
شهرستانها4 د  وشنبه  29 بهمن 1397  شماره 4964 

آگهى مفقودى
سند و فاكتور فروش(سند كمپانى) خودرو پژو سيستم پارس تيپ 4 مدل 1394 رنگ سفيد بشماره موتور 
B0107644-139 و شــماره شاســى NAAN11FE7FK890076 و شماره پالك ايران 94-944 د 46 به نام 

مصيب سلمانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) خودرو كاميونت ون سيستم نيسان تيپ 2400 مدل 1388 برنگ آبى-روغنى بشماره 
موتور 456353 و شماره شاسى NAZPL140TBL168480 و شماره پالك ايران 94-416 د 18 به نام صغرى 

افتا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند كمپانى(كارخانه) و شناســنامه(برگ سبز) خودرو ســوارى هاچ بك سيستم سايپا تيپ 111SX برنگ 
سفيد-روغنى مدل 1391 بشماره موتور 4749504 و شماره شاسى S5430091722082 و شماره پالك ايران 

84-641 س 76 به نام احسان ارشادى نيا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت هوشمند خودرو بشماره 4223374 متعلق به كاميونت كشنده سيستم ايويكو تيپ اچ تى 36/330 
مدل 1992 و بشماره پالك ايران 84-966 ع 13 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند كمپانــى ماشــين ســوارى پژو پــارس tu5 مــدل 1394 به رنگ ســفيد _ روغنى با شــماره شاســى 
NAAN11FC7FK827125 و شــماره موتور 164B0009876 با شــماره انتظامى 976 د 22 ايران 23 به نام 
احمد فرهادى فرزند حسن با شماره ملى 1199009385 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.انديمشك

بــرگ ســبز و ســند كمپانــى و كارت موتور ســيكلت اتــرك CDI125مــدل 1383 رنگ قرمــز ش موتور 
84400056 شــماره تنه 83125205179 پالك 587-72262 به نــام پوريا مهمانچى آخوندى مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

شاســى  72-142و38  پــالك  متاليــك  مشــكى  اوراكــروز   X55 هيونــداى  خــودرو  ســبز  بــرگ 
KMHNU81CDCU184085 ش موتــور G6DABA764442 مفقــود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك 

متعهد مى گردد مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

برگ سبز سوارى 206 رنگ نقره اى مدل 80 پالك ايران17-742م13 ش موتور10FSD83495297شاسى 
80608369 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

سند مالكيت (برگ سبز) خودروى سوارى سيستم پرايد تيپ 132 مدل 1391 به رنگ نقره اى- متاليك به 
شماره موتور  4476468شماره شاسى S5420090086737  به شماره پالك 69-192 ب 99 متعلق به سهيل 

رضايى راد  فرزند نورگلدى به شماره ملى 4880065803 مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. گنبد

برگ سبز سوارى پژو پارس مدل1397 رنگ سفيد روغنى بشماره پالك ايران 36-896م86 بشماره موتور 
164B0197610  وشــماره شاسى NAAN11FE5JH946912 بنام مرضيه كالوشى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ ســبز و سندكمپانى وانت پيكان مدل 1389 رنگ سفيدشيرى روغنى بشــماره پالك ايران69- 718 
ن 32 بشــماره موتور 11489043046  وشماره شاسى NAAA46AA4BG136482 بنام ميالد پر دل مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

پروانه اشــتغال به كار مهندســى شــخص حقيقى پايه يك نظارت و محاســبه و اجرا ســازمان نظام مهندسى 
ساختمان استان كردستان به شماره پروانه اشتغال 00559-300-22 و به شماره عضويت 22-3-0-01200 
به نام آقاى كيانوش فياضى به شــماره شناسنامه 178 و كد ملى 3732073750 صادره سنندج و متولد 1359 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.سنندج- (نوبت اول)

كارت هوشمند اينجانب سيد على موسويان به شماره ملى 4609795035 و شماره كارت 2517533 مربوط 
به سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است. گرمسار 

ســند كمپانى و برگ سبز(شناســنامه)خودرو سوارى سايپا111EXمدل 92 به شــماره انتظامى 556م 37 
ايران 63به شــماره موتور 4835924و شماره شاســى NAS431100D5736059 به نام نسرين صالحى زاده 

مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

برگ سبز(شناســنامه)خودرو سوارى پژو پارس مدل 88به شماره انتظامى 886  ط48ايران 33و به شماره 
موتور 12488156281و شــماره شاسى NAAN01CA2AK760581 به نام ولى مهاجرين مفقود گرديده واز 

درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

برگ سبز (شناسنامه)خودرو سوارى پژوPARSXU7 مدل 94به شماره انتظامى 176 ق 67 ايران 99 و به 
شماره موتور 124K0769630و شماره شاسى NAAN01C E6FH276821 به نام سيده نعيمه حجازى مفقود 

گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

برگ سبز(شناسنامه)و كارت خودرو ســوارى سايپا131SEمدل 94به شماره انتظامى 591ج33ايران 49و 
شــماره موتور 5297532و شماره شاســىNAS411100F3400577 به نام سيد مرتضى موسوى اطهر مفقود 

گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

سند مالكيت و برگ سبز و سند كمپانى اتوموبيل پرايد SL 131 مدل 1391 به شماره موتور 4821404 و 
شماره شاسى NAS411100C1196378 و شماره انتظامى 97-184ط12 بنام اينجانب مرسل پور عشقى مفقود 

از درجه اعتبار ساقط است.(زنجان)

كارت ماشين متعلق به خودرو پژو تيپ SD-TU5 206 به شماره موتور 163B0006373 و شماره شاسى 
NAAP41FD8EJ665551 و شماره انتظامى 88-296 م 62 بنام اينحانب سيد علينقى كاظمى مفقود از درجه 

اعتبار ساقط است.(زنجان)

بــرگ ســبز كار هيونــداى تيــپ ســانتافه 3500مــدل 2012رنــگ مشــكى متاليــك بــه شــماره موتور 
G6DCBA792090و شماره شاســى KMHSH81G8CU854903و شماره پالك ايران 81  475د 57مفقود 

گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط است./ف 

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و سند فروش خودرو وانت تويوتا هايلوكس مدل 1992 به شماره پالك ايران 
95-911ب46 و شــماره موتور 0955226 و شــماره شاسى 0018066 بنام عطااهللا براهوئى مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. سراوان

اصل سند و شناسنامه خودرو وانت سيستم پيكان تيپ 1600 به رنگ سفيد روغنى مدل 1381 به شماره 
شاســى 0081918136 و شــماره موتور 11518117921 و شــماره پالك 872ب38- ايران 98 بنام شــركت 

تعاونى شماره 828 محصوالت گلخانه اى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ايالم 

اصــل كارت دانشــجويى بنــام على فتحى زاده بــه شــماره كارت 891111744 فرزنــد ابراهيم با كدملى 
4540059785 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ايالم

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 404/97 شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان
خواهان: آقاى ساالر رئيسى كاجى فرزند حسين به نشانى اردل شهر كاج خواندگان: 1- آقاى مصطفى بيگلرى 
فرزند على 2- خانم ســتاره بيگلرى فرزند ســيف اله به نشــانى مجهول المكان خواســته: مطالبه وقت رسيدگى: 
1397/12/15 ســاعت 4 عصرشــوراى حــل اختالف ناغان خواهان دادخواســتى به خواســته مذكــور در مورخه 
1397/8/29 بطرفيت خوانده تقديم شعبه شوراى حل اختالف شماره يك ناغان نموده به كالسه 404/97  ثبت 
گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حاضر شود.
دبيرخانه شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان – غالمرضا رحمانى

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 970308 شوراى حل اختالف 
خواهان: صادق احمدى فرزند بخشعلى لردگان – روبروى شوراى حل اختالف خوانده: 1- حسين زمانى فرزند 
حسين – مجهول المكان  خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو وقت رسيدگى: 98/1/17 ساعت 14/30 خواهان 
دادخواســتى به خواسته مذكور در مورخه 97/11/24 به طرفيت خوانده تقديم شعبه سوم شوراى حل اختالف 
نموده كه به كالســه 970308 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 
قانون آيين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر 

شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمايم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود.
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان لردگان

آگهى
خواهان: آقاى پنجعلى رحيمى فرزند آقاشير ساكن لردگان روبروى بيمارستان جنب داروخانه

خواندگان: اهللا نظر نادرى فرزند خدانظر مجهول المكان خواسته: الزام به تنظيم سند رسمى ملك واقع در 
لردگان بلوار شــهدا جنب كالنترى  پرونده كالســه: 970806 شعبه ســوم دادگاه عمومى حقوقى لردگان خواهان 
دادخواســتى به طرفيت خوانده به خواســته الزام به تنظيم ســند رســمى ملك واقع در لردگان بلوار شهدا جنب 
كالنترى 11 تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان لردگان نموده كه جهت رســيدگى به شعبه سوم دادگاه عمومى 
(حقوقى ) دادگســترى شهرســتان لردگان واقع در شهرســتان لردگان ، خ 17 شــهريور ارجاع و به كالسه پرونده 
970806 ع 3 ثبت گرديده و وقت رســيدگى آن 1398/02/10 ســاعت 10 صبح تعيين شــده اســت. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 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 كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان  
پس از نشــر آگهى و اطالع 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.
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى لردگان –احسان باميرى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ايمان مســعودى چله گاهى  داراى شناســنامه شــماره 4660151522 به شرح دادخواست به كالسه 
1202  از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان هرمز مسعودى چله 
گاهى بشناسنامه 4669656058  در تاريخ 1340/1/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- ايمان مسعودى چله گاهى فرزند هرمز ت ت 1370/07/11 ش م 4660151522 
فرزند متوفى 2- الهام مسعودى چله گاهى فرزند هرمز ت ت 1366/9/6 ش م 4669864432 فرزند متوفى 
3- فرشــته مســعودى چله گاهى فرزند هرمز ت ت 1373/8/4 ش م 4660294315 فرزند متوفى 4- زينب 
مســعودى چله گاهى فرزنــد هرمــز ت ت 1378/2/27 ش م 4660463291 فرزند متوفى 5- فرنگ نوروزى 
مسير فرزند فرضعلى ت ت 1348/6/15 ش م 4669360663 همسر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

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

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى/ خانم ميالد حبيبى داراى شناســنامه شماره - كدملى 3720540065 به شرح دادخواست به كالسه 
8/971501 از ايــن دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حبيب اله 
حبيبى به شناســنامه 3- 3732816281 در تاريــخ 1397/10/29 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثــه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد مشــروحه زيــر: 1- زينت محمودى بــه ش.ش  338 ت ت 
1346/5/13 شــماره ملى 3731581973 همســر متوفى 2- كبير حبيبى به ش.ش - ت. ت 1368/11/28 
شــماره ملــى 3720097862 پســر متوفى 3-  ميــالد حبيبى بــه ش.ش - ت.ت 1372/12/23 شــماره ملى 
3720540065 پســر متوفى 4- شــاهين حبيبى  به ش.ش - ت. ت 1381/1/1 شماره ملى  3720982645 
پسرمتوفى 5- شادى حبيبى به ش.ش - ت.ت 1371/1/5 شماره ملى 3720309711 دخترمتوفى. به غير از 
نامبردگان ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى 
يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 8906

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم همدم نوربخش بشماره ملى 0439092167 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواستى به شماره 970710 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان خانم راضيه قهرى 
به شماره شناسنامه 394 در تاريخ 1366/2/5 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- خانم همدم نور بخش فرزند ســيد حســن به ش ش 935 صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/5836
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى حصر وراثت
آقاى ميثم برعندان ف شــعبانعلى به شــرح درخواستى كه به شــماره 3/795/97 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان شعبانعلى برعندان ف قربان ش ش 
2 صادره رامســر در تاريخ 93/10/13 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1-عشرت السادات چالكش هاشمى ف سيد يعقوب ش ش 716 همسر دائمى متوفى2-ميثم 
ش ش 4   3-صالــح ش ش 2270000307   4-اعظــم ش ش 66   5-مريم ش ش 1 شــهرت همگى فرزندان 
برعندان 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-محمد حسين رشيدى

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شركت شراره شب پاژ
بشماره ثبت 24203 شناسه ملى 10380396400

بدينوســيله از كليه ســهامداران شركت فوق دعوت ميشود در جلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخه 1397/12/12 به نشانى: بلوار هاشميه – نبش هاشميه 26 – ساختمان پورداوود- طبقه دوم- واحد 25 

در ساعت 18 برگزار ميشود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-انتخاب بازرسين
2-انتخاب هيات مديره

3-ساير موارد پيش بينى نشده
هيات مديره شركت

متن آگهى
اينجانب/ زهره حاج عليرضايى به عنوان احدى از وراث مرحوم محمد حاج عليرضايى واقع در شهر دماوند به 
نشــانى شهرســتان دماوند ميدان امام خمينى بلوار امام حسين موضوع سند / اسناد مالكيت شماره 272 صادره 
بــه تاريخ 1304/4/7 متقاضى تعيين بســتر و حريم رودخانه / مســيل / نهر ... در داخــل و مجاورت پالك ثبتى 
فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط 
به مراجعه كليه مالكين مشــاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشــد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود 
با در دســت داشــتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 10 روز از تاريخ انتشــار آگهى به امور منابع آب دماوند به 
نشــانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى ســالن ورزشى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى است 
عدم مراجعه مالكين مشــاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) 
نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/5839- تاريخ انتشار نوبت 

