
شهرستانها4 سه شنبه  25 دی 1397  شماره 4938 

دادنامه
پرونده كالســه 9509982610600695 شعبه 6 دادگاه عمومى 
حقوقى كرج تصميم نهايى شماره 9709972610600497- خواهان: 
آقاى داود دره شــيرى فرزند محمود به نشانى استان البرز شهرستان 
كــرج كــرج چهارصد دســتگاه روبروى شــهداى ســوم لبنياتــى ياس ، 
خواندگان: 1- آقاى وحيد بابالوئى فرزند جهان بين 2- آقاى على عرب 
فرزند قلى 3- آقاى فروغ  اعظم يوسفى فرزند صادق همگى به نشانى 
مجهول المكان ، خواســته ها:1- الزام به تنظيم ســند رسمى ملك 2- 
الزام به اخذ پايان كار 3- الزام به ايفاى تعهد (مالى) مبنى بر 4- مطالبه 
خســارت دادرسى 5- الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكى (راى دادگاه) 
در خصوص دادخواســت آقاى داوود دره شــيرى به طرفيت 1- فروغ 
اعظم يوســفى 2- وحيد بابالوئى 3- على عرب به خواسته 1- الزام به 
اخذ پايان كار 2- الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكى 3- الزام به ايفاى 
تعهد مبنى بر اخذ مفاصا حســاب از شهردارى 4- الزام به تنظيم سند 
رسمى ملك (شش دانگ يك باب واحد تجارى داراى پالك ثبتى شماره 
381 فرعى از 156 اصلى قطعه دوم 5- خسارت دادرسى بدين شرح 
كــه خوانده رديف اول ملك مزبور را بــه خوانده رديف دوم طى وكالت 
نامه اى به تاريخ 69/9/7 و خوانده رديف دوم به خوانده رديف ســوم 
طى وكالت نامه اى به مورخه 74/11/7 و خوانده رديف سوم طى سند 
عادى مورخه 76/6/4 (ص17 پرونده) به خواهان انتقال داده اســت 
حسب استعالم ثبتى مندرج در صفحه 29 پرونده سه دانگ پالك ثبتى 
فوق الذكر متعلق به خوانده رديف اول مى باشــد نظر به اين كه فى ما 
بين خواهان و خوانده رديف سوم (فروشنده و خريدار وفق سند عادى) 
هزينه هاى شهردارى بر عهده خريدار گذاشته شده و نامبرده (خوانده 
رديف ســوم)  تعهدى را مبنى بر پرداخت هزينه هاى شــهردارى (اعم 
از الزام به اخذ پايان كار – الزام به اخذ مفاصا حســاب از شــهردارى) 
نپذيرفته و دعوى توجهى به وى ندارد و هم چنين در خصوص خواندگان 
رديف دوم و ســوم نظر بــه اين كه در برابر خواهــان تعهدى ندارند و 
نظر به اين ســند رسمى ملك به نام آنها نيســت خواسته رديف دوم و 
چهارم نيز قابل اجابت نمى باشد بنابراين دعوى توجهى به آن ها ندارد 
بنابرايــن به اســتناد مــواد 84 و 89 قرار رد دعوى صــادر و اعالم مى 
دارد در خصــوص خوانده رديف اول نيز خواســته هــاى رديف اول تا 
ســوم به جهت اين كه در وكالت نامه هاى ابرازى چنين تعهدى از سوى 
وى پذيرفته نشــده و صرفا وكالت در حدود اختيارات تفويضى در آن 
اجازه داده شــده اســت فلذا به لحاظ عدم توجه دعــوى قرار رد دعوى 
صادر و اعالم مى گردد قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
تجديدنظر در دادگاه  هاى محترم تجديدنظر اســتان البرز مى باشد در 
خصوص خواسته هاى رديف 4 و 5 به طرفيت خوانده رديف اول نظر به 
استعالم ثبتى و وكالت نامه هاى ابرازى كه حكايت از انتقال ملك داشته 
است و خوانده عليرغم ابالغ حضور نداشته و ايراد و خدشه اى به دعوا 
وارد ننموده و در اصالت اسناد و مبايعه نامه خللى وارد نشده بنابراين 
فروشنده مكلف بوده توابع و ملحقات انتقال سند را نيز انجام دهد فلذا 
دعوى خواهان را در اين قسمت وارد و ثابت تشخيص و خوانده رديف 
اول (فروغ اعظم يوســفى) را به الزام به تنظيم ســند رســمى ملك با 
مشخصات صدرالذكر و هم چنين خسارت دادرسى به ميزان چهارصد و 

شصت و دو هزار و دويست تومان به استناد مواد 10و183و219 الى 
231 قانون مدنى و مواد 198و300و303و519 قانون آيين دادرسى 
مدنى در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و ســپس ظرف بيســت 
روز قابل تجديدنظر در دادگاه هاى تجديدنظر اســتان البرز مى باشد. 

م الف/30602 
دادرس شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى كرج

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى حوزه ثبتي شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختياري (سري 71)

نظر به دستور مواد  يك و سه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيأت مندرج در قانون 
مذكور مستقردر اداره ثبت اسناد و امالك فارسان مورد رسيدگى و رأى آن صادر گرديده 

جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد :
امالك واقع در قريه پردنجان  به شــماره  پالك ثبتى 411 اصلى چهارمحال و بختيارى  

بخش َده:
2242 فرعــي- آقاي ضامن فروغي پردنجاني شــش دانگ يكــدرب باغچه محصور به 
مســاحت 3355,19 متــر مربع متقاضــي به موجب خالصــه معامله شــماره 44679 مورخ 
1350/09/21 دفترخانه اســند رسمي شماره 69 شــهركرد خود را مالك رسمي مشاعي 

پالك 411 اصلي معرفي نموده است.
امالك واقع در ابنيه  فارســان  به شــماره  پالك ثبتى 416 اصلى چهارمحال و بختيارى  

بخش َده:
4053 فرعي - آقاي محسن زماني احمدمحمودي ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 
147/48 متر مربع قســمتي از پالك 729 فرعي خريدارى شــده مع الواسطه از حسينقلي 

اله بخشيان 
امالك واقع در قريه  فارســان  به شــماره  پالك ثبتى 417 اصلى چهارمحال و بختيارى  

بخش َده:
2155 فرعي- خانم مرضيه جزايري شش دانگ يكباب ساختمان به مساحت 231,01 

مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از آقاى خسرو خسروي
2160 فرعــي- آقاي عباس محمدي شــش دانــگ يكباب خانه به مســاحت 345,09 

مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از آقاى خسرو خسروي فارساني
2619 فرعــي- آقاي فضل اله اميدي نرگســي شــش دانگ يكباب خانه به مســاحت 

161,79 مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از آقاى خانعلي مالكي
2666 فرعي- آقاي حميد باقري ده چشــمه شش دانگ يكباب خانه به مساحت 200 

مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از آقاى علي كرم معين
3183 فرعي- خانم مهناز خســروي فارساني نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ 
يكباب خانه به مســاحت 250,85 مترمربع خريدارى شــده مع الواسطه از آقاى موسي اله 

بخشيان
3183 فرعي- خانم اشرف خسروي فارساني نسبت به يك و نيم دانگ مشاع از شش 
دانگ يكباب خانه به مساحت 250,85 مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از آقاى موسي 

اله بخشيان
3183 فرعي- خانم زهرا خســروي فارساني نسبت به يك و نيم دانگ مشاع از شش 
دانگ يكباب خانه به مساحت 250,85 مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از آقاى موسي 

اله بخشيان
3264 فرعي- آقاي احمدرضا داودي فارساني شش دانگ يكباب خانه به مساحت 200 

مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از آقاى نجف خسروي
3300 فرعي- آقاي موســي دهقاني نيا شــش دانگ يكباب انبار به مساحت 298,41 

مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از آقاى شمسعلي سليماني فارساني
امالك واقع در مزرعه نصرت  فارســان  به شــماره  پالك ثبتى 420 اصلى چهارمحال و 

بختيارى  بخش َده:
3270 فرعي- آقاي خداداد امامي كراني نســبت به ســه دانگ مشــاع از شش دانگ 
يك قطعه زمين كه با پالك 949 فرعي تواما تشكيل يكبابخانه را ميدهد به مساحت 68,61 

مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از آقاى علي بابا مالكي فارساني
3270 فرعي- خانم تهمينه قاسمي نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه 
زمين كه با پالك 949 فرعي تواما تشكيل يكبابخانه را ميدهد به مساحت 68,61 مترمربع 

خريدارى شده مع الواسطه از آقاى علي بابا مالكي فارساني
3903 فرعي- خانم خاتونجان نوروزي سورشــجاني شــش دانگ يكباب ســاختمان به 

مساحت 270,87 مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از آقاى جبار اميني
3947 فرعي- خانم كوكب راشــدي بيرگاني شــش دانگ قســمتي از يك قطعه زمين 
كه با پالك 3948 فرعي تشــكيل يكباب ساختمان را ميدهد به مساحت 173,94 مترمربع 

خريدارى شده مع الواسطه از آقاى حيدر فاضلي فارساني
امالك واقع در باباحيدر به شــماره  پالك ثبتى 432 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش 

َده:
1951 فرعي- آقاي نعمت اهللا اســالمي شش دانگ يكباب خانه به مساحت 351,80 

مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از آقاى اسماعيل مرتضوي
2599 فرعي- آقاي عليرضا اسالمي شش دانگ يكباب ساختمان به مساحت 642,52 

مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از آقاى عليمراد اسالمي باباحيدري
2656 فرعي- آقاي محمد اســالمي شش دانگ يكباب ساختمان به مساحت 533,10 

مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از آقاى عليمراد اسالمي باباحيدري
2935 فرعــي- آقــاي قربان بهرامي باباحيدري شــش دانگ يكباب خانه به مســاحت 

429,85 مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از آقاى جانمراد بهرامي
3207 فرعــي- آقــاي داود بهرامــي باباحيدري شــش دانگ يكباب خانه به مســاحت 

233,87 مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از آقاى رضا ميراحمدي باباحيدري
3527 فرعــي- آقــاي قربان بهرامي باباحيدري شــش دانگ يكباب ســاختمان تجاري 

مسكوني به مساحت 141,33 مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از آقاى جانمراد بهرامي
3528 فرعــي- آقــاي قربان بهرامي باباحيدري شــش دانگ يكباب ســاختمان تجاري 

مسكوني به مساحت 125,32 مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از آقاى جانمراد بهرامي
3529 فرعــي- آقــاي قربان بهرامي باباحيدري شــش دانگ يكباب ســاختمان تجاري 

مسكوني به مساحت 76,64 مترمربع خريدارى شده مع الواسطه از آقاى جانمراد بهرامي
امــالك واقع در قريه جونقان به شــماره  پالك ثبتــى 463 اصلى چهارمحال و بختيارى 

بخش َده:
3367 فرعي- آقاي رضا رحيمي جونقاني ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 296,12 

متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از نوراهللا امين وند
3584 فرعي- آقاي حميد نصيري جونقاني ششدانگ يكباب خانه به مساحت 225,64 

متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از عيدي محمد عباسي نيكو 
3599 فرعي- آقاي غالمعلي مطلبي جونقاني ششدانگ يكباب خانه به مساحت 201,03 

متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از ابوالحسن عباسي
5024 فرعي- آقاي علي شــير رحيمي جونقاني ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 

300,02 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از محمدرضا زارع
5073 فرعي- خانم محمد ســلطاني راد ششــدانگ يكدرب باغ مشجر با حق استفاده 
از آب چشــمه طبق قانون ملي شدن آبها و نحوه انجام آن به مساحت 27816,96 متر مربع 
باستثناي مقدار 705 مترمربع بستر مسيل كه محاط در مورد ثبت است خريدارى شده مع 

الواسطه از علي اكبر سلطاني پور
امالك واقع در مزرعه ســيلك جونقان به شــماره  پالك ثبتــى 471 اصلى چهارمحال و 

بختيارى بخش َده:
4 فرعــي- آقاي بابك نظري فرد ششــدانگ يك قطعه باغ و زمين متصله به مســاحت 
40227,82 متــر مربع متقاضي به موجب خالصه معامله شــماره 3509 دفترخانه اســناد 
رســمي شماره 69 شهركرد و گواهي حصروراثت شماره 2345/80 مورخ 1380/09/29 

خود را مالك رسمي مشاعي پالك 471 – اصلي معرفي نموده است.
تاريخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه 1397/10/25 
تاريخ انتشار نوبت دوم : روز چهارشنبه 1397/11/10 

توجه : 
شــهروندان محترم حوزه ثبتي فارســان ، ايــن اداره آمادگي تعويض اســناد مالكيت 
دفترچه اي با اسناد مالكيت كاداستري را به منظور تثبيت موقعيت امالك شما در سيستم 
كاداستري و بانك جامع امالك به منظور جلوگيري از طرح دعاوي احتمالي بر عليه شما را در 

مدت زمان محدودي دارد
علي رحيمي پردنجاني

رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
به موجب پرونده اجرائى كالســه 9601763 له بانك پاســارگاد و عليه عبدالرضا گهربارى و مليحه گهربارى و 
منيژه گهربارى و محمدهادى گهربارى و عزت اله گهربارى و شش دانگ يك باب خانه به شماره پالك 276 فرعى از 92 
اصلى بخش يك حومه كرمانشاه ذيل ثبت 120297 الى 120300 و 7342 و ص 255 و 256و 261 و264 و234 
دفتــر 1/622 و 1/30 ســند 0400793 الى 0400796 و 793410 بنــام عزت اله گهربارى (1/5) و عبدالرضا 
گهربارى (1/5) و مليحه گهربارى (سه چهارم دانگ) و منيژه گهربارى (سه چهارم دانگ) و محمد هادى گهربارى (1/5 
دانگ) صادر و تسليم و سپس طبق سند رهنى شماره 157561 مورخ 89/5/31 و 167500 مورخ 93/8/17 و 
169058 مورخ 94/5/15 دفترخانه 7 كرمانشاه در رهن بانك پاسارگاد قرار گرفته با حدود اربعه شماال به طول 
12/50 متر پى به پى قطعه 249 شرقا به طول 25 متر پى به پى قطعه 275 جنوبا به طول 12/50 متر پى به كوچه 
8 مترى غربا به طول 25 متر پى به پى قطعه 277- و طبق نظر كارشــناس رســمى به مبلغ 15/790/000/000 
ريال (پانزده ميليارد و هفتصد و نود ميليون ريال) ارزيابى شــده و پالك فوق ســاختمان احداثى واقع در كرمانشاه 
22 بهمن ، خيابان برق ، كوى ششم ، پالك 37 به مساحت 312/50 مترمربع و در عرصه فوق يك باب خانه در سه 
طبقه و زير زمين جمعا به مساحت 409 مترمربع احداث و بناى احداثى با قدمت حدود 40 سال و از آجر و سيمان و 
طاق ضربى و نماى سيمان احداث و مشتمل بر طبقه همكف و اول هر يكصد و هفتاد مترمربع با سه خواب و هال و 
پذيرايى و آشپزخانه و سرويس بهداشتى و طبقه دوم 37 مترمربع و زيرزمين است بنا داراى يك اشتراك آب و دو 
اشتراك برق و دو اشتراك گاز است و ديوار حياط به ارتفاع 2/50 متر و كف حياط موزاييك است عرصه به مساحت 
312/50 مترمربــع از قرار هر متر مربــع 47/000/000 ريال به مبلــغ 1414/687/500/000 ريال و اعيان 
احداثى  جمعا 409 مترمربع از قرار هر مترمربع 2/500/000 ريال بمبلغ 1/022/500/000 و ارزش انشعابات 
آب و برق و گاز و غيره جمعا بمبلغ 80/000/000 ريال و جمعا بمبلغ 15/790/000/000 ريال (پانزده ميليارد و 
هفتصد و نود ميليون ريال) ارزيابى گرديده است پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1397/12/1 
يكم اســفند ماه هزار و ســيصد و نود و هفت در اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك دايره اجرا واقع در بلوار بنت 
الهدى روبروى فرماندارى از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 15/790/000/000 ريال 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 شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد 
خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز 
ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد ضمنا بنا به اعالم بانك بستانكار ملك تا تاريخ 

98/5/17 بيمه مى باشد. تاريخ انتشار سه شنبه مورخ 97/10/25- م الف/10537
رئيس اجراى ثبت شهرستان كرمانشاه

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم مريم ريگى كوته به اســتناد دو برگ استشــهاد محلى كه به امضاء شهود و به گواهى دفتر اسناد رسمى 
شماره 45 نوك آباد رسيده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يك باب منزل پالك 454 فرعى از 1856 – اصلى 
واقع در قطعه يك از بخش چهار بلوچستان شهر خاش كوچه منشعبه از خيابان مكى ذيل ثبت 21929 صفحه 230 
دفتر جلد 147 امالك ثبت گرديده به علت اســباب كشــى مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالكيت المثنى 
نموده است كه در رهن و بازداشت نمى باشد لذا مراتب باستناد 120- آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى 
شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود معامله سند مالكيت مذكور نزد خود مى باشد 
از تاريخ نشر اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره 
اعالم و رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و يا 
در صورت اعتراض ســند ارائه نشــود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ 

انتشار 97/10/25- م الف/595
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خاش

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى محمد رضوانى وكيل مالك محترم دوستيان برابر وكالتنامه 95706-1394/4/4 دفتر 19 باستناد 2 
برگ استشــهاد محلى كه به امضا شــهود و بگواهى دفترخانه شماره 17 رسيده مدعى ميباشد كه سند مالكيت پنج 
ســهم از شــصت و سه سهم سه دانگ پالك 1/200 بخش دو به شــماره دفتر امالك 52 صفحه 356 بشماره ثبت 
5144 به نام محترم دوستيان به شماره چاپى 044096 صادر و تسليم گرديده است بعلت جابجايى مفقود و وكيل 
مالك درخواست صدور سند مالكيت المثنى را نموده است لذا مراتب باستناد ماده 120 آئيننامه قانون ثبت آگهى 
ميشود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود اسناد مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از 
تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت باين اداره تسليم و رسيد 
دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و در صورت اعتراض 
اصل اســناد ارائه نشود نسبت به صدور ســند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. شماره چاپى سند 

044096- تاريخ انتشار 97/10/25
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى اصالحيه
در آگهى مندرج در روزنامه سياست روز مورخه 97/10/24 بنام مجيد گل محمدى صحيح است كه اشتباها 

مجتبى درج گرديده كه بدينوسيله اصالح مى گردد.
شوراى حل اختالف شعبه 2 دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهــان اعظم بهمنى در مورد پرونده كالســه 97/ش340/6-97/10/19 خوانده فريبا جليليان همدان ، 
خواسته مطالبه اجرت المثل ، وقت رسيدگى به تاريخ  97/12/5 روز يكشنبه ساعت 15/30 در شوراى حل اختالف 

رودهن شعبه ششم تعيين گرديده است.
مدير دفتر شعبه شوراى حل اختالف رودهن

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم على اشرف سالخورده فرزند محمد كريم
خواهان آقاى امير دهقانى فرزند هاشم دادخواستى با وكالت خانم كبرى كرمى سرمستى به طرفيت خوانده  
آقاى على اشرف سالخورده فرزند محمد كريم به خواسته تنظيم سند رسمى ، فك رهن و مطالبه خسارات مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988310800263 شعبه 8دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1398/01/26 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور 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 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/2069
منشى شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم غالمرضا شيراوند فرزند
خواهان آقاى اردشــير غالمى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى غالمرضا شيراوند به خواسته ضرب و جرح 
عمدى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988604200787 شعبه 112 دادگاه كيفرى 
دو شهر كرمانشاه ( 112 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/12/12 ساعت 12/00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى 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/2063
(منشى شعبه 112 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (112 جزايى سابق

آگهى احضار متهم
بدينوسيله به آقاى محمد سليمانى تبار و قدرت سليمانى تبار قدمعلى اكبرى و هادى امانى و فرج اله امانى و 
حجت رنجكش و عليشاه نورى و بگ رضا على اكبرى و فردين امانى و محمد رسول سليمانى تبارمجهول¬المكان ابالغ 
مى-گردد با توجه به كيفر خواســت صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه در پرونده كالسه بايگانى شماره 
970755 به اتهام مباشرت در ايجاد صدمه بدنى عمدى و شركت در نزاع دسته جمعى منجر به قتل جهت دفاع از 
خود و شركت در جلسه رسيدگى تاريخ 97/12/6 ساعت 9 صبح در شعبه 106 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه حاضر 

شويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد شد. م الف/2061
رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مهدى فالحى خواه فرزند حسين
خواهــان خانــم راضيــه كرمى تپه افشــارى فرزند حســين دادخواســتى به طرفيــت خوانده مهــدى فالحى 
خواه به خواســته توهين و قذف از طريق فضاى مجازى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709988315900146 شعبه 112 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه ( 112 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/12/11 ســاعت 12/00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد. م 

الف/2062
(منشى شعبه 112 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (112 جزايى سابق

