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مفقودى
سند كمپانى خودرو پرايد مدل 80 پالك 72-259س26 ش موتور 00234444 شاسى 

S1412280706314 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند كمپانى و ســند مالكيــت و كليه مدارك خــودرو تويوتا كرون به شــماره شــهربانى 
-122 MS شــماره شاســى cc 2759 122L-SEMGS MS 62-585ج11 مدل 1985 مدل

013986 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

بــرگ ســبز ســوارى ســايپا تيــپ 131SE مــدل 95 رنــگ ســفيد روغنــى ش موتــور 
M13/5762208 شاســى NAS411100G1287988 پالك 82-669ط48 مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 9701575 وفق ماده 18 آيين نامه اجرا
آقاى محســن ورزى به نشانى: مهرشــهر فاز يك خيابان 105 پالك 230/1 
واحــد 2 به بدهكار پرونده كالســه فوق ابالغ مى گردد كه برابر ســند شــماره 
2087400451039221 مورخــه 93/12/18 بيــن شــما و بانك پارســيان 
شــعبه مهرشــهر جمعا مبلغ الزم االجــرا 1/913/181/263 ريال عبارتســت 
از: مبلــغ 889/995/716 ريــال اصل و مبلغ 351/951/894 ريال ســود و 
مبلــغ 671/233/653 ريال خســارت تاخير تاديه از تاريــخ 97/4/05 مبناى 
محاسبه خسارت اضافه ميشود و روزانه مبلغ 1/173/896 ريال خسارت تاخير 
روزانه از تاريخ 97/04/06 بدهكار ميباشيد كه بر اثر عدم پرداخت بستانكار 
درخواســت صدور اجرائيه نموده پس از تشــريفات قانونى اجرائيه صادر و به 
كالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشدبعلت عدم امكان ابالغ و حسب تقاضاى 
بســتانكار و طبق ماده 18 آئين نامه اجرا به شما ابالغ ميگردد پس از ده روز از 
تاريخ انتشار اين آگهى اجرائيه ابالغ شده محسوب و فقط يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشار محلى درج و منتشر ميگردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و 
در غير اينصورت پس از گذشت مدت مذكور نيم عشر دولتى نيز تعلق ميگيرد و 
بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد 

شد. م الف/30601
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور - كرج

متن آگهى
خواهان: مهدى باقرى فرزند على اصغر ، ســن 1375، شــغل نظامى ، محل اقامت كالنترى آبعلى، 
خوانــده: نرگس پهلوان جوان مجهول المكان ، وكيل / نماينده قانونى: مكان انتقال وجوه: بانك تجارت 
مى باشــد. خواسته يا موضوع و بهاى آن : تقاضاى مطالبه طلب معادل 23/000/000 ريال بابت ايفاى 
ناروائى صورت گرفته به اســتناد رســيد انتقالى بانكى به حساب خوانده به انضمام تاخير تاديه و كليه 
خســارات دادرسى ، داليل و منضمات دادخواســت / مدارك: 1- تصويركارت ملى خواهان 2- تصوير 
رســيد ، شرح دادخواست: سالم احتراما به استحضار رياســت عالى ميرساند: 1- اينجانب خواهان در 
مــورخ 1397/10/16 حوالى ســاعت 17/30 مبادرت به انتقال وجوه به مبلــغ 32/000/000 ريال 
به استناد رسيد انتقال بانكى پيوستى از بانك ملى به حساب مشاراليه نزد بانك سپه به شماره كارت 
5892101242382113 نموده ام. 2- اقدام توقيف حساب مشاراليه طبق استعالمات واصله از بانك 
محال عليه صورت گرفته اســت. 3- حاليه با توجه به تجويز قانون گذار حســب ماده 301 قانون مدنى 

خواستار رسيدگى قضائى شايسته در راستاى استيفاء حقم مورد تمناست. م الف/5765
شوراى حل اختالف شعبه 6 رودهن

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
نظر به اينكه خواهان / خواهان ها زهره جعفرى منش ، دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چك به 
طرفيت زهرا جرجندى زاده ، راضيه ناروئى فرزند ، محمد على اميرى به دادگســترى كاشان تقديم كه 
پس از ارجاع به شــعبه ششم دادگاه حقوقى به كالسه 971049 ثبت و براى روز 97/12/18 ساعت 
10 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده / خواندگان مجهول المكان بوده لذا به تجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده / نامبردگان 
ابالغ كه در وقت مقرر در  جلسه دادگاه حاضر شوند ضمنا نامبردگان مى توانند تا قبل از جلسه رسيدگى 
جهت دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم ان به دفتر دادگاه مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به 

منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور دادگاه تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود.
دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقى كاشان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر آراى شــماره 139760318004003799-97/10/25  هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد 
ثبتى رودبار  تصرفات حمزه على كريمى مطلق فرزند قديمعلى در : 1- ششدانگ يك باب خانه و محوطه 
به مساحت 305/61 مترمربع به شماره پالك فرعى 4303 مجزى از 269 واقع در لوشان سنگ اصلى 
4 بخش 19 گيالن . به ادرس واقع در لوشان- انتهاى خيابان شهيد ميرزايى- باالتر از هنرستان جواد 
نظاميوند  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 صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند 
از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه 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 صادرخواهد شد تاريخ 
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 رييس ثبت  اسناد رودبار- سيد محمد فرزانه

دادنامه
پرونــده:9709982074300281 تصميم نهايى 9709972074300606 خواهان:ســيد 
محمدرضا باقرى ف سيدرحيم خوانده:حسين خلخالى-مجهول المكان ((رأى قاضى شورا)):درخصوص 
دادخواست سيد محمدرضا باقرى ف سيدرحيم به طرفيت حسين(عارف) خلخالى به خواسته مطالبه 
چهــل ميليون ريال وجه نقد بابت قرض با خســارات قانونى باتوجــه به اين كه خواهان دليل خود را 
اظهــارات گواهــان قرار داد ليكن با وصف ابالغ از حضور و معرفى گواهان در جلســه شــورا امتناع 
ورزيد خوانده نيز حاضر نشد بنابراين ادعا قابل اثبات نيست به استناد ماده 197 ق آ د م حكم به 
بى حقى خواهان به جهت عدم ابراز دليل اثبات صادر مى نمايد . رأى صادره حضورى و ظرف بيست 

روز از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم عمومى حقوقى سارى است.م/الف
قاضى شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى-على راعى

آگهــى انتقالــى شــركت باتاب شــالوده آرتين ســهامى خاص به شــماره ثبت 
12750 و شناسه ملى 14006993482 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/7/1 مركز 
اصلى شــركت از استان چهار محال و بختيارى - شــهركرد به استان اصفهان - 
شهرســتان اصفهان - بخش مركزى - شــهر اصفهان-محله ملك شــهر-خيابان 
نگارســتان-كوچه فرعى هفتم11[22]-پالك 25-طبقه همكف-به كدپســتى 
8196757691 انتقــال يافت و در اين واحد ثبتى تحت شــماره ثبت 61250 

به ثبت رسيده و جهت اطالع عمومى اگهى ميگردد 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى اصفهان (353921)

گواهى حصر وراثت(برگ دادخواست به دادگاه  نخستين)
خواهان:حســين رشــيدى ف على اكبر خوانده: رياســت دادگســترى تنكابن خواسته:تقاضاى 
صــدور گواهى انحصار وراثت محــدود. داليل و منضمات دادخواســت(مدارك):1-گواهى فوت2-
فتوكپى شناســنامه و كارت ملــى وراث3-استشــهاديه كتبى محضرى4-اظهارنامه دارايى ((شــرح 
دادخواســت)): رياست محترم دادگاه تنكابن ، على اكبر رشيدى ف ولى صادره تويسركان در تاريخ 
1397 فــوت نمــوده كه وارث حين الفوت مرحوم به شــرح ذيل اعالم و تقديــم مى گردد:فرزندان 
متوفى1-حسين2-محسن3-مهدى4-ميالد5-مجتبى6-امير7-نســرين8-ليال9-فاطمه10-
ســعيده11-زهره همگى رشيدى مى باشد.همســر متوفى به نام منيژه كارآزاد فر مى باشد به غير 
از وراث يادشده فوق مرحوم ورثه ديگرى ندارد لذا با تقديم اين دادخواست و ضمايم پيوست آن 

تقاضاى صدور گواهى حصر وراثت آن مرحوم را دارم .م/الف
رييس شعبه اول شوراى حل اختالف تنكابن

دادنامه
پرونده:9709982074300217 تصميم نهايى 9709972074300557 خواهان:محســن 
فضــل الهــى ف نورعلى خوانده:ســيد مجيد نورانى به نشــانى بابــل- خ دادگســترى ((رأى قاضى 
شــورا)):درخصوص دادخواســت محســن فضل الهى ف نورعلى به طرفيت ســيد مجيــد نورانى ف 
آقاجانى به خواســته مطالبه 23,000,000 ريال وجه چك شــماره 479/383196-97/4/20 كه 
خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلســه شــورا حاضر نشد و در نتيجه ايراد يا دفاع موثرى در شكل 
و ماهيــت نكــرد و بر برائت ذمه يا ايفاى ديــن دليلى ابراز نگرديد از اين جهت بنا به دادخواســت 
مستندات شامل چك ياد شده و گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و عدم حضور خوانده با وصف 
ابالغ در جلسه شورا دادخواهى مسلم است با استناد مواد 249و310و313 ق صدور چك و مواد 
198و519 آيين دادرســى مدنى خوانده را ملزم مى نمايد تا مبلغ مذكور را بابت اصل خواســته به 
انضمام 1,432,500 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير بر مبناى خواسته از زمان سررسيد چك 
تــا اداى ديــن به نفع خواهان بپــردازد رأى صادره غيابى وظرف بيســت روز از ابالغ قابل واخواهى 
در هميــن شــعبه و پس از انقضاى آن ظرف بيســت روز از ابالغ قابل تجديدنظــر در محاكم عمومى 

حقوقى سارى است.م/الف
قاضى شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى-على راعى

اجراييه
ش بايگانى شــعبه:960010 محكوم له: عباس بهانى ف محمد محكوم عليه:1- داود دادى نيا 
**محبوبــه كابلــى چلمرودى ف غالمعلى –وكيل عباس بهانى محكوم به: به  موجب درخواســت اجراى 
حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطــه 9709972074300091 محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت 74,000,000 ريال اصل خواســته به انضمام 995,000 ريال هزينه دادرسى و 
خســارت تاخير برمبناى خواسته از زمان سررسيد تا اداى دين و نيز حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه 

قانونى و نيم عشر دولتى و هزينه اجرايى /چك ش 901/10537439-95/5/5 .م/الف
مسئول دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى-مليحه ترابى

