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آگهى مفقودى
برگ سبز(  شناسنامه)  خودرو سوارى پژو405GLXXU7مدل 89 به شماره انتظامى 755 ص 37 ايران 49 
به شــماره موتور 12489019611و شماره شاســى NAAM01CA5AE865898 به نام حسين افالكى مفقود 

گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

سند خودرو سوارى پژو  405SLX-TU5مدل 95 رنگ سفيد روغنى به شماره انتظامى 569 ص 29ايران 
49و شماره موتور 164B0062558 و شماره شاسى NAAM31FE9GH023055 به نام نريمان حسينى مفقود 

گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

برگ ســبز وسندكمپانى سوارى سمند مدل 1387 رنگ سفيدروغنى بشــماره پالك ايران 42- 547ن82 
بشــماره موتور 12487207964  وشماره شاسى NAACA1CB19F207047 بنام سجاد مهرى مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

برگ سبز سوارى پرايد 131SE مدل 1395 به رنگ سفيد به شماره پالك 41- 249م67 به شماره موتور 
M13/5617035 و شــماره شاسى NAS411100G1231035 به نام مالك زهره شيرواند مفقد گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

كارت طاليى خودرو ، بيمه شــخص ثالث ، كارت ســوخت ، گواهينامه پايه يك و پايه دو خودرو ســوارى پژو 
206SD مدل 1393 به شماره انتظامى 262ط92- ايران 19 به شماره موتور 163B0086586 به شماره شاسى 

NAAP41FD4EJ676529 بنام بهروز رازيانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

برگ سبز سوارى پيكان تيپ 1600 مدل 1374 به رنگ سفيد به شماره موتور 01127427836 و شماره 
شاســى IN74432144 و به شــماره پالك 43-258و54 متعلق به حسين عســگرى راوندى مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. كاشان 

شناســنامه مالكيت (برگ سبز) و ســند فروش خودرو وانت پيكان به شماره پالك ايران 95-734س53 و 
شماره موتور 114F0047211 و شماره شاسى NAAA46AA9DG378669 متعلق به آقاى عبدالحكيم خاكى 

زهى مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سراوان 

شناســنامه(برگ ســبز) خودرو ســوارى سيســتم پژو 405 تيپ 405TU5SLX مدل 1395 برنگ سفيد 
بشــماره موتور 164B0047283 و شماره شاسى NAAM31FE0GH020612 و شماره پالك ايران 326-73 

س 84 به نام جواد منفرد آب باريكى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

سند فاكتور فروش كمپانى خودرو سوارى هاچ بك سيستم پژو تيپ 206TU5 مدل 1392 برنگ سفيد-
روغنى بشــماره موتور 160B0062186 و شماره شاسى NAAP13FE0DJ460834 و شماره پالك ايران 84-

633 ج 42 به نام مژگان انصارى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز خــودرو لندكــروز وى ايكس آر بــه شــماره 72-421و41 ش موتور 2UZ1222711شاســى 
GTEHTO5JX72114464 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشــى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

برگ سبز پرايد به شــماره 72-173ص67 ش موتور S1412283325664 شاسى 00943439 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. مالك متعهد مى گردد مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را 

به عهده گيرد. سارى

ســند و فاكتــور فروش خــودرو 206 بــه شــماره 44-485ب45 ش موتــور 165A0017706 شاســى 
NAAP03EE7FJ211647 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشــى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

برگ سبز و سند كمپانى سوارى كيا رنگ نقره اى متالك مدل 2011 ش موتور G8BAAU032415 شاسى 
KNAKN812DB5066136 پــالك 72-268م56 به نام محمدمهدى شــاليكاران مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مى باشد. سارى

آگهى تغييرات شــركت مبتكران كاوش دام طوس شــركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 42257 و شناسه ملى 10380581759  

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/9/1 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1-آقاى محمدنوروزى به شماره ملى 325759580 
به ســمت بازرس اصلى خانم وجيهه مقربى به شماره ملى 0702590371 به 

سمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (243947)

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر راى شماره 139760329015000036 تاريخ 1397/5/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ايوانكى تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ســتار سعيدى فرزند على اكبربه شماره شناسنامه 127 صادره از ايوانكى در دو 
دانگ مشــاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 195047/04 متر مربع جزء پالك 1207 فرعى از 
164- اصلى مفروز و مجزا شده از پالك اصلى و فرعى مذكور قطعه واقع در ايوانكى منطقه ملك زينل خريدارى 
از مالك رسمى ورثه امير شبيريمحرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 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 انتشار اولين اگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف: 596
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/6/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/19         
رئيس ثبت اسناد و امالك ايوانكى- محمدرضا دهقانى عشرت آبادى