اول:97/11/29- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/9
اداره امور آب دماوند - تهران

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى محمد على ضيائــى مقدس به وكالت از طرف رحمان طرقى با وكالت آقاى احمد زرگرى به شــماره ملى 
0439421608 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 97/4/625 
تقديم اين شــورا نموده و چنين اشــعار داشته كه شــادروان غالمرضا ترقى به شــماره ملى 0439415616 در 
تاريــخ 1315/4/1 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- شــعبانعلى 
طرقى فرزند غالمرضا به ش ملى 0439494974 صادره از دماوند پســر متوفى والغير ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد 
او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/5837/1
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى محمد على ضيائــى مقدس به وكالت از طرف رحمان طرقى با وكالت آقاى احمد زرگرى به شــماره ملى 
0439421608 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 97/4/626 
تقديم اين شــورا نموده و چنين اشــعار داشته كه شادروان شعبانعلى طرقى به شــماره ملى 0439494974 در 
تاريــخ 1367/2/18 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود حيات گفته و ورثه حين الفــوت وى عبارتند از: 1- رحمان 
طرقى فرزند شعبانعلى به ش ملى 0439421608 صادره از دماوند پسر متوفى والغير ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد 
او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/5837/2
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى مزايده نوبت اول
در خصوص پرونده كالسه 961004 موضوع محكوميت صابر حاجى حسين خباز حسب نيابت واصله شماره 
9509980200301183 صادره از ســوى شــعبه اول اجراى احكام مجتمع قضايى خانواده يك به پرداخت 109 
عدد ســكه بهار آزادى بابت اصل خواســته در حق محكوم له مريم مهدوى متين و همچنين مبلغ 400000 ريال 
بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق نظر به اينكه پالك ثبتى به شماره 338 فرعى از 103 اصلى توسط محكوم له 
معرفى و توقيف گرديده است و توسط كارشناس منتخب محترم اقايان فرخ توكلى و سيد عباس شاهمرادى و جواد 
احمد آقايى و قاسم زمانى و حسن ابراهيمى به شرح ذيل مورد كارشناسى و ارزيابى قرار گرفته است پيرو نامه 
قرار كارشناسى پرونده شماره 961004 مبنى بر ارزيابى ملك با پالك ثبتى 103/238 در تاريخ 1397/8/25 با 
راهنمايى جناب آقاى خباز از ملك مورد ارزيابى واقع در خيابان دماوند مراء ك حميد امانى پ با مختصات جغرافيايى 
3/8e520048/n353847 بازديد به عمل آمده و نسبت به ارزيابى اقدام شد كه به شرح زير نتيجه كارشناسى 
و ارزيابى تقديم مى گردد: مشــخصات ثبتى ملك: بر اســاس سند مالكيت ابرازى مورد كارشناسى ششدانگ يك 
قطعه زمين با پالك ثبتى 238 فرعى از 103 اصلى به انضمام رقبه ديگر با حق الشرب از نهر عمومى آفتاب واقع 
در مراء حوزه ثبتى دماوند ذيل ثبت شماره 2152 صفحه 545 دفتر 24 در تاريخ 1316/4/9 به نام خانم رضايى 
مرانى صادر و تسليم گرديده است و در نهايت به موجب سند قطعى شماره 8157 مورخ 1392/6/11 دفترخانه 
هفت دماوند زمين فوق به آقاى صابر حاجى حســين خباز انتقال قطعى يافته اســت حود اربعه ملك عبارتست از: 
شماالً مرزيست اشتراكى با زمين شماره 225 حاجى حسين شرقاً به نهر آفتاب آخوربدين جنوباً مرزيست اشتراكى 
با زمين شماره 241 حاجى حسين غرباً به جاده عمومى مشخصات فيزيكى بنا با توجه به بررسى هاى به عمل آمده 
توســط همكار محترم كارشــناس بدوى آقاى مهندس محمد جواد خانى اين ملك نقشه بردارى شده و مساحت آن 
398/23 مترمربع بوده و با كسر حريم از غرب و حريم از شرق مساحت اصالح شده نهايى 340/96 مترمربع مى 
باشد ملك موصوف به صورت باغچه ايست كه حد شرقى و غربى داراى ديوار و حدود شمالى و جنوبى داراى فنس 
تورى فلزى محصور مى باشــد ملك داراى چندين اصله درخت مثمر از جمله 12 اصله درخت گردو شامل 5 اصله 
سن باالى 40 سال و 5 اصله با سن حدود 30 سال و 2 اصله با سن حدود 15 سال مى باشد در ضلع غربى ملك 
بنايى با زير زمين با سطح اشغال 41 مترمربع به اضافه 12 متر مربع بالكن است همكف شامل اتاق حمام دستشويى 
است و زيرزمين انبارى و دستشويى مى باشد ملك داراى انشعابات آب و برق و گاز است ضلع غربى ملك خيابان 
خانى حدود 4 مترى و ضلع شرقى كوچه اى حدود دو متريست ارزيابى نهايى كارشناسى: با توجه به جميع جهات و 
موارد پيش گفته موقعيت محل و يدگر عوامل تاثير گذار از جمله نرخ معامالت امالك در منطقه ف كيفيت ، قدمت 
ساخت ، وضعيت موجود به نظر اينجانبان بهاى روز عرصه و عيان و اشجار ملك (مورد ارزيابى ششدانگ يك قطعه 
زمين به مساحت 340/96 مترمربع پس از اصالحى و بناى داخل آن است) با پالك ثبتى 238 فرعى از 103 اصلى 
بــا مشــخصات فوق الذكر و كليه متعلقات مربوطه بدون در نظر گرفتــن بدهى هاى احتمالى و تعهدات و ديونى كه 
ممكن است وجود داشته باشد به مبلغ 3650000000 ريال معادل سيصد وشصت و پنج ميليون تومان به عنوان 
قيمت پايه مزايده براورد مى گردد به عنوان قيمت پايه مزايده اعالم نموده است نظريه كارشناس به طرفين ابالغ 
گرديده كه مصون از اعتراض مانده مزايده از قيمت پايه كارشناسى آغاز خواهد شد و به كسى كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد برنده مزايده مى بايست مبلغ 10 درصد قسمت پيشنهادى را به حساب 
2171299027006 سپرده دادگسترى دماوند واريز نمايد و فيش مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى تحويل 
نمايند الباقى را حداكثر ظرف يك ماه به حساب سپرده فوق واريز نمايد و قبضهاى مربوطه را به دفتر اجراى احكام 
مدنى دماوند تحويل نمايند و در  غير اينصورت و عدم واريز مابقى مبلغ مذكور ده درصد واريزى را به نفع دولت 
ضبط خواهد شد وقت مزايده 97/12/21 ساعت 10 صبح تعيين گرديد طالبين جهت كسب اطالعات بيشتر 5 روز 