اجراييه
ش بايگانــى شــعبه:960075 محكــوم له: عبــاس بشــيرى ف احمد محكــوم عليه:1-فيروزه 
اوالدزاد عباس آبادى ف اســفنديار 2-ســعيد قلى پور ف ولى اله-مجهول المكان **مهدى ميرزايى 
افراپلــى ف رمضان وكيل عباس بشــيرى محكوم به: به موجب درخواســت اجــراى حكم مربوطه به 
شــماره دادنامه 9709972074700397-97/7/30 خوانده رديف اول محكوم است به تنظيم 
ســند رسمى يك دستگاه اتومبيل پژو 206 به شماره انتظامى ايران62-282ب91 به نام خواهان 
و خوانده رديف دوم از باب تسبيب به پرداخت 990,000 ريال بابت هزينه دادرسى و2,520,000 
ريــال به عنــوان حق الوكاله مرحله بدوى درحــق خواهان و مبلغ 3,500,000 ريال بابت نيم عشــر 

دولتى در حق دولت  جمهورى اسالمى ايران.م/الف
قاضى شعبه 17 شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى كياسرى

دادنامه
پرونده 9709982074200101 خواهان ها:1-حســين بابايى ف رمضانعلى2-مهدى بابايى 
ف حسين خواندگان:1-عباسعلى حســن زاده مقدم پاشا-مجهول المكان2-مصطفى رمضانى ((رأى 
قاضــى شــورا)):دعواى مهــدى بابايى باواليت قهرى حســين بابايى به طرفيت 1-مصطفى ف ســيف 
اله2-عباســعلى حســن زاده مقدم پاشــا ف حســن به خواســته الزام خواندگان به حضور در دفاتر 
اســناد رســمى و انتقال قطعى و رسمى شش دانگ سند خودرو ســوارى پژو پارس مدل 1390 به 
شماره انتظامى 276/62ص39 به انضمام خسارات دادرسى به قيمت 200,000,000 ريال است 
خواهان توضيح داد خودرو موضوع دعوا از خوانده رديف اول خريدارى گرديده و پس از فك پالك 
به نام خواهان پالك جديد صادر گرديد ليكن ســند آن به نام خوانده رديف دوم مى باشــد خواهان 
تصاوير مصدق برگ سبز خود و وكالت نامه هاى رسمى ايادى ماقبل و نيز سند رسمى قطعى وسيله 
نقليه به شــماره 19614-93/4/19 صادره دز دفترخانه شــماره 186 آمــل را كه به نام خوانده 
رديف دوم صادر گرديد نيز پيوســت نموده خوانده رديف اول با حضور در جلســه رسيدگى و تاييد 
مبيع فى مابين و انتقال پالك به نام خواهان اظهارات وى را تاييد نمود خوانده رديف دوم على رغم 
ابالغ صحيح وقت دادرســى از طريق نشــر آگهى حاضر نگرديد و هيچ دفاعى در برابر ادعاى خواهان 
و مســتندات ابرازى ارائه ننمود با اســتعالم از پليس راهور به موجب پاســخ مورخ 97/7/2 اعالم 
شــد پالك خودرو بــه نام خواهان بوده و خــودرو فاقد هرگونه رهن يا توقيف فعال در ســامانه مى 
باشــد بنابرايــن با وقوع عقد بين خواهان و خوانده رديــف اول و احراز صحت آن و مالكيت خوانده 
رديف دوم به موجب ســند رســمى قطعى شــماره 19614-93/4/19 و پاسخ اســتعالم از پليس 
راهور دعواى خواهان وارد تشــخيص و به استناد مواد 219-231-222-362 ق مدنى و 198-

519 ق آ د م حكم به محكوميت خوانده رديف اول از باب تســبيب به پرداخت هزينه دادرســى به 
مبلــغ 2,690,000 ريال و تعرفه نشــر آگهــى و محكوميت خوانده رديف دوم بــه حضور در يكى از 
دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى خودرو پژو پارس به شماره انتظامى 39ص276-62 مدل 
1390 به رنگ ســفيد روغنى به نام خواهان صادر مى گــردد.رأى صادره درخصوص خوانده رديف 
اول حضورى ظرف بيســت روز از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى ســارى و نســبت به 
خوانده رديف دوم غيابى ظرف بيست روز از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و بيست روز پس از 

آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى سارى است.م/الف
قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى –زهرا يزدان پناه

اجراييه
ش پ :5/888/94 محكوم له: حشمت پاشايى گتابى با وكالت محمود جان شكر –بابل خ طالقانى 
مجتمع قلى تبار طبقه فوقانى محكوم عليه:رمضانعلى عزيزنيا كشــتلى-مجهول المكان به موجب راى 
شماره 694-95/9/1 شعبه 5 شوراى حل اختالف بابل كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است 
به پرداخت 60,000,000 ريال بابت اصل خواسته و 1,290,000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه و خســارت تاخير تاديه از زمان تقديم دادخواســت(94/12/3)تا اجراى 
حكم .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
مسئول دفتر شعبه 5 شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
آقاى جواد شمس بابلى ش ش 582 به شرح دادخواست به كالسه 2/1094/97 از اين شورا  
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فاطمه تفنگيان ش ش 6 
كدملــى 2062766094 در تاريــخ 96/10/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه 
حيــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-محمدعلى  ش ش 8339 صــادره اصفهان    2-زينب 
ش ش 1752 صادره شــيراز   3-محترم ش ش 977  صادره بابل هرســه شــمس بابلى ف جواد و 
فاطمه –فرزندان متوفى4-جواد شمس بابلى ف على اكبر و محترم ش ش 582 صادره بابل-همسر 
متوفيه5-معصومه راســخ عــزم ف على اصغر و طاوس خانم ش ش 21 صــادره بابل-مادر متوفيه 
.اينك شــورا با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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
عضو شعبه دوم شوراى حل اختالف بابل