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى حســن حبيب عسگرى به شماره شناسنامه 589 به شرح دادخواســت به كالسه 209/97 از اين شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ام البنين حب عسگرى  بشناسنامه 15 در 
تاريخ 97/5/28 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسن 
حبيب عسگرى فرزند نعمت اله به ش ش 589 صادره از دماوند پسر متوفى 2- منظر حبيب عسگرى فرزند نعمت 
اله به ش ش 3 صادره از دماوند دختر متوفى 3- فاطمه حبيب عسگرى فرزند نعمت اله به ش ش 1699 صادره 
از دماوند دختر متوفى 4- پروانه حبيب عسگرى فرزند نعمت اله به ش ش 1856 صادره از دماوند دختر متوفى 
5- نعمت اله حبيب عسگرى فرزند فرج اله به ش ش 10 صادره از دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م 

الف/5743
 رئيس شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

آگهى اصالحيه
پيــرو آگهى مزايده يك قطعه زمين ديم كه در تاريخ 97/10/13 در روزنامه سياســت روز به چاپ رســيده 

ارزش زمين موصوف هر متر مربع 40/000 هزار تومان مى باشد كه در اين شماره اصالح مى گردد.
مدير اجراى احكام مدنى جوكار

آگهى اصالحيه
پيرو آگهى مزايده خودروى سوارى ال نود كه در تاريخ 97/10/13 در روزنامه سياست روز به چاپ رسيده 
قيمت كارشناســى شــده خودرو 36/500/000 تومان و  تاريخ مزايده 97/11/13 مى باشــد كه در اين شــماره 

اصالح گرديد.
مدير دفتر اجراى احكام مدنى جوكار

اجرائيه
مشخصات محكوم له اسماعيل عبداله لو فرزندهاشم بنشانى خوى بلوار15خرداد روبروى دبيرستان پژوهش 
مبل عرفان –مشــخصات محكوم عليه وحيد نورى چركندى فرزندقربانعلى بنشانى مجهول المكان- بموجب دادنامه 
شماره749 مورخ97/5/22 شعبه20شوراى حل اختالف حكم برمحكوميت خوانده به حضوردريكى ازدفاتر رسمى 
خوى و تنظيم ســندخودروى سوارى پژوآردى به شــماره 37-154ب12 بنام خواهان وپرداخت هزينه ابطال تمبر 
درحق خواهان صادر واعالم ميدارد ضمنا پرداخت نيم عشردولتى بعهده محكوم عليه است.محكوم عليه مكلف است 

ازتاريخ ابالغ اجرائيه ظرف10روزمفادآنرابه موقع اجرا گذارد.
3803-شعبه 20 شوراى حل اختالف خوى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
درخصوص پرونده كالسه 7/804/97 طرح دعوى مرتضى اصغريان با وكالت جواد جليل پور و ميثم حقاوتى به 
طرفيت ميثم داودى مبنى بر مطالبه وجه به تاريخ 97/11/27 ساعت 11 در شعبه 7 شوراى حل اختالف بابل وقت 
رسيدگى دارد .باتوجه به مجهول المكان بودن خوانده و بنا به درخواست وكبل خواهان مراتب جهت درج آگهى در 
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار اعالم تا خوانده ضمن اطالع از وقت رسيدگى در شعبه 7 شوراى حل اختالف بابل 

حاضر شده و نسخه دوم ضمايم را دريافت نمايد.م/الف
شعبه هفتم شوراى حل اختالف بابل

شھرستان ھا10 سه شنبه  25 دى 1397  شماره41234 

اعمال 90 درصد تخفيف در برخى مشوق هاى 
سرمايه گذارى

 محمدرضا حيدرى در حاشيه مراسم چهل و هفتمين 
جلسه علنى شوراى شهر در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
اين اليحه مشوق هاى سرمايه گذارى براى زمين هاى گروه 
دال اعمال مى شود كه بسته به منطقه و نوع خدمات مانند 
ورزشى، فرهنگى، تفريحى و ... تخفيفات مختلف، متفاوت 
است. حيدرى همچنين در رابطه با مصوبه دريافت عوارض از 
گردشگران خارجى در مشهد گفت: بر اساس آمار اعالم شده 
ساالنه 4 ميليون گردشگر خارجى به مشهد سفر مى كنند 
و هزينه هاى خدمات شهرى كه براى اين گردشگران هزينه 
ــود، از منابع مردمى استفاده مى شود. رئيس شوراى  مى ش
اسالمى شهر مشهد افزود: اين وظيفه مديريت شهرى است 
ــافران را تكريم كنيم؛ با اين حال يا  ــگران و مس كه گردش
دولت بايد اين امكان را فراهم و يا مديريت شهرى با وضع 
عوارض خاص نسبت به ارائه خدمات به اين افراد اقدام كند. 
همچنين دريافت اين عوارض به افزايش درآمدهاى پايدار 
شهردارى كمك مى كند. او همچنين در رابطه با انتصاب 
استاندار خراسان رضوى اظهار كرد: فضاى استان فضاى كار 
ــت و آقاى رزم حسينى نماينده عالى دولت در استان  اس
و چهره اى توسعه گرا است. استاندار بايد از ظرفيت مشهد 
براى هم افزايى توانمندى هاى همه دستگاه ها استفاده كند. 

هدف مديريت شهرى توسعه استان و مشهد است.
.