قبل از شروع مزايده مى توانند به دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند مراجعه نمايند. م الف/1024
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند

حصروراثت
آقاى اكبر اربابى فرزند عباســعلى به شــرح دادخواســتى كه به كالســه 97/5092  اين شورا ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه مرحوم عباسعلى اربابى فرزند على اكبر به شماره 
شناســنامه 6 صادره از زابل درتاريخ 93 دراقامتگاه دائمى خود شهرســتان كالله فوت نموده و ورثه/وراث حين 
الفوت وى عبارتند: 1-معصومه اربابى فرزند عباســعلى كد-ملى 4869092591 تاريخ تولد 1355 دخترمتوفى 
2-زهرا اربابى فرزند عباســعلى كد-ملى 4869642824 تاريخ تولــد 1352 دخترمتوفى3-اكبر اربابى فرزند 
عباســعلى كد-ملــى 4869659344 تاريخ تولــد 1359 پســرمتوفى4-آمنه اربابى فرزند عباســعلى كد-ملى 
4869637030 تاريخ تولد 1347 دخترمتوفى 5-جان بى بى اربابى فرزند عباســعلى كد-ملى 4869024780 
تاريــخ تولد 1341 دخترمتوفى 5-عليرضا اربابى فرزند عباســعلى كد-ملــى 4869036193 تاريخ تولد 1345 
پســرمتوفى 6-حسين اربابى فرزند عباســعلى كد-ملى 4869694085 تاريخ تولد 1361 پسرمتوفى 7-مريم 
اربابى فرزند عباسعلى كد-ملى 4869733307 تاريخ تولد 1364 دخترمتوفى 8-جان بى بى بديع نوروزى فرزند 
على كد-ملى 3671307218 تاريخ تولد 1324 همسرمتوفى والغير اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد.
 خداوردى صفرى- رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كالله