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرسى كيفرى به فريدون بيرامى فرزند رحيم كه در پرونده 
كالسه 970395 به اتهام كالهبردارى از طريق سامانه رايانه اى به مبلغ حدود ده ميليون و پانصد هزار تومان تحت 
تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 1397/7/18 راس ساعت 09/00 صبح با در دست 
داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ 

تصميم مى نمايد. م الف/3101
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760329015000034 تاريخ 1397/5/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ايوانكى تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى فرهاد عرب ســرهنگى فرزند اسحق به شــماره شناسنامه 61 صادره از ايوانكى در چهار 
دانگ مشــاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 195047/04 متر مربع جزء پالك 1207 فرعى از 
164- اصلى مفروز و مجزا شده از پالك اصلى و فرعى مذكور قطعه واقع در ايوانكى منطقه ملك زينل خريدارى از 
مالك رسمى آقاى ستار سعيدى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 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 انتشار اولين اگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف: 594
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/6/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/19         
رئيس ثبت اسناد و امالك ايوانكى- محمدرضا دهقانى عشرت آبادى

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر راى شماره 139760329012001404 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى محمد رضا شــاكرى نســب فرزند قربانعلى به شــماره شناســنامه 874 صادره از ... در ششدانگ يك واحد 
دامــدارى به مســاحت 561/96 متــر مربع پالك 8 فرعــى از 19- اصلى مفروز و مجزا شــده از پالك 8 فرعى از 
19-اصلى قطعه واقع در كهك خريدارى از مالك رســمى ورثه همت اله چهارباشــلو محرز گرديده اســت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دوماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف: 510
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/6/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/19         
رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- حسن رامه

آگهى مزايده مال غير منقول پرونده كالسه 9100118 اداره اجراى اسناد رسمى شهركرد
بستانكار: بانك رفاه كارگران شعبه 17 شهريور- بدهكار: شركت تعاونى 254 صنايع كاغذ سازى شهركرد- 
راهن: آقاى حميد رضا طيبى دهكردى فرزند باقر- مورد مزايده عبارتست از : تمامت ششدانگ يك باب ساختمان 
به مســاحت 198 يكصد و نود و هشــت متر مربع تحت پالك ثبتى 1595 يك هزار و پانصد و نود و پنج فرعى از 
671 ششصد و هفتاد و يك اصلى ثبت شده در صفحه 323 دفتر امالك جلد 200 امالك بنام آقاى حميد رضا طيبى 
دهكردى واقع در شهركرد ميرآباد ميدان شهيد فهميده خيابان هاتف نبش كوچه 5 پالك 19 به حدود : شماالً در دو 
قسمت اول درب و ديوار بطول 8 هشت متر به كوچه دوم ديواريست بطول 2/83 دو متر و هشتاد و سه سانتيمتر 
به تقاطع كوچه و خيابان هاتف شــرقاً درب و ديوار به طول 18 هجده متر به خيابان هاتف جنوباً ديوار به ديوار به 
طــول 10 ده متر به شــماره يــك هزار و پانصد و نود و چهار فرعى غرباً ديوار به ديوار به طول 20 بيســت متر به 
شماره يك هزار و پانصد و نود و شش فرعى؛ ساختمان مسكونى يك طبقه شامل عرصه به مساحت 198 مترمربع 
و اعيانى به مساحت 152 متر مربع، اسكلت ساختمان ديوار باربر، داخل ساختمان بازسازى شده، نماى بيرون سنگ 
 ، mdf و ســراميك، سيســتم گرمايش بخارى، ديوار داخلى آشپزخانه و ســرويس ها كاشى و كف سراميك، كابيت
پوشــش ديوارهاى داخلى pvc، درب و پنجره هاى بيرونى فلزى و شيشــه هاى تك جداره و درب هاى داخلى چوبى 
و پوشش بام ايزوگام مى باشد. ملك داراى انشعاب برق گاز و آب مى باشد كه طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 
4693600000 ريال (چهارميليارد و ششــصد و نود و ســه ميليون و ششــصد هزار ريال) ارزيابى شده و مورد 
وثيقه بموجب ســند رهنى 9470 دفترخانه 107 شــهركرد در قبال مبلغ 1500000000 (يك ميليارد و پانصد 
ميليون ريال) و ساير خسارات اعم از خسارت روزانه خسارت تاخير تاديه و سود در رهن بانك رفاه كارگران شعبه 
17 شهريور شهركرد مى باشد و يك مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره 940051 مورخ 1394/04/11 
صادره از دادورز شــعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهركرد به مبلغ 1370000000 ( يك ميليارد و سيصد و 
هفتاد ميليون ريال ) دارد و برابر گزارش مامور اجرا در تصرف راهن اســت و پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز 
يكشنبه مورخ 1397/07/29 در اداره اجراى اسناد رسمى شهركرد از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده 
از مبلغ ارزيابى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز  اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و 
نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده 
باشد به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل 

رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.
سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى شهركرد - على اكبر باقرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به ابوالفضل روحى دازميرى ف ايرج
خواهــان دادخواســتى بــه طرفيــت خوانــده بــه خواســته مطــرح كه بــه اين شــعبه ارجــاع و به كالســه 
9709982056100224 شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد ثبت و وقت رسيدگى 97/7/23 ساعت 
12 تعيين گرديد كه حســب دســتور 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 كثيرالنتشار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف97/140/43
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد-على محمدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
وقت رســيدگى:97/7/15 ســاعت 10:30 صبح خواهان:حميد جنگل بان دارابى خوانده: يوســف كنارى-

مجهول المكان خواهان دادخواســتى به خواســته الزام به تنظيم ســند خودرو تقديم اين شــورا نموده كه جهت 
رسيدگى در شعبه اول حكمى مياندورد به كالسه 970184 ثبت گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده است ، به 
علت عدم شناسايى خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماد 73 ق آ د م و دستور قاضى شورا مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيرالنتشــار منتشــر مى گردد تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالغ از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد.م/الف97/94
مسئول دفتر شعبه اول حكمى مياندورود- طالبى دادوكاليى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
درخصوص دعوى مرتضى كريـى به طرفيت حســين-كبرى – هما هرســه حيات بخش به خواســته الزام به 
تنظيم سند رسمى كه تحت كالسه پرونده960569 به ثبت رسيده و در جريان رسيدگى مى باشد بدين وسيله در 
راســتاى اعمال ماده 73 ق آ د م به خوانده مجهول المكان يادشــده ابالغ مى شود در روز شنبه 97/7/21 ساعت 
11 صبح جهت رسيدگى در دادگاه حاضر شويد . عدم حضور شما مانع از رسيدگى و اتخاذ تصميم نخواهد شد.توجه 
: چنانچه ثبت نام ثنا شــده ايد با مراجعه به دفتر شــعبه و انتقال اطالعات از صدور ابالغيه هاى مكانيزه(كاغذى) 
بعدى جلوگيرى به عمل آوريد وچنانچه ثبت نام ثنا نشــده ايد حتما اقدام به ثبت نام نموده و با مراجعه به دفتر 
شعبه اقدام به انتقال اطالعات نماييد زيرا انجام هرگونه خدمات قضايى منوط به ثبت نام ثنا مى باشد در غير اين 
صورت شــعبه پاسخ گوى شــما نخواهد بود..((نشانى حضور:رامســر بلوار معلم – دادگسترى رامسر شعبه سوم 

حقوقى).م/الف
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى رامسر-سروش
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اعزام كاروان راهيان نور اداره كل منابع 
طبيعى و آبخيزدارى استان گيالن به مناطق 

عملياتى جنگ تحميلى
ــى اداره كل منابع طبيعى و  ــه گزارش روابط عموم ب
ــكل از  ــتان گيالن، كاروان راهيان نور متش آبخيزدارى اس
ــنايى با فرهنگ ايثار و  كاركنان اين اداره كل،  بمنظور آش
مقاومت، با بدرقه مسئوالن و جمعى از خانواده هاى معظم 

شهدا به مناطق عملياتى غرب كشور اعزام شدند.
ــركت كنندگان در اين اردوى چهار روزه از مناطق  ش
عملياتى كرمانشاه بازديد خواهند كرد و براى آنها يادواره 

شهدا و شب هاى خاطره و روايت جنگ برگزار مى شود
ــتان گيالن  مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اس
ــيجيان و فرهنگيان در  ــن خصوص افزود: نقش بس در اي
ــنگين تر از دوره دفاع  ــت ارزش هاى انقالب، س پاسداش
ــت و بايد تفكر بسيجى در جامعه اشاعه شود،  مقدس اس
ــه در اين بازديد از مناطق عملياتى دوران پرافتخار دفاع  ك
ــادت ها و از  ــور، با رش مقدس در غرب و جنوب غرب كش
ــتگى مردان و زنان اين دوران حماسه آفرين، از  خودگذش

نزديك آشنا مى شوند.