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
وقــت رســيدگى 97/11/30 ســه شــنبه ســاعت 11:15  پرونــده:2/582/95  كالســه 
خواهان:حســين آزاد خوانده:ابراهيم جوربنيان و غيره خواســته:مطالبه وجه خواهان دادخواســتى 
تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول شوراى حل اختالف ارجاع گرديده 
و وقت رســيدگى تعيين شــده بــه علت مجهول المــكان بودن خوانــده و به درخواســت خواهان و 
دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر 
باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند. چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت 
منتشــر شــده و مدت آن ده روز خواهد بود و نيز دريافت نظريه كارشناسى ظرف يك هفته پس از 

ابالغ و رؤيت. م/الف
مسئول دفتر حوزه اول شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر- پوربخشيان

آگهى ابالغ وقت دادرسى به مجهول المكان محمدرضا فرتوزى
كالســه پرونــده:3/1006/96 وقــت رســيدگى:97/12/7 ســاعت 11 ظهــر خواهان:احمد 
جوربنيان خوانده:محمدرضا فرتوزى ف مهرزاد  خواســته:مطالبه وجه خواهان دادخواســتى تسليم 
دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به  حوزه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت 
رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و بــه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشــر آخريــن آگهى ظرف يك ماه به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت 
رســيدگى حضور به هم رســاند. چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر 

شده و مدت آن ده روز خواهد بود . م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شوراى حل اختالف رامسر- ابراهيم اشتياقى

آگهى ابالغ اجراييه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف به مجهول المكان محمدعلى طالبى
كالســه پرونده:2/563/97 رأى صادرشــده براساس دادنامه به شــماره 97/9/21-978 
خواهان:رضــا امينى ف عيســى خوانده:محمدعلى طالبى خواســته :6,600,000 هزارتومان خواهان 
دادخواســتى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به حوزه دوم شوراى حل اختالف 
ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده، به علت مجهول المكان بودن خوانده، به درخواســت 
خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى گرديد و خوانده در وقت رسيدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور نيافته و 
بر همان اســاس شــورا حكم بر محكوميت خوانده براساس دادنامه شماره 978-97/9/21 صادر 
نمود كه براساس اين حكم خوانده محكوم است به پرداخت 6,600,000 تومان بابت اصل خواسته 
و پرداخت كليه خســارات قانونى  اعم از هزينه دادرســى و پرداخت خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 

97/3/5  لغايت اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مدير دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

آگهى ابالغ اجراييه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف به مجهول المكان سجاد فرهنگى
كالســه پرونده:2/556/97 رأى صادرشــده براساس دادنامه به شــماره 97/7/21-745 
خواهان:محمداسمعيل كردى ف رضا خوانده:سجاد فرهنگى خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى 
عمومى نموده كه جهت رســيدگى به حوزه دوم شــوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رســيدگى 
تعييــن شــده، به علت مجهــول المكان بودن خوانده، به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به 
تجويز ماده 73 آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى گرديد و 
خوانده در وقت رســيدگى در جلســه شوراى حل اختالف حضور نيافته و بر همان اساس شورا حكم 
بر محكوميت خوانده براســاس دادنامه شــماره 745-97/7/21 صادر نمود كه براساس اين حكم 
خوانده محكوم اســت به پرداخت 9,045,850تومان بابت اصل خواســته و پرداخت كليه خسارات 
قانونى  اعم از هزينه دادرســى و پرداخت خســارت تاخير و تاديه از تاريخ 97/3/5  لغايت اجراى 

حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مدير دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

آگهى ابالغ اجراييه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف به مجهول المكان سجاد فرهنگى
كالســه پرونده:2/562/97 رأى صادرشــده براساس دادنامه به شــماره 97/7/21-747 
خواهان:رضــا امينــى ف عيســى خوانده:ســجاد فرهنگــى خواســته:9,486,000 تومــان خواهــان 
دادخواســتى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به حوزه دوم شوراى حل اختالف 
ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده، به علت مجهول المكان بودن خوانده، به درخواســت 
خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى گرديد و خوانده در وقت رسيدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور نيافته و 
بر همان اســاس شــورا حكم بر محكوميت خوانده براساس دادنامه شماره 747-97/7/21 صادر 
نمود كه براساس اين حكم خوانده محكوم است به پرداخت 9,486,000تومان بابت اصل خواسته 
و پرداخت كليه خســارات قانونى  اعم از هزينه دادرســى و پرداخت خسارت تاخير و تاديه از تاريخ    

لغايت اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مدير دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

آگهى ابالغ اجراييه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف به مجهول المكان سجاد فرهنگى
كالســه پرونده:2/560/97 رأى صادرشــده براساس دادنامه به شــماره 97/7/21-744 
خواهان:محمداســمعيل كردى ف رضا خوانده:سجاد فرهنگى خواســته:9,190,740 تومان خواهان 
دادخواســتى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به حوزه دوم شوراى حل اختالف 
ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده، به علت مجهول المكان بودن خوانده، به درخواســت 
خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى گرديد و خوانده در وقت رسيدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور نيافته و 
بر همان اســاس شــورا حكم بر محكوميت خوانده براساس دادنامه شماره 744-97/7/21 صادر 
نمود كه براساس اين حكم خوانده محكوم است به پرداخت 9,190,740 تومان بابت اصل خواسته 
و پرداخت كليه خســارات قانونى  اعم از هزينه دادرســى و پرداخت خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 

97/5/15  لغايت اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مدير دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

