى مهر 
بشناســنامه 4220262970 در تاريــخ 97/5/31 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- على حسنى فرزند هاشم با كد ملى 4660955869 فرزند متوفى 
2- حسين حسنى فرزند هاشم با كد ملى 4660741400 فرزند متوفى 3- ابوالفضل حسنى فرزند 
هاشم با كد ملى 4661158962 فرزند متوفى 4- حاجى رضوانى مهر فرزند على گرگ به ش ش 479 
پدر متوفى 5- نازى دشت فرزند على حيات به ش ش 438 مادر متوفى 6- هاشم حسنى فرزند قلى 
به ش ش 101 همسر متوفى . اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه اگهى مى 
نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم – حوزه قضايى لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم ســيده زهرا طاهريان داراى شناســنامه شــماره 4680197137 به شــرح دادخواست به 
كالســه.................... از اين شــورا درخواســت گواهــى حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه 
شــادروان سيد بهروز عبدالكريمى بشناســنامه  4680012722 در تاريخ 97/5/21 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ســيد راه خدا عبدالكريمى 
سركونى(پدر متوفى) 2- سيده زهرا طاهريان (همسر متوفى) 3- مهرانگيز عباسى (مادر متوفى).اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره يك ناغان- حوزه قضائى ناغان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا ســيد ميالد درســتى معدنى داراى شناسنامه شــماره 4680141107 به شــرح دادخواست 
به كالســه .................. از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان سيد مسيح درستى معدنى بشناسنامه  443 در تاريخ 97/5/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سيد ميالد درستى معدنى(فرزند متوفى) 
2- سيد سعيد درستى معدنى (فرزند متوفى)3- سيد شاهين درستى معدنى (فرزند متوفى) 4-سيد 
فردين درســتى معدنى (فرزند متوفى)5- ربابه طاهرى (همســر متوفى) 6- سيد حسن قلى درستى 
معدنى (پدربزرگ متوفى). اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد 
تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره يك ناغان- حوزه قضائى ناغان

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18- آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمى مصوب 1387/6/11
بدينوسيله به آقاى ابراهيم حسين پور آقائى نام پدر: جمشيد تاريخ تولد: 1366/6/30 شماره 
ملى: 4669890778 شــماره شناســنامه: 435 صادره لردگان ابالغ مى شود كه بانك كشاورزى براى 
وصــول مبلــغ 281479963 ريال و 5 درصد حقــوق دولتى به موجب اجرائيه قرارداد بانكى شــماره 
717857359-1392/06/03، عليه شــما اجرائيه صادر نموده اســت و پرونده كالسه 9700050 
در اين اداره تشــكيل شــده اســت و طبق گزارش مامور پســت مورخ 1397/03/11، ادرس شما به 
شــرح اعالمى متعهدله شناخته نشــد و بستانكار هم نتوانسته شما را معرفى نمايد و آدرس فعلى شما 
براى اين اجراء مشــخص نمى باشد لذا به تقاضاى وارده به شماره 139705014454000307 مورخ 
1397/05/22 بستانكار و طبق ماده 18- آئين نامه اجراء از مواد قانون ثبت مصوب 1387/06/11 
و تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مفاد اجرائيه يك مرتبه در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد لذا ظرف مدت بيســت روز از تاريخ انتشــار اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى شــود 

عمليات اجرايى جريان خواهد يافت. 
تاريخ انتشار: 97/6/7 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لردگان- رسول تعميدى

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم خير النســاء بابامير ســاطحى داراى شناســنامه شماره1327 به شــرح دادخواست به كالسه 
536/97 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ماه 
النســاء بابامير ســاطحى بشناســنامه 514 در تاريخ 1391/11/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- خير النســاء بابامير ساطحى، فرزند احمد ، ت ت 
1342/7/5 ، ش ش 1327، فرزنــد متوفى 2- قربان باباميــرزاده، فرزند احمد ، ت ت 1356/9/1 
، ش ش 1961، فرزند متوفى 3-حســنقلى بابامير ســاطحى، فرزند احمد ، ت ت 1335/7/1 ، ش ش 
1328، فرزند متوفى 4-عباسقلى بابامير ساطحى، فرزند احمد ، ت ت 1349/1/2 ، ش ش 1، فرزند 
متوفى5-صفر باباميرزاده، فرزند احمد ، ت ت 1326/11/5 ، ش ش 2174، فرزند متوفى 6- شــاه 
نساء بابامير طلب، فرزند احمد ، ت ت 1334/3/1 ، ش ش 1908، فرزند متوفى 7-ملك نساء بابامير 
ســاطحى، فرزند احمد ، ت ت 1350/03/16 ، ش ش 1655، فرزند متوفى.اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان