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حجت اله منوچهر طيبى به شــماره شناســنامه 93 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواست به شماره كالسه 1979/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان احترام اكبرى 
به شــماره شناســنامه 57 در تاريخ 1397/10/1 درگذشته اســت و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- حجت اله 
منوچهر طيبى فرزند على اكبر ش م 0439847818 متولد 1339 صادره از كيالن دماوند پسر متوفى 2- محمد 
جواد منوچهر طيبى فرزند على اكبر ش م 0439358507 متولد 1335 صادره از كيالن دماوند پسر متوفى، اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد در غير اينصورت 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/5838 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 6 كيالن

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقــاى يداله طاهرى به شــماره شناســنامه 545 به شــرح دادخواســت به كالســه 236/97 از اين شــورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اسداله طاهرى بشناسنامه 183 در تاريخ 
1391/9/15 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شمس 
اله طاهرى فرزند اســداله به ش ش 5 صادره از دماوند پســر متوفى 2- يداله طاهرى فرزند اســداله به ش ش 
545 صادره از دماوند پســر 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 باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 

يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5840
 قاضى شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ولى اهللا غفارى به شــماره ملى 0439300207 به شــرح دادخواســت به كالسه 89/97 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصــر وراثت نموده و چنين توضيح داده اند كه شــادروان عباس اكبر غفارى به شــماره ملى 
0439298288 در تاريــخ 1396/6/21 در اقامتــگاه دائم خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- شمس اهللا غفارى فرزند على اكبر به ش ملى 0439832578 صادره از دماوند پسر متوفى 
2- ولى اهللا غفارى فرزند على اكبر به ش ملى 043300207 صادره از دماوند پسر متوفى 3- محمدغفارى فرزند 
على اكبر به ش ملى 0439299926 صادره از دماوند پســر متوفى 4- كبرى غفارى فرزند على اكبر به ش ملى 
0439300320 صادره از دماوند دختر متوفى 5- شــهربانو غفارى فرزند على اكبر به ش ملى 0439865891 
صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5842
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آگهى مزايده اموال منقول و غير منقول (نوبت دوم)
به موجب پرونده كالســه 9609987410100196 آقاى اباذر يزدان پناه سيســخت با وكالت زهرا حرمت 
نسب محكوم است به پرداخت مبلغ 2/450/000/000 ريال در حق محكوم له (فضيل صفاييان مادوان با وكالت 
شكراله محراب نزاد) و مبلغ 450/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت نظر به اينكه محكوم عليه 
نسبت به پرداخت محكوم به در موعد مقرر اقدامى ننموده و از اموال محكوم عليه ملكى واقع در شهر سيسخت 
بلوار شــهدا روبروى اداره تربيت بدنى با شماره قولنامه بنگاهى با شماره سريال 62648 مورخ 1381/02/14 
به مســاحت 676/39 مترمربع مربع توقيف و توســط كارشــناس رســمى دادگســترى ارزيابى و قيمت گذارى و 
مقرر گرديده در تاريخ 1397/12/23 ســاعت 10 الى 12 ظهر در محل اجراى احكام مدنى (شــعبه اول حقوقى) 
دادگســترى دنا از طريق مزايده حضورى بفروش برســد از قيمت ارزيابى شروع و به كسانيكه باالترين قيمت را 
پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبين به خريد جهت كسب اطالع بيشتر ظرف پنج روز قبل از برگزارى مزايده 
به اين اجرا مراجعه تا نســبت به بازديد آنان از  اموال اقدام گردد ضمناً حداقل 10 درصد ارزيابى مورد مزايده 
نقداً از برنده وصول خواهد شد. شرح اموال مورد مزايده طبق نظر كارشناس بشرح زير ميباشد= قيمت كل زمين 

به مساحت 676/39 مترمربع مبلغ 2/502/643/000 ريال تعيين و ارزش گذارى شده است. 
حامد جالل فر- دادرس اجراى احكام شعبه اول حقوقى دنا