آگهى ابالغ اجراييه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف به مجهول المكان سجاد فرهنگى
كالســه پرونده:2/558/97 رأى صادرشــده براساس دادنامه به شــماره 97/7/21-746 
خواهان:محمداســمعيل كردى ف رضا خوانده:ســجاد فرهنگى خواسته: 9,511,950 تومان خواهان 
دادخواســتى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به حوزه دوم شوراى حل اختالف 
ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده، به علت مجهول المكان بودن خوانده، به درخواســت 
خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى گرديد و خوانده در وقت رسيدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور نيافته و 
بر همان اســاس شــورا حكم بر محكوميت خوانده براساس دادنامه شماره 746-97/7/21 صادر 
نمود كه براساس اين حكم خوانده محكوم است به پرداخت 9,511,950 تومان بابت اصل خواسته 
و پرداخت كليه خســارات قانونى  اعم از هزينه دادرســى و پرداخت خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 

97/5/14  لغايت اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مدير دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

آگهى حصر وراثت
آقــاى ســيد اســمعيل هاشــمى جيردهى ف ســيدحجت به شــرح درخواســتى كه به شــماره 
2/1279/97 ايــن شــعبه ثبت گرديده درخواســت صــدور گواهى انحصار وراثت نمــوده و اعالم 
داشــته كه شــادروان سيد حجت هاشــمى جيردهى ف ســيدكاظم ش ش 3 صادره جيرده در تاريخ 
85/12/15 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به :1-سيد رسول ش ش 7   2-سيد اسمعيل ش ش 1680   3-سيد كاظم ش ش 29   4-سيده 
فاطمه ش ش 565  5-سيده خديجه ش ش 598   6-سيده حوا ش ش 519  7-سيده معصومه 
ش ش 2   شهرت همگى هاشمى جيردهى –فرزندان متوفى  8-سيده راحله  هاشمى جيردهى ش 
ش 383 همسر دائمى متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را يــك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقــاى ســيد اســمعيل هاشــمى جيردهى ف ســيدحجت به شــرح درخواســتى كه به شــماره 
2/1280/97 ايــن شــعبه ثبت گرديده درخواســت صــدور گواهى انحصار وراثت نمــوده و اعالم 
داشته كه شادروان سيده راحله هاشمى جيردهى ف سيد زين العابدين ش ش 383 صادره گيالن 
رحيــم آباد درتاريخ 87/3/25 در شهرســتان رامســر  بــدرود زندگى گفته، ورثــه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :1-ســيد رســول ش ش 7   2-ســيد اســمعيل ش ش 1680   3-سيد 
كاظم ش ش 29   4-ســيده فاطمه ش ش 565  5-ســيده خديجه ش ش 598   6-سيده حوا ش 
ش 519  7-ســيده معصومه ش ش 2   شــهرت همگى هاشمى جيردهى –فرزندان متوفى  والغير، 
اينك شورا پس از 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
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
خانم شــهربانو بخشــعلى زاده فالحتى حقيقى ف فريدون به شــرح درخواســتى كه به شــماره 
2/1291/97 ايــن شــعبه ثبت گرديده درخواســت صــدور گواهى انحصار وراثت نمــوده و اعالم 
داشــته كه شادروان شاهرخ ســاكتى ف محمدعلى ش ش 38 صادره رامسر در تاريخ 97/10/17 
در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-نيما ش 
ش 2897   2-زهرا ش ش 2270033175 شــهرت هردو ســاكتى-فرزندان متوفى3-شــهربانو 
بخشــعلى زاده فالحتى حقيقى ش ش 6 - همســر دائمى متوفى والغير، اينك شــورا پس از 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
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى خســرو غنمى ف اكبر به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/947/97 اين شــعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان اكبر غنمى ف 
مرحوم حســن ش ش 99 صادره رامسر در تاريخ 83/10/24 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى 
گفتــه، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-پرويــز ش ش569   2-ابوالفضل ش ش 
421   3-خســرو ش ش 420   4-محمــود ش ش 2   5-صبــورا ش ش 11   6-نصــرت ش ش 
422   7-هاجر ش ش 463 شهرت همگى غنمى –فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از 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
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
خانم ليال خلعتبرى ف منصور به شــرح درخواســتى كه به شماره 3/1138/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مجتبى نصودى 
ف حاجى خان ش ش 884 صادره تنكابن در تاريخ 97/9/19 در شهرســتان رامسر  بدرود زندگى 
گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-آفاق على شــيرودى ف قربان ش ش 782 
مادر متوفى 2-ليال خلعتبرى ليماكى ش ش 15 ف منصور همســر دائمى متوفى5-ســهراب نصودى 
ش ش 0016088141   4-محمدسعيد نصودى ش ش 0020533655 –پسران متوفى والغير، 
اينك شورا پس از 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
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

شھرستان ھا10 سه شنبه  2 بهمن 1397  شماره41240 

نخستين نمايشگاه بين المللى بازآفرينى 
شهرى، شهر الوند را در كشور مطرح كرد

در نخستين نمايشگاه بين المللى بازآفرينى شهرى 
شهردارى الوند در كنار ساير شهرداريهاى استان حضور 

فعالى داشت.
ــهردارى الوند با ارايه طرحهاى  ــگاه ش در اين نمايش
بازآفرينى شهرى از جمله طرح بازآفرينى مجتمع گلها و 
بازار ايرانى اسالمى، مسكن اميد و بهسازى معابر شهرى 
ــيه اين نمايشگاه به جهت  نقش فعالى ايفا كرد. در حاش
فعاليت برجسته شهردارى الوند در حوزه بازآفرينى شهرى 
مقرر شد عالوه بر تخصيص 300 تن قير رايگان از محل 
اعتبارات ستاد بازآفرينى شهرى استان قزوين، اعتبار 17 
ميليارد ريالى شهردارى الوند به 40 ميليارد ريال افزايش 
ــت؛ شهردارى الوند در حال حاضر با  يابد. الزم به ذكر اس
دارا بودن هفت طرح با موضوعات بهسازى محيط شهرى، 
توسعه زيرساختهاى شهرى، بهبود عبور و مرور شهرى و 
سرمايه گذارى كه به تصويب ستاد بازآفرينى شهرستان 
ــهرهاى پيشرو در زمينه  ــيده است، جزو ش البرز نيز رس
بازآفرينى شهرى است. در اختتاميه نمايشگاه، از فعالين 
ــهرى در سطح كشور تقدير به عمل  حوزه بازآفرينى ش
آمد كه استان قزوين نيز جزو استانهاى برتر در اين حوزه 
معرفى و شهردارى الوند به عنوان يكى از شهرهاى فعال 

استان در اين حوزه در سطح كشور مطرح شد.
.

اجتماع «ياران انقالب» باحضور معاون 
محترم وزير دفاع درمهديشهر برگزار 

مى شود
ــتگذارى و راهبردى  بزرگداشت  ــوراى سياس دبير ش
ــالگرد پيروزى انقالب اسالمى درشهرستان  چهلمين س
ــالب با هدف تبيين  ــهرگفت: اجتماع ياران انق مهدى ش
دستاوردهاى انقالب اسالمى و ارائه كارنامه چهل ساله نظام 

اسالمى برگزار مى شود. 
حميد رضا پارسا در گفتگد با خبر نگار ما اظهار كرد: 
پيروزى انقالب اسالمى رويدادى ماندگار است كه تمام دنيا 
را تحت  تأثير خود قرار داده واكنون كه در آستانه چهلمين 
سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى هستيم، دشمنان 
ــرائيل تصميم  ــالب به ويژه آمريكا و اس ــم خورده انق قس
گرفته اند تا به هر شكل ممكن اين شيرينى را به كام ملت 
ايران تلخ كنند.وى ادامه داد: بر همه مسؤلين الزم است با 
همدلى و همبستگى تمام، در جشن 40 سالگى انقالب به 
اندازه توان خود نقش داشته باشند.وى ادامه داد: از اينرو در 
استانه جشن چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى اقدام 
به برگزارى اجتماع «ياران انقالب» با حضور سردار طالئى 
نيك معاون محترم وزير دفاع با شعار «افتخار به گذشته، 
ــتاوردهاى  اميد به آينده» نموده ايم .وى گفت: تبيين دس
ــالمى و ارائه كارنامه چهل ساله نظام اسالمى از  انقالب اس
جمله اهداف اين اجتماع است.و اين برنامه روز جمعه مورخ 
ــاء در محل  ــن ماه همراه با اقامه نماز مغرب و عش 5 بهم

مسجد صاحب الزمان (عج) زيارت برگزار ميگردد.  

اخبار
مديرعامل شركت آب و فاضالب  استان اصفهان گفت:از سال 92 اصـفـهـان
تا كنون 19 پروژه در بخش فاضالب با سرمايه گذارى 
1119 ميليارد تومانى بخش خصوصى در سطح استان 

اصفهان عملياتى شد. 
مهندس هاشم  امينى با اشاره به اجراى تاسيسات 
فاضالب در شهرهاى مباركه و لنجان كه با سرمايه گذارى 
بخش خصوصى در دستور كار قرار گرفت  عنوان كرد: 
سرعت اجراى تاسيسات فاضالب در شهرهاى مباركه، 
كركوند،زيباشهر،ديزيچه، زرين شهر ، چمگردان ،زاينده 
رود، سده و لنجان  و ورنامخواست با مشاركت  بخش 
خصوصى 14 برابر ميانگين 25 سال گذشته بوده است.  
وى افزود:از سال 68 تا 92 حدود 165 كيلومتر شبكه 
فاضالب در شهر هاى  مباركه ،كركوند،زيباشهر،ديزيچه، 
ــده و لنجان  و  ــهر ، چمگردان ،زاينده رود، س زرين ش

ورنامخواست اجرا شد از سال 92 تا كنون بيش از 570 
كيلومتر شبكه فاضالب در اين شهرها اجراء شده است.  
مديرعامل شركت آب وفاضالب استان اصفهان با بيان 
اينكه  هم اكنون اجراى تاسيسات فاضالب  در شهرهاى 
مباركه،كركوند،زيباشهر،ديزيچه، زرين شهر ، چمگردان، 
زاينده رود، سده و لنجان  و ورنامخواست به پيشرفت 
فيزيكى 89 درصدى رسيده است اعالم كرد: مطابق  با 

ــركت آب وفاضالب  انعقاد قرارداد بيع متقابل ميان ش
استان اصفهان و شركت فوالد مباركه در راستاى اجراى 
شبكه فاضالب در مقابل تخصيص پساب  مقرر گرديد 
640 كيلومتر شبكه فاضالب در اين شهرها اجرا شود 
ــده  كه تا كنون 570 كيلومتر از اين رقم عملياتى ش
ــم امينى عنوان كرد: استفاده از  ــت. مهندس هاش اس
توان بخش خصوصى  در اجراى تاسيسات فاضالب در 

شهرستانهاى مباركه و لنجان منجر شد به طور ميانگين 
در هر سال بيش از 98 كيلومتر شبكه فاضالب در اين 
شهرها اجراء شود در حاليكه قبل از انعقاد اين قرار داد  
ميانگين اجراءشبكه فاضالب  در اين شهرها حدود 7 
كيلومتر بوده است. وى به احداث ايستگاههاى پمپاژ 
و خطوط انتقال فاضالب و پساپ در شهرستان مباركه 
ــان ساخت : هم اكنون 9 ايستگاه  پرداخت و خاطرنش