 افتتاح طرح آبرسانى به 3 روستاى
 شهرستان رودبار

ــب  همزمان با هفته دولت طرح تامين پايدار و مناس
ــرب 3 روستاى بخش خورگام شهرستان رودبار به  آب ش

بهره بردارى رسيد. 
ــتايى رودبار در مراسم  مدير امور آب و فاضالب روس
ــه 440 خانواِر  ــانى ب ــن طرح گفت: براى آبرس ــاح اي افتت
روستاهاى ناش، اسطلخ كوه و سنگ سرك، اعتبارى بيش 
از 2 ميليارد و 600 ميليون ريال هزينه شد.  سجاد عزيزى، 
حجم عمليات اجرايى اين طرح را شامل بهسازى يك دهنه 
چشمه، احداث 3 باب مخزن زمينى در مجموع به حجم 
200 مترمكعب، 800 متر لوله گذارى، ساخت 2 باب اتاقك 

كلرزنى و محوطه سازى اعالم كرد.  

برداشت 143هزار هكتار از شاليزارهاى 
گيالن70درصد مكانيزه برداشت شد

ــازمان جهاد كشاورزى  به گزارش روابط عمومى س
ــاورزى گيالن با اشاره  ــتان گيالن  رئيس جهاد كش اس
ــت برنج از 143 هزار هكتار از اراضى شاليزارى  به برداش
ــتان، گفت: 70 درصد اين برداشت ها به صورت  اين اس
مكانيزه بوده است. عليرضا شعبان نژاد ظهر شنبه در جمع 
خبرنگاران با اشاره به برداشت محصول برنج از شاليزارهاى 
استان گيالن، اظهار كرد: استان گيالن داراى 238 هزار 

هكتار اراضى شاليزارى است.
ــر 225 هزار هكتار  ــا بيان اينكه در حال حاض وى ب
ــت  ــاليزارهاى گيالن آماده برداش ــدود 95 درصد ش ح
محصول است، افزود: تاكنون 143 هزار هكتار معادل 65 
درصد اراضى شاليزارى استان گيالن برداشت شده است.

تجارب موفق بيمارستان هاى اخبار در گـيــالن ــروز  ام ــح  صب ــالن،  گي
ــتانى" كشور  ــنواره ملى تجارب موفق بيمارس "جش
ــد و طى آن  ــورى، تشريح ش ــووالن كش براى مس
ــالمى از عملكرد خوب  ــوراى اس رييس مجلس ش
ــگاه علوم پزشكى گيالن در خصوص مديريت  دانش
ــتان هاى دولتى گيالن،  منابع و مصارف در بيمارس

تقدير كرد.
ــگاه  ــانى دانش ــگاه اطالع رس ــزارش پاي ــه گ ب
ــالن ( وب دا)؛ 15 تجربه موفق  ــكى گي ــوم پزش  عل
ــتان هاى گيالن، در "جشنواره ملى تجارب  بيمارس
ــتانى" كشور براى مسووالن كشورى،  موفق بيمارس
تشريح شد. در اين خصوص؛ استقرار برنامه سيماد 
(طرح سيستم يكپارچه مديريت انبار دارو و تجهيزات 
ــتقرار نظام ارجاع الكترونيك،  در مراكز درمانى)، اس
ــتان رازى  كاهش هزينه مصرف آلبومين در بيمارس
ــتان هاى  ــت، تجهيز بيش از 50 درصد بيمارس رش

ــه خانه فاضالب -  ــتم تصفي دولتى گيالن به سيس
ــتانى، توسعه و ارتقا  ــماندهاى بيمارس مديريت پس
ــتانى، ارتقاى درجه اعتبار  سيستم مديريت بيمارس
ــتان و افزايش درآمد، بودجه ريزى عملياتى  بيمارس
و كاهش هزينه هاى غير پرسنلى در مركز آموزشى 
درمانى 17 شهريور رشت، از مهمترين دستاوردهاى 