فوالد مباركه اصفهان مولود انقالب اسالمى و 
ماية افتخار تمامى ايرانيان است

ــد از خطوط توليد فوالد  ــر قباديان پس از بازدي دكت
مباركه گفت: شركت فوالد مباركه مولود انقالب اسالمى و 
ماية افتخار تمامى ايرانيان است. وى با اشاره به تأثير و نقش 
فوالد مباركه در توليد ناخالص داخلى، اقتصاد و اشتغال زايى 
كشور گفت: چتر حمايتى اين شركت خانواده هاى بسيار 
ــش خود قرار داده كه شايستة تقدير  زيادى را تحت پوش
ــت.  معاون آموزش و پژوهش و فناورى وزارت صنعت،  اس
معدن و تجارت پيشرفت تكنولوژيكى نهادينه شده در فوالد 
ــور و خاورميانه بى نظير خواند و  ــطح كش مباركه را در س
ــتانداردهاى روز دنيا از  گفت: توليد باكيفيت بر اساس اس
مهم ترين ويژگى هاى فوالد مباركه است كه در فرايند توليد 
به خوبى مشهود است. دكتر قباديان ضمن ابراز خرسندى از 
اقدامات فوالد مباركه در زمينة توسعة فضاهاى آموزشى و 
پژوهشى خاطرنشان كرد: توسعة تكنولوژيكى امروزه يكى از 
مهم ترين مباحث روز جهان است كه خوشبختانه ما شاهد 
آن هستيم كه فوالد مباركه در اين عرصه نيز پيشتاز است. 
وى با تأكيد بر اين كه وزارت صنعت، معدن و تجارت براى 
پيشرفت روزافزون صنعت فوالد كشور برنامه هاى خاصى 
ــت اقدام دارد، اظهار كرد: استفاده از منابع انسانى  در دس
ــتن  دانش بنيان، انقالب صنعتى چهارم و رقابتى نگه داش
بنگاه هاى اقتصادى ازنظر كميت، كيفيت و قيمت بخشى 
از اين برنامه هاست كه معاونت آموزش، پژوهش و فناورى 

وزارت صمت خود را به انجام آن ها متعهد مى داند.

اخبار
محمود نورى شادكام گفت : در  ــتان 49پروژه يــــــزد حوزه سالمت اس
در داست اقدام بود كه از اين تعداد 14پروژه تكميل و 
ــيده وهم اكنون 35پروژه دردست  به بهره بردارى رس
ــت و 13پروژه بخش خصوصى هم  ــازى اس آماده س

افتتاح شده است 
ــگاه ــادكام معاون درمان دانش ــود نورى ش  محم
ــرى با  ــت خب ــتان يزد در نشس ــكى اس ــوم پزش   عل
اصحاب رسانه استان با تبريك روز پرستار اظهارداشت:  
تعداد پروژهاى بخش درمان در استان 49پروژه بود كه 
از اين تعداد 14پروژه تكميل و به بهره بردارى رسيده 
ــت اماده سازى است كه  و هم اكنون 35پروژه در دس
ــيارى از اين پروژها هم مربوط به خريد تجهيزات  بس
ــت  . وى افزود : بخش درمان و بهداشت  ــكى اس پزش
ــرفتهاى چشمگير ى  ــالمت بعد از انقالب پيش و س
ــاخص مرگ ومير مادران استان   ــت  و ش ــته اس داش

ــاخص در  400از 1000بود كه  كه هم  اكنون اين ش
ــتان يزد 8در 100هزار نفر است  در بخش اطفال  اس

ــوزادان 250در 1000بود كه اين  ميزان   مرگ ومير ن
هم اكنون به  9نفر در 1000نفر است و  طول عمر افراد  
12سال افزايش داشته كه اين كار حاصل زحمات كل 
ــاغل در حوزه بهداشت و درمان بوده و درهمه  افراد ش
ــاخص از 100درصد  تا 96درصد خدمات  بخش ها ش
ــادكام تصريح كرد : قبل از  ــده است.  نورى ش ارائه ش
ــتان 113نفر  ــك عمومى در اس انقالب درحوزه پزش
پزشك داشتيم وهم اكنون 1هزارو310پزشك عمومى 
ــك متخصص  ــنتان وجود دارند  در حوزه پزش در اس

77نفر در استان بودند  كه هم اكنون 701نفرپزشك 
ــتان وجود دارد  و در حوزه تجهيزات  متخصص در اس
ــتگاه ام اى آر يك مورد در استان وجود  ــكى دس پزش
ــت كه اين دستگاه هم اكنون 4مورد بوده  وتعداد  داش
ــتان 360مورد بود كه هم اكنون  تختهاى پزشكى اس
ــت  ودر حوزه  ــزرو 28تخت اس ــتان 3ه تختهاى اس
ــگاه و ديگر  ــس و پايگاههاى اورژانس و آمايش آمبوالن

تجهيزات پزشكى نيز رشد چشم گيرى داشته ايم. 
ــگاه علوم پزشكى استان درخصوص  معاون دانش

ــت : فاز اول  ــتان گف ــدازى مركزيد درمانى اس  راه ان
ــيده و براى تكميل فاز  ــن مركز به بهره بردارى رس اي

ــازمان انرژى اتمى هستيم و  دوم درحال مذاكره با س
اميدواريم هرچه سريعتر اين مذاكرات نهايى شود و فاز 
ــد . معاون درمان دانشگاه  دوم نيز به بهره بردارى برس
ــتان در خصوص ويزيت بيماران در  ــكى اس علوم پزش
ــتان گفت : درسال گذشته بخش سالمت و درمان  اس
استا ن به بيش از 7ونيم يزدى و بيش از 2نيم ميليون 
ــت و تالش ما  ــر بومى خدمات ارائه كرده اس بيمارغي
دراين بخش حفظ كرامت انسانى بيماران است و اينكه  
هم اكنون بيش از15هزار نفر در اين بخش به بيماران 
ــات ارائه مى دهند . وى درخصوص  توزيع منابع  خدم
ــانى در شهرستان ها گفت : ما تا جايى كه امكان  انس