پمپاژ فاضالب و 2 ايستگاه پمپاژ پساب در شهرستان 
ــاب به  مباركه به منظور انتقال  260 ليتر در ثانيه پس
شركت فوالدمباركه در دستور كار قرار گرفت مديرعامل 
ــركت آب و فاضالب استان اصفهان استان اصفهان  ش
گفت: 2 ايستگاه پمپاژ محله وينيچه و ايستگاه پمپاژ 
محله هاى حسن آباد و نكوآباد در شهرهاى زيباشهر 
و ديزيچه  براى انتقال پساب به شركت فوالد مباركه 
در حال احداث است. وى به انعقاد قرارداد بيع متقابل 
ميان شركت آبفا و ذوب آهن اصفهان پرداخت و اعالم 
كرد: در سال جارى قراردادى در قالب سرمايه گذارى 
بيع متقابل به رقم 210 ميليارد تومان ميان شركت آبفا 
و ذوب آهن اصفهان در راستاى تكميل شبكه فاضالب 
فوالدشهر وايمانشهر منعقد شد كه بدنبال اين قرارداد 
ــاب طى 20  مقرر گرديد 125 ميليون مترمكعب پس

سال در اختيار شركت ذوب آهن قرار گيرد.  

1119 ميليارد تومان سرما يه گذارى بخش خصوصى 
در تاسيسات فاضالب استان اصفهان 

اجرای عملیات لوله گذاری جمع آوری 
فاضالب در شھر واوان

با اعتبارى بالغ بر 14 ميليارد ريال  ــذارى خط انتقال آبفاى تهران عمليات لوله گ
ــهر  فاضالب در خيابانهاى امام خمينى ( ره ) و گلهاى ش

واوان در حال انجام مى باشد . 
به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب جنوب 
ــتان تهران مدير امور آبفاى شهر واوان با اعالم  غربى اس
ــت : با عنايت به برنامه زمانبندى  خبر مذكور اظهار داش
ــات لوله گذارى و  ــده در خصوص اجراى ادامه عملي ش
اتصال خطوط جمع آورى فاضالب مناطق تازه تاسيس 
واوان به خط اصلى انتقال فاضالب ، عليهذا اجراى طرح 
مذكور در اين مناطق در دستور كار قرار گرفته و مطابق 
برنامه ريزى صورت گرفته انجام مى پذيرد . پرويز عبدى 
ضمن تشريح طرح پروژه مذكور خاطر نشان ساخت : اين 
ــت  عمليات با اعتبارى معادل14  ميليارد و پانصد و بيس
وهشت ميليون ريال از محل اعتبارات عمرانى و به طول 
830 متر با استفاده از لوله هاى كاروگيت دو جداره  400،  
500 ، 630 و710 ميلى مترى و به منظور جمع آورى و 
انتقال فاضالب مجتمع هاى مسكونى خبرنگاران ، واوان 
ــمالى و شمالغرب شهر واوان از اوايل  و بوكا در منطقه ش
دى ماه امسال آغاز شده و طبق زمان تعيين شده و توافق 
حاصله با پيمانكار مجرى طرح اواسط اسفند ماه سالجارى 
ــردارى قرار خواهد گرفت  .  ــه اتمام و در مرحله بهره ب ب
ــد : اين پروژه با بيش از  مدير امور آبفاى واوان ياد آور ش
15 درصد پيشرفت فيزيكى در حال انجام است و همزمان 
با اجراى طرح مذكور 12 مورد عمليات منحول از ابتداى 
ــى ره و محل اجراى خط جمع آورى  خيابان امام خمين
فاضالب تا بلوار حضرت وليعصر عج و تالقى خط انتقال 

1600 ميلى مترى انجام مى پذيرد .

تاکسیرانان، سفیران فرھنگی شھر به 
حمایت نیاز دارند

ــت: رانندگان  ــهردار اصفهان گف ش ــهر اصـفـهـان ــفيران فرهنگى ش ــى س تاكس
هستند و مى توانند گردشگران را از شهر فرارى دهند، اما به 
لحاظ تعهد و وجداني كه دارند و به لحاظ شغلي كه انتخاب 
كرده اند، در گردش روزانه خود در شهر و گفت وگو با مردم، 

به جاي مديران، اميد را در دل مردم زنده مي كنند. 
قدرت اهللا نوروزى  در آيين طرح سفرهاى فيروزه اي در 
قالب افتتاح و رونمايي از طرح هاي سازمان تاكسيراني ضمن 
تشكر از رانندگان تاكسي كه نقش مهمي در معرفي شهر 
اصفهان دارند، اظهار كرد: رانندگان تاكسي با تمام سرمايه 
و امكانات مادي خود به عرصه آمدند تا بتوانيد رزق حاللي 
ــت آورند و در اداره شهر نقش داشته باشند؛ در اين  به دس
ميان مردمي كه به دليل شرايط اقتصادي مشكل دارند و 
دچار رنج شده اند ، ممكن است گاهي بداخالقي كنند، اما 
رانندگان به عنوان سفيران فرهنگي با خوش خلقي، سيماي 
باز و سخنان زيبا مي توانند آبي بر آتش آنها باشند. وى تأكيد 
كرد: رانندگان تاكسى مى توانند بيانگر اوصاف پسنديده مردم 
اصفهان باشند و ميراث اين شهر را به همگان معرفي كرده 
و آن را به جايگاه واقعي خود كه شهري تاريخي، فرهنگي، 
خالق و دوستدار كودك است، برسانند؛ رانندگان تاكسي در 
واقع آنچه كه ما در شعارهايمان مي گوييم را عمل مي كنند، 
با مهمانان خارجي مواجه مي شوند و شهر را معرفي كرده 
و در واقع چرخه اقتصادي شهر را رونق مي بخشند. شهردار 
اصفهان با بيان اينكه فعاليت رانندگان تاكسى، گردشگرى را 
در شهر رونق مي بخشد، اظهار كرد: نقش رانندگان تاكسي با 
ساير نقش ها در جامعه تفاوت دارد چرا كه آن ها عضو خانواده 
شهرداري هستند و ما به آن ها تفويض اختيار كرده ايم تا در 

مواجه با مردم و گردشگران با آن ها سخن بگويند.