ارايه شده در اين جشنواره است.
ــدود 103 ميليارد  ــتقرار اين طرح ها،  ح با اس
ــاه به همت مديران  ــش م تومان طى مدت زمان ش

ــگاه ــاى دولتى، در دانش ــتان ه ــاى بيمارس  و روس
 علوم پزشكى گيالن، صرفه حويى هزينه شده است. 
ــتين  ــه گزارش وبدا، دكتر على الريجانى در نخس ب
جشنواره ملى تجارب موفق بيمارستانى در مديريت 
منابع و مصارف، اظهار داشت: قبل از پيروزى انقالب 
ــالمى، از نظر تعداد پزشكان و خدمات بهداشتى  اس
ــى كه به اين خدمات  ــى به ويژه براى مردم و درمان
ــامانى نداشتيم و  ــى نداشتند، وضعيت بس دسترس
ــالمى،  حركت و تفكر عدالت خواهانه در انقالب اس

ــكى به وضعيت كشور  ــد، نيروهاى پزش موجب ش
سامان دادند و وزارت بهداشت را صاحب اختياراتى 

كردند كه آموزش و خدمات پزشكى، ادغام شدند.
ــكى به خوبى  ــرد: خدمات پزش ــح ك وى تصري
ــت و نيروهاى  ــور قرار گرف ــترس مردم كش در دس
ــش پيدا كرد كه  ــكى به قدرى افزاي متخصص پزش
ــدى، برطرف  ــكان بيگانه و هن ــور به پزش نياز كش
ــتعدى در دانشگاه هاى  ــد و نيروهاى بسيار مس ش
ــدند و الگوى موفقى براى ــكى تربيت ش  علوم پزش

 بخش هاى ديگر، ايجاد كرد. 
ــالمى  ــوراى اس نماينده مردم قم در مجلس ش
ــكى در دوران دفاع  ــرد: جامعه پزش ــان ك خاطرنش
ــانه عمل كردند و با درك  مقدس، مسئوليت شناس
شرايط سخت آن دوران، به ارائه خدمات با مسئوليت 
ــى مهمى در  ــد عقالنى سياس پرداختند و اين رش
بخش پزشكى كشور بود و بهترين پزشكان در جبهه 
ــه ارائه خدمات  ــتند و از روى اخالص ب حضور داش
ــكى از  ــان مى دهد بخش پزش مى پرداختند كه نش
فهم درست از شرايط كشور و مسئوليت اجتماعى، 

برخوارد هستند.
ــوراى اسالمى گفت: پزشكان  رييس مجلس ش
ــرايط همپاى رزمندگان حضور  ــخت ترين ش در س
ــتند و با شرايط نسبتا ناگوارى از نظر تجهيزات  داش
ــئوليت پذيرى ارزشمند به ارائه خدمات  با حس مس
ــرمايه مهمى است كه در 40  مى پرداختند و اين س

سال گذشته از خود نشان دادند.

تقدير رئيس مجلس از عملكرد خوب دانشگاه علوم 
پزشكى گيالن در خصوص مديريت منابع و مصارف

وگاه سیکل ترکیبی  واحد بخار نیر
۱۶۰مگاواتی پرند افتتاح شد

واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبى  160مگاواتى پرند با حضور وزير نيرو ربـاط كريـم
در دومين روز از هفته دولت افتتاح شد.

ــا ، رضا اردكانيان جهت افتتاح  به گزارش خبرنگار م
واحد بخار نيروگاه پرند در اين شهرستان حضور پيدا كرد 
ــخنانى اظهار داشت: بخش بخار  ــم طى س و در اين مراس
ــد بخار160  ــامل 3 واح ــيكل تركيبى پرند ش نيروگاه س
ــت كه بيش از 90 درصد تجهيزات اين واحد  مگاواتى اس
توسط توليد كنندگان داخلى ساخته شده است. بر اساس 
ــروگاه و افزايش آن به  ــردن راندمان ني ــن گزارش باال ب اي
ميزان حدود 50 درصد، صرفه جويى در مصرف سوخت و 
دستيابى به صرفه جويى حداقل 700 ميليون مترمكعب در 
سال و كاهش آاليندگى محيط زيست و همچنين افزايش 
ــخگويى به رشد فزاينده بار در مركز كشور به  توليد و پاس
ميزان 480 مگاوات از جمله اهداف اين پروژه تعريف شده 
ــيكل تركيبى پرند از  ــت.  گفتنى است كه نيروگاه س اس
جمله نيروگاه هاى خصوصى است كه در مالكيت شركت 
ــال  توليد برق پرند قرار دارد وبخش گاز اين نيروگاه در س
ــل تهاتر بدهى هاى وزارت نيرو با مطالبات مبنا  90 از مح
ــده است. الزم به ذكر است واحد 1 بخار نيروگاه  واگذار ش
ــنگرون رسيده و در حال بهره بردارى  در آبان ماه 96 به س
ــرار دارد و واحد 2 نيز در مرداد ماه 97 همزمان  تجارى ق
ــده و در مراحل آماده سازى براى  ــنگرون ش با پيك بار س
ــروع بهره بردارى تجارى است. گفتنى است كه واحد 3  ش
از پيشرفت 100درصدى در فرايند مهندسى برخوردار بوده 
و با پيشرفت باالى 90 درصد در تامين تجهيزات مى توان 
اميد داشت كه در ادامه كار فرآيند نصب انجام شده و واحد 