ــت اين مشكل  را برطرف كرده ايم  بخصوص در  داش
شهرستان هاى  بهاباد و خاتم و بافق و ابركوه اين مشكل 

ار برطرف كرده ايم . 
ــادكام درمورد كمبود پزشك متخصص  نورى ش
دربرخى شهرستان ها نيزافزود : كمبود پزشك در برخى 
از شهرستان ها برطرف شده و دربرخى شهرستان ها ما 
چند پزشك متخصص داريم  كه در حال خدمت  مى 
باشند و هم اكنون ما دراستان 3هزار تخت بيمارستان 
ــتار  داريم و ما  داريم كه به ازاى هر تخت ما يك پرس
كمبود پرستار نداريم  و ما كيفيت كار و خدمتى كه به 

بيمار ارائه مى دهيم برايمان بسيار مهم است. 

35پروژه نيمه تمام در حوزه بهداشت و درمان استان يزد وجود دارد 

 مساحت شھرک صنعتی آبیک(کاسپین ۲)
وین  ۲ برابر می شود   در استان قز

ــهرك هاى  ــركت ش مديرعامل ش ــاحت قـزويــن ــى قزوين گفت: مس صنعت
ــه به  ــا توج ــپين 2) ب ــك (كاس ــى آبي ــهرك صنعت ش

تقاضاپذيرى سرمايه گذاران دو برابر خواهد شد.
"حميدرضا خانپور"با اعالم اين مطلب افزود: شهرك 
ــاحت  ــم اكنون داراى 100 هكتار مس صنعتى آبيك ه
ــرايط و موقعيت آن و درخواست ــت اما با توجه به ش  اس
ــرمايه گذاران تصميم گرفته شد تا براى الحاق 100   س

هكتار ديگر زمين به اين مجموعه اقدام شود.
ــاخت هاى در نظر گرفته  ــت: زيرس وى اظهار داش
ــار بود اما  ــى 400 هكت ــهرك صنعت ــده براى اين ش ش
ــايل و  ــه داليل برخى مس ــذارى زمين ب ــن واگ در حي
 مشكالت تاكنون تنها 100 هكتار اراضى تحويل شركت

 شهرك هاى صنعتى شده است.
مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى قزوين افزود: 
ــهرك صنعتى براى  ــاحت اين ش به منظور افزايش مس
ــرقى اين  ــمالى و ش در اختيار گرفتن اراضى در ضلع ش
مجموعه با اداره كل راه و شهرسازى قزوين به توافق اوليه 

دست پيدا كرده ايم.
خانپور همچنين اظهار داشت: با توجه به دسترسى 
آسان و نزديكى اين شهرك صنعتى به پايتخت و همجوار 
ــرمايه گذاران  ــا آزادراه قزوين-كرج-تهران، س ــودن ب ب
ــذارى در آنرا دارند و با توجه  ــرمايه گ زيادى تمايل به س
ــهرك يك  ــترش اين ش به محدوديت اراضى فعلى، گس

ضرورت است.
شهرك صنعتى آبيك يا كاسپين 2 از شهرك هاى 
تازه تاسيس صنعتى استان قزوين به شمار مى رود كه در 

شهرستان آبيك قرار دارد

دست یابی متخصصان ایرانی به دانش فنی 
ماشین کاری قفسه ھای نورد گرم

ــور،  كش در  ــار  ب ــن  اولي ــراى  ب كارشناسان فوالد مباركه اصفهان با اصـفـهـان
ــى، در جريان  ــركت هاى داخل ــكارى متخصصان ش هم
ــركت، فرايند  ــرم ش ــاالنة نورد گ ــرات س ــراى تعمي اج
ــب بلوك  ــورد نهايى و نص ــه هاى ن ــين كارى قفس ماش

باالنس هاى جديد را با موفقيت كامل انجام دادند.
ــى تعميرات  ــر فن ــى رئيس دفت ــى رمضان  مرتض
ــوق از اجراى  ــه با بيان مطلب ف ــورد گرم فوالد مبارك ن
موفقيت آميز تعميرات ساالنة ناحية نورد گرم خبر داد و 
گفت: توقف ساالنة نورد گرم يكى از بزرگ ترين توقفات 
ــده در مجتمع فوالد مباركه بود كه با  تعميراتى انجام ش
ــاله و صرف بيش از 70هزار نفر ساعت  برنامه ريزى سه س
از توان تعميرات مركزى و همكارى مستقيم 11 شركت 
پيمانكارى و مشاركت كاركنان ناحية نورد گرم در مدت 

21 روز انجام شد.
ــوص جزئيات اجراى اين عمليات تعميراتى  در خص
بزرگ و مهم، نيما داورى، كارشناس دفتر فنى تعميرات 
ــايش  ــات، با توجه به فرس ــزود: اين عملي ــورد گرم اف ن
قفسه هاى نورد گرم و افزايش خرابى تجهيزات و توقفات 
اضطرارى كه ممكن بود هزينه هاى سنگينى به شركت 
تحميل كند، از سوى مديريت شركت در دستور كار قرار 
داده شد. به همين منظور با انجام فعاليت هاى كارشناسى 
از 3 سال گذشته، برنامة تعميرات اساسى قفسه هاى نورد 
گرم و به طور مشخص ماشين كارى قفسه هاى نورد نهايى 
مورد بررسى و تبادل نظر قرار گرفت و اجرايى شد. در فاز 
اول كلية عيوب به صورت دقيق بررسى گرديد و با توجه 
به گزارش هاى تخصصى تهيه شده، فرايند انتخاب پيمانكار 

ذى صالح جهت انجام تعميرات شروع شد.