 ارتقای سالمت و کیفیت زندگی کارکنان
ویکرد خود مراقبتی  با ر

ــددكارى  ــط كار و م ــئول رواب مس شركت پااليش گاز ايالم از برگزارى ايـــالم
ــالمت و كيفيت زندگى  ــمينار يك روزه براى ارتقاء س س
ــا رويكرد  ــاى آنان ب ــركت و خانواده ه ــان اين ش كاركن

خودمراقبتى توسط اساتيد مجرب وزارت نفت خبرداد . 
ــدس "منوچهر كرميان"  ــزارش روابط عمومى،مهن به گ
افزود:آموزش خود مراقبتى به جهت جلوگيرى از بيماريهاى 
شايع از قبيل صعب العالج ، فشارخون، ديابت،چربى خون و 

غيره براى كاركنان و خانواده هاى آنان ضرورى است. 
ــالمت  ــطح س ــت: به منظور ارتقاء س وى اظهار داش
كاركنان و خانواده ها در زمينه هاى مختلف جسمانى،روانى 
ــوزش خودمراقبتى در مقابل بيماريهاى  و اجتماعى و آم
ــت.  مسئول روابط  ــمينار برگزار شده اس مختلف اين س
كار،مددكارى شركت پااليش گاز ايالم تصريح كرد:همچنين 
شرايط سخت كار و جلوگيرى از فرسودگى شغلى در دوران 
ــى، بهبود روابط  ــادل بين كار و زندگ ــتغال ، ايجاد تع اش
ــازمانى، پرورش فرزندان، ايجاد  ــويى،بهبود روابط س زناش
ــاس روش و  ــزه و رضايتمندى از كار و زندگى بر اس انگي
تحقيقات علمى از ديگر اهداف برگزارى اين سمينار بوده 
است. كرميان خاطرنشان كرد:در اين سمينار در خصوص 
نحوه نگهدارى دارو ها و بيماريهاى شايع از قبيل آنفوالنزا و 
ديابت ، نحوه پيشگيرى،كنترل و درمان اين امراض نكات 
مهمى توسط اساتيدارائه گرديد.  وى گفت:اين سمينار با 
حضور خانم فريده پاداشى مشاور مديرعامل شركت ملى 
ــاور علمى و  ــر گيتى افروز پور احمدى مش گاز ايران،دكت
ــواده وزارت نفت  ــالمت امور زنان و خان رئيس كارگروه س
ــيدا معتمدى عضو كارگروه سالمت امور زنان و  و دكتر ش

خانواده وزارت نفت براى كاركنان اين شركت برگزار شد.

۱۳میلیارد تومان قراردادھای بسته شده 
وستایی سمیرم وژه راھھای  ر پر

ــتايي در  ــاي راههاي روس پروژه ه شهرستان سميرم فعال و طبق برنامه اصـفـهـان
پيش مي روند كه 13 ميليارد تومان قراردادهاي بسته شده 
در حال اجراست و جهت تكميل به 7 ميليارد تومان اعتبار 

نياز دارد.
ــا اميرخاني  ــور حميدرض ــه با حض ــتي ك طى نشس
ــت اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان ، اصغر  سرپرس
سليمي نماينده مردم شهرستان در مجلس شوراي اسالمي 
ــت فرمانداري سميرم و معاونين راه و  و عسگريان سرپرس
شهرسازي در محل اين اداره كل برگزار شد ضمن بررسي 
ــتان در حوزه راه و شهرسازي  ــكالت شهرس مسائل و مش
ــكالت ارائه گرديد.  راه هاي  راهكارهاي الزم جهت رفع مش
شهرستان سميرم در جنوب غربي استان اصفهان به لحاظ 
همجواري با سه استان چهارمحال و بختياري ، كهگلويه و 
بوير احمد و فارس وكوهستاني بودن شهرستان از اهميت 
بااليي برخوردار است كه رسيدگي به محورهاي مواصالتي 
ــيار حائز اهميت است. حميدرضا اميرخاني با توجه  آن بس
به اهميت رسيدگي به راههاي روستايي شهرستان گفت: 
ــده جهت احداث پروژه هاي راههاي  ــته ش قراردادهاي بس
روستايي شهرستان 13 ميليارد تومان است كه تاكنون حدود 
2 ميليارد تومان اختصاص يافته و جهت تكميل پروژه ها نياز 
به اعتباري بالغ بر 7 ميليارد تومان مي باشد. وى  با توجه به 
رسيدن فصل سرما در سميرم و كوهستاني بودن شهرستان 
با تاكيد بر پيگيري هرچه بيشتر جهت ادامه پروژه ها و تداوم 
فعاليت پروژه ها در شهرستان  گفت : پروژه هايي همچون 
محور روستايي شهيد به دژكرد، زمان كهريز به خسروشيرين، 
محور دولت قرين، گرموك – از جمله پروژه هايي است كه در 

شهرستان در دستور كار و در حال پيگيري است.

  