براى استفاده در پيك بار سال 98 آماده سنگرون شود.

اصالح  طراحي اولیه پنکه ھای ھوایی 
ین سازی واحد ھای مجتمع بنز

ــال همكاران    ــين آالت اصـفـهـان  تالش بيش از دو س نگهداري و تعميرات ماش
دوار شركت پااليش نفت اصفهان  به ثمر نشست و موفق 
شدند اشكاالت طراحي اوليه پنكه هاي هوايي واحدهاي 

مجتمع بنزين سازي اين شركت را مرتفع كنند.
ــركت پااليش نفت  ــازي ش ــاي بنزين س  در واحده
اصفهان( شامل( NHT-CCR-ISO  براي خنك كردن 
ــتگاه پنكه هوايي نصب شده   مواد نفتي يكصد وچهار دس
كه  به دليل اشكاالت  در طراحي اوليه ناشي ازعدم انطباق 
ــافت و فالويل (حدود 4 سانتيمتر فالويل  بيرون تر از  ش
شافت مربوطه نصب شده بود )شرايط ناايمني به وجودآمده 
ــدن   بودكه باتوجه به وزن باالي فاليويل ها احتمال رهاش
آن ازروي  شافت و در نهايت پرتاب فالويل وجود داشت  و 
در نهايت  مي توانست منجربه وقوع حوادث ناگواري گردد.  
ــين نگهداري و تعميرات  ــنهاد يكي از  مهندس بنابر پيش
ماشين آالت دوار واحد پااليش منطقه ج،  با تغييراتي  كه 
ــام گرديد  نه تنها ايرادات ذكر  ــي فن ها انج بر روي شاس
شده مرتفع شد، بلكه  مشكالت مربوط به هوزينگ بيرينگ 
اين فن هاكه ازلحاظ طراحي مشكل داشتند، نيز اصالح و 
درطول اين مدت تمام اين فن ها كه درارتفاع باالنصب شده 
است وتعميرات اساسي آنهادراورهال واحدامكان پذيرنبود، 
تعميرات اساسي گرديد.  باقر صالحي كه پيشنهاد اوليه اين 
پروژه را ارائه كرده، در گفت و گو با روابط عمومي گفت:  با 
توجه به شرايط عملياتي و در  سرويس بودن واحد، اهميت 
كار بيش از پيش نمود مي كرد؛  اما خوشبختانه به همت 
ــتقر در واحد بنزين سازي  موفق  كاركنان ماشينري مس
شديم مشكالت مزبور را به مرورزمان  ودر مدت دو سال و 

سه ماه تالش مستمر، مرتفع نماييم .

وگاه زاھدان به گاز طبیعی  با تبدیل سوخت نیر
، ۷۶ میلیون لیتر نفت گاز صرفه جویی شد 

ــه نيروگاه  ــا تزريق گاز طبيعي ب ب ــدان ، مصرف نفتگاز در زاهـــدان گازي زاه
ــروگاه كاهش يافت و  ــال در آن ني ــج ماهه اول امس  پن
ــوخت مايع را  ــري س ــون ليت ــي 76 ميلي ــه جوي  صرف