آگهى فقدان سند مالكيت
آقــاى نصرالــه حســنى فرزند علــى صحبت بــه ش ش 292 بــا ارائه معرفى نامــه بشــماره 97/97159 
مورخه 137/10/15 از طرف شــركت ســهامى صادرا تتميز ضمن درخواستى بشــماره وارده 6002999 مورخه 
1397/11/09 با تســليم استشهاديه مصدق دفترخانه اسناد رسمى شــماره 61 رباط كريم با اعالم اينكه سند 
مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 300متر مربع 5996 تحت پالك ثبتى 4763 فرعى از 142 اصلى 
واقع در قريه ســلطان آباد حوزه ثبتى رباط كريم ذيل ثبت 44675 صفحه 146 دفتر 218 بنام شــركت ســهامى 
صادرات تميز ثبت و ســند مالكيت دفترچه اى بشماره ســريال 353440 صادر و تسليم مالك گرديده است كه 
بعلت اسباب كشى مفقود گرديده است و طى درخواست وارده فوق تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت پالك مذكور 
را نموده است.لذا مراتب در اجراى ماده 120 آئين نامه اصالحى قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود تا چنانچه 
شخص يا اشخاص مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند نزد خود ميباشند از تاريخ انتشار به مدت 
10 روز پس از انتشار اين آگهى اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره مراجعه 
و رســيد دريافت نمايد در غير اين صورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد نمود و اعتراض ايشــان فقط در 

مراجع قضايى قابل رسيدگى خواهد بود.
م الف/1010

عابدين نورى شيرازى- كفيل ثبت اسناد و امالك شهرستان بهارستان

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شركت شراره شب پاژ
بشماره ثبت 24203 شناسه ملى 10380396400

بدينوســيله از كليه ســهامداران شــركت فوق دعوت ميشــود در جلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخه 
1397/12/12 به نشــانى: بلوار هاشميه – نبش هاشميه 26 – ســاختمان پورداوود- طبقه دوم- واحد 25 در 

ساعت 20 برگزار ميشود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-تغيير آدرس شركت
هيات مديره شركت

آگهى مزايده مال غيرمنقول نوبت اول
اجــراى احكام مدنى بابل درنظر دارد در پرونده 962159 پالك ثبتى1100 فرعى از 2326 اصلى و مفروز 
و مجــزى شــده از 418 طى ســند رهنى 113076 به  نشــانى بابل كمربندى غربى كيجا تكيــه را در جهت وصول 
محكوم به و هزينه هاى اجراى در حق وحيد پورســهراب روز دوشــنبه 97/12/13 ســاعت 10 از طريق مزايده 
در دفتر اجراى مدنى بابل اقدام نمايد.محكوم عليه مالك چهاردانگ مشــاع از شــش دانگ ملك توقيف شده مى 
باشــد .ملــك فوق يك ســاختمان 5 طبقه روى پيلوت و 9 واحدى اســت كه طبقه آخر يك واحــدى و داراى پروانه 
ســاختمان و با متراژ كلى 819 مترمربع و 4 طبقه روى پيلوت و 8 واحدى مى باشــد . طبق پروانه صادره مســاحت 
زمين پس از اصالحى 50/233 مترمربع و حدود 60 درصد كار اجرايى صورت گرفته وضلعغ شمال و غرب سنگ 
كارى شــده و در اكثر نقاط گچ كارى و پنجره نصب نشــده و آسانســور اجرا نشده و كف سازى صورت نگرفته برق 
كشى نشده كابينت اجرا نشده و انشعابات و گاز نصب نشده ، حدود 25 متر مربع در طبقات دوم و چهارم اضافه 
بنــا داشــته و طبقه پنجم مــازاد بر پروانه احداث و متراژ آن 1000 مترمربع احداث بنا شــده و شــش دانگ آن 
8,650,000,000 ريال و مقدار چهار دانگ آن5,766,666,666 ريال برآورد نموده است و باتوجه به اين كه طلب 
محكوم له 1,704,468,524 ريال هم چنين طلب بانك مرتهن 1,300,000,000 ريال مى باشد ،مقدار مشاعى از 
آن از طريق مزايده به فروش مى رسد . مزايده از قيمت كارشناسى شروع و به باالترين مبلغ پيشنهادى واگذار مى 
گردد . برنده مزايده ده درصد مبلغ را فى المجلس و باقيمانده را بايدظرف يك ماه پس از مزايده پرداخت نمايد 
و در صورت انصراف و عدم پرداخت مابقى مبلغ ده درصد پرداختى در حق دولت ضبط خواهد شد.ضمنا هرگونه 

هزينه بعدى به عهده خريدار مى باشد.م/الف
دفتر اجراى مدنى دادگسترى بابل-عبدى
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افتتاح طرح آبرسانى به روستاى ماشميان 
شهرستان رودبار

به مناسبت گراميداشت ايام اهللا دهه مبارك فجر، 
ــتاى ماشميان شهرستان  ــرب روس طرح تامين آب ش
ــپاه  ــار با حضور دبير قرارگاه محروميت زدايى س رودب

پاسداران كشور به بهره بردارى رسيد.
مدير امور آب و فاضالب روستايى رودبار در آئين 
ــش از 3 ميليارد ريال براى  افتتاح اين طرح گفت: بي
اجراى طرح آبرسانى به 40 خانوار روستاى ماشميان 

هزينه شد.
ــاركت امور  ــجاد عزيزى افزود: اين طرح با مش س
آبفار شهرستان رودبار و سپاه قدس گيالن اجرا شد. 