 با ارائه خدمات شایسته به مردم، دین خود 
را به انقالب ادا کنیم 

فرهنگى  شوراى  هفتمين جلسه  شركت گاز استان گيالن در سال گـيــالن
ــركت و با  ــين اكبر مديرعامل ش ــت حس 97 به رياس

حضور اعضاى شوراى فرهنگى برگزار شد .
ــالن - در اين  ــط عمومى گاز گي ــه گزارش رواب ب
ــركت گاز استان  ــين اكبر مديرعامل ش ــه حس جلس
ــدن به ماه بهمن، ضمن  ــاره به نزديك ش گيالن با اش
ــالگرد پيروزى انقالب  ــيدن چهلمين س تبريك فرارس
ــت ايام مبارك دهه  ــالمى و گراميداش شكوهمند اس
ــالمى با تالش همه مردم  فجر اظهار نمود: انقالب اس
ــالب حضرت ــار كبير انق ــرى داهيانه معم ــا رهب  و ب
ــت و همه بايد قدردان   امام خمينى (ره) به ثمر نشس
ــته به مردم  ــيم و با ارائه خدمات شايس بركات آن باش
ــاره به  ــالب ادا نمائيم. اكبر با اش ــن خود را به انق دي
توسعه چشمگير گازرسانى در استان گفت: با توكل بر 
ــئولين استانى و كشورى و همكاران  خدا و تالش مس
ــتانه چهلمين سال پيروزى  ــركت گاز امروز در آس ش
ــتان گازرسانى  ــركت گاز به اقصى نقاط اس انقالب، ش
ــترس مردم عزيز قرار داده است  نموده و گاز را در دس
ــه بايد تالش نماييم تا مقدار ناچيز باقيمانده  و در ادام
ــانيم. مديرعامل شركت گاز استان  را نيز به اتمام رس
ــهرها و  ــالن ادامه داد: بحمداهللا هم اكنون تمام ش گي
ــره مندند و  ــتان از نعمت گاز به ــتاى اس 1942 روس
ــانى گسترده عالوه بر افزايش سطح رفاه و  اين گازرس
رضايتمندى مردم عزيز استان، سبب گسترش صنايع 
ــده و زمينه  ــاى كوچك و محلى ش ــب و كاره و كس
ــتاها را بيش از  ــهرها به روس ــرت معكوس از ش مهاج

پيش فراهم نموده است.

وژه احداث خط ۲۰ کیلوولت دو مداره  پر
 در جاده طزره شھرستان دامغان

ــور افزايش قابليت اطمينان  به منظ ــداث خط 20 دامـغــان ــبكه ، پروژه ى اح ش
ــير جاده طزره شهرستان  كيلوولت هوائى دو مداره در مس

دامغان به طول هشت هزار متر انجام مى شود.
مديرتوزيع برق شهرستان دامغان با اعالم اين خبر گفت: 
ــب 145 اصله پايه برق و  ــه منظور اجراى اين پروژه ، نص ب
احداث 700 متر كابل كشى زمينى فشار متوسط نيز پيش 

بينى شده و تا پايان امسال بهره بردارى خواهد شد.
ــت: از ديگر ــى اظهارداش ــين تراب ــيد محمدحس  س
ــال ــه ماهه چهارم س ــده در س   برنامه هاى پيش بينى ش
 مى توان به احداث پست هوائى خيابان خوريا، كالته رودبار 
و شهرك بوستان و همچنين تامين برق ايستگاه گاز مومن 
ــان كرد: نصب يك دستگاه  ــاره كرد. وى خاطرنش آباد اش
ــتر جهت بهبود ولتاژ جنوب اين شهرستان، تامين  اتوبوس
 برق ايستگاه گاز و برقرارى انشعاب، احداث شبكه به منظور
ــمتى از شبكه از زمين هاى زراعى، تقويت   جمع آورى قس
ترانس هاى عمومى روستاهاى كالته مال ، زرين آباد و شهرك 
جديداالحداث بادله كوه ، اصالح يك هزار و 400 مورد لوازم 
اندازه گيرى مشتركين شهرى و روستايى ، احداث روشنائى 
معابر خيابان ضلع شرقى بيمارستان واليت، جابه جايى شبكه 
فشار متوسط و فشار ضعيف كالته و تبديل شبكه سيمى به 
كابل خودنگهدار مهدى آباد برم ، از جمله برنامه هاى اجرائى 
شده در 9 ماهه سال جارى محسوب مى شوند.   وى با اشاره 
به اين كه از شروع امسال تاكنون ، سه هزار و 500 متر شبكه 
فشار ضعيف هوائى و زمينى در اين شهرستان احداث شده 
بيان داشت: برقرارى شش هزار و 900 متر شبكه 20كيلوولت 
هوائى و زمينى نيز ، به عنوان اقدامات انجام شده اين مديريت 

در سطح شهرستان مى باشد.

  