در پي داشت.
ــاي نفتي  ــش فرآورده ه ــركت ملي پخ مدير ش
ــده در پنج ماهه  منطقه زاهدان مقدار نفتگاز توزيع ش
ــروگاه هاي مولد برق  منطقه را  ــال در ني ابتدايي امس
ــرد و از روند  ــزار ليتر اعالم ك ــون و 788 ه 44 ميلي
ــدان و نيروگاه  ــرف در نيروگاه گازي زاه كاهش مص
ــهم كاهش  ــترين س ــاش خبر داد. وي افزود : بيش خ
ــت كه با  ــرف مربوط به نيروگاه گازي زاهدان اس مص
كاهش 68 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل ، 

بيش از 76 ميليون ليتر صرفه جويي داشته است.
ــور و  ــبكه گاز كش او اتصال نيروگاه زاهدان به ش
ــگاز را دليل اصلي  ــتفاده از گاز طبيعي بجاي نفت اس
ــن اجراي  ــالم كرد و همچني ــش مصرف اع اين كاه
برنامه خاموشي در ساعاتي از شبانه روز در شهر هاي 
ــاعات كار ادارات را از ديگر داليل  ــتان و تغيير س اس
ــتان و  ــتان سيس ــوخت در اس صرفه جويي مصرف س
بلوچستان برشمرد. مدير منطقه زاهدان ، مقدارنفتگاز 
ــده در نيروگاه زابل در اين مدت را 3ميليون  توزيع ش
و 200هزار و نيروگاه سراوان را 3 ميليون و 400هزار 
ــر ذكر نمود و گفت اين نيروگاهها به ترتيب 97 و  ليت

6 درصد افزايش مصرف داشته اند.
وي با اعالم كاهش 28 درصدي مصرف نفتگاز در 
نيروگاه شهرستان خاش، مقدار مصرف اين نيروگاه در 

پنج ماهه اول امسال را 2 ميليون ليتر عنوان كرد. 

رفع اشکال و راه اندازی واحد شماره یک 
وگاه شھید رجایی بخاری نیر

ــركت  ــزارش روابط عمومى ش ه گ ــهيد رجايى، قـزويــن مديريت توليد برق ش
واحد شماره يك بخارى نيروگاه شهيد رجايى كه به دليل 
سوراخ شدن يكى از لوله هاى سوپر هيتر به طور اضطرارى 
از مدار توليد خارج شده بود، با تالش شبانه روزى كاركنان 
ــبكه  ــاعت به ش ــرات و بهره بردارى، پس از 31 س تعمي

سراسرى پيوست.
ــرات دمايى مربوط به  ــزارش، بروز تغيي  بنا به اين گ
ــوپرهيتر واحد شماره يك بخارى كه نشان  اِلمان هاى س
ــى از تيوب هاى سوپرهيتر اين  ــكال در بخش از وجود اش
واحد داشت، موجب شد تا به منظور جلوگيرى از گسترش 
آسيب، اين واحد با هماهنگى مركز كنترل ديسپاچينگ 
براى انجام عمليات تعميرات اضطرارى از مدار توليد خارج 
ــود كه به دنبال اين اقدام، كارشناسان تعميرات و بهره  ش
ــرعت  ــردارى با توجه به پيك مصرف برق و با هدف س ب
بخشيدن به عمليات تعميرات براى به مدار آوردن دوباره ى 
واحد، در شرايط دمايى 104درجه سانتى گراد، وارد كوره 
شده و محل آسيب ديده وحجم دقيق عمليات تعميرات را 
برآورد نمودند. پس از انجام تعميرات لوله آسيب ديده، براى 
حصول اطمينان از سالمت ديگر لوله هاى بويلر، عمليات 
هيدروتست لوله ها به انجام رسيد كه به دنبال كسب نتايج 
مطلوب از انجام اين تست، واحد شماره يك بخارى نيروگاه 
ــاعت كه ركورد قابل توجهى در تعمير و راه  بعد از 31 س
ــرايط است، با موفقيت  اندازى واحدهاى بخارى در اين ش
به مدار توليد برق، بازگشت. فهرست اسامى كاركنانى كه 
در اين عمليات مشاركت داشتند.: كاركنان تعميرات :حسن 
آزادمرد ، اكبرغالمى و اصغررضاپور كاركنان بهره بردارى : 

عبدالمجيد ديناروند، فرزاد فروغى و حسن خدابنده

ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به عبداله محمدى سيامكانى فرزند 
غضنفر    شاكى مژگان محمدى شكايتى بطرفيت متهم عبداله محمدى   تقديم 
رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  شهرستان  شهرستان  عمومى  هاى  دادگاه 
به شعبه 1177 دادگاه كيفرى 2 تهران واقع در تهران مجتمع قضايى قدس 
رسيدگى  وقت  كه  گرديده  ثبت    9709980282500154 كالسه  به  و  ارجاع 
آن 97/7/25 و ساعت 10/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در  انقالب در  هاى عمومى و 
يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده ظرف يك ماه  پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد.
 49611/م الف                    منشى دادگاه كيفرى 2  شعبه 1177 مجتمع قضايى قدس تهران

ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به عباس زارعى     شاكى سيد 
حسين توفيقى شكايتى بطرفيت متهم عباس زارعى   تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1177 دادگاه 
كالسه  به  و  ارجاع  قدس  قضايى  مجتمع  تهران  در  واقع  تهران   2 كيفرى 
9609980282001153   ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 97/7/25 و ساعت 
درخواست  و  خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت  به  است  شده  تعيين   9/45
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده ظرف يك ماه  پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
 49612/م الف                    منشى دادگاه كيفرى 2  شعبه 1177 مجتمع قضايى قدس تهران

احضار متهم  : فاطمه اسالم پناه (مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفر خواست 
)  مجتمع قدس تهران بموجب كيفر خواست در پرونده كالسه 970576 براى 
فاطمه اسالم پناه باتهام توهين     تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع 
به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 97/7/28 ساعت 9/30 تعيين 
گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در 
اجراى مقررات مواد 115-180 ق آدك  مراتب يكنوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.
 49613/م الف                 منشي  شعبه 1165 كيفري 2 مجتمع قدس تهران   

احضار متهم  : سهيل پور مظاهرى (مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفر 
كالسه  پرونده  در  خواست  كيفر  بموجب  تهران  قدس  مجتمع    ( خواست 
970479 براى سهيل پور مظاهرى فرزند عليرضا باتهام تحصيل مال از طريق 
نامشروع  تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع 
و وقت رسيدگى براى مورخه 97/7/28 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با 
عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات 
اتهام  از  تا متهم جهت دفاع  يكنوبت منتشر  مواد 115-180 ق آدك  مراتب 
انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.
 49614/م الف                 منشي  شعبه 1165 كيفري 2 مجتمع قدس تهران   

فرزند  فريدى  عبدالرضا  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ 
عمومى  هاى  دادگاه  تقديم  بالمحل   بر صدور چك  مبنى  قاسم    شكايتى 
شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1177 دادگاه 
كالسه  به  و  ارجاع  قدس  قضايى  مجتمع  تهران  در  واقع  تهران   2 كيفرى 
9409980244100477  ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 97/7/25 و ساعت 
المكان بودن خوانده و درخواست  11/30 تعيين شده است به علت مجهول 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده ظرف يك ماه  پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
 49607/م الف                    منشى دادگاه كيفرى 2  شعبه 1177 مجتمع قضايى قدس تهران

 ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به محسن كريمى فرزند مصطفى     
باتهام توهين   تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان تهران نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه 1177 دادگاه كيفرى 2 تهران واقع در تهران مجتمع 
قضايى قدس ارجاع و به كالسه 9609980244600326  ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 97/7/25 و ساعت 10/45 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده ظرف يك ماه  پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد.
 40608/م الف                    منشى دادگاه كيفرى 2  شعبه 1177 مجتمع قضايى قدس تهران

باغبان بفرويى فرزند  ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به حميد 
اصغر     شكايتى انتقال مال  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان 
تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1177 دادگاه كيفرى 2 تهران واقع در 
تهران مجتمع قضايى قدس ارجاع و به كالسه 9609980282001058  ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 97/7/25 و ساعت 11/00 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
تا  مى شود  آگهى  االنتشار  كثير  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  دادگاه 
خوانده ظرف يك ماه  پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
 49609/م الف                    منشى دادگاه كيفرى 2  شعبه 1177 مجتمع قضايى قدس تهران

كنارى      كل  يوسفى  عاطفه  به  و ضمائم  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ   
دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان  تقديم  بر تخريب    شكايتى مبنى 
تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1177 دادگاه كيفرى 2 تهران واقع در 
تهران مجتمع قضايى قدس ارجاع و به كالسه 9609982155900235  ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 97/7/25 و ساعت 11/15 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
تا  مى شود  آگهى  االنتشار  كثير  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  دادگاه 
خوانده ظرف يك ماه  پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
 49610/م الف                    منشى دادگاه كيفرى 2  شعبه 1177 مجتمع قضايى قدس تهران