ــامل اجراى 4  وى، حجم عملياتى اين طرح را ش
ــبكه داخلى و احداث يك باب  هزار متر لوله گذارى ش

مخزن 50 مترمكعبى اعالم كرد. 

طرح مردم يارى در روستاى گچين شهر 
بندرعباس اجرا شد

ــت چهلمين سالگرد پيروزى  همزمان با گراميداش
شكوهمند انقالب اسالمى و با هدف ارتقا سطح معيشت 
ــوردار، طرح مردم  ــردم در مناطق محروم و كم برخ م
يارى براى كمك به قشر آسيب پذير در روستاى گچين  
بندرعباس با حضور معاون هماهنگ كننده منطقه يكم 
ــى منطقه  ــت نداجا، معاون نظامى عقيدتى سياس امام
ــان منطقه يكم  ــا و جمعى از كاركن ــم امامت نداج يك

امامت نداجا صورت گرفت.
ــى معاون  ــى محمدكرباس ــتاد  عل ــدا يكم س ناخ
ــاره به  ــگ كننده منطقه يكم امامت نداجا با اش هماهن
اجراى طرح مردم يارى ارتش گفت:خدا را شاكريم در 
ــى خدمت مى كنيم كه جزء مردمى ترين نهادها  ارتش
ــالمى ايران  ــازمان هاى نظام مقدس جمهورى اس و س
است و معتقديم كه از مردم هستيم و بايستى به مردم 

كشورمان مجاهدانه خدمت كنيم.
ــال دفاع مقدس ما  ــت س وى تصريح كرد: در هش
ــلح  ــن مردم غيور در مقابل ارتش تا دندان مس با همي
ــر جايى از  ــتاديم و بعد از آن ه ــم بعث عراق ايس رژي
كشور بالياى طبيعى اتفاق افتاده نيروهاى مسلح براى 

خدمات رسانى پيش قدم شده اند.
معاون هماهنگ كننده منطقه يكم امامت نداجا در 
پايان گفت: در طول سال نيز با اجراى طرح مردم يارى 
به كمك محرومان و نيازمندان بويژه مناطق مرزنشين 
ــتابيم و معتقديم مردم ولى نعمتمان ما هستند  مى ش
ــته انجام دهيم خود  و هر آنچه به مردم خدمت شايس
به خود در جهت امنيت پايدار كشور عزيزمان تالش و 

همراهى كرديم.
ــت در اين طرح تعداد100 بسته  ــايان ذكر اس ش
ــى و خوراكى ضرورى به  ــامل ، اقالم غذاي حمايتى ش

خانوارهاى مناطق كم برخوردار اهدا شد.

اخبار
مدير مخابرات منطقه اصفهان  گفت: واگذارى سرويس تلفن اصـفـهـان
ــال 75 آغاز شد و بعد از دو  همراه در اصفهان از س
ــال 77 با تعداد  محدودى آنتن  ــال يعنى در س س
ــترك در شهر اصفهان شروع  BTS و 25 هزار مش

به كار كرد.
ــواج از  ــراى دريافت ام ــت ب ــه ذكر اس  الزم ب
ــال آن به گوشى هاى  ــبكه هاى ارتباطى و ارس ش
ــت كه آنها  تلفن همراه نياز به نصب آنتن هايى اس

را BTS مى نامند.
ــدرى زاده زمانى كه   ــدس حي ــه مهن ــه گفت ب
ــد، فقط  ــتم ارتباطى ش ــراه وارد سيس ــن هم  تلف
ــت از طريق صدا ارتباط ايجاد كند و بعد  مى توانس
از مدتى پيامك هم به آن افزوده شد، اما هم اكنون 
ــايت هاى نسل 3 و 4  ــهرهاى استان س در همه ش

ــود  ــا به آن 3G  و  4G گفته مى ش ــه اصطالح ك
 وارد ميدان ارتباط شده و مشتريان با اين سرويس 

مى توانند از اينترنت پرسرعت استفاده كنند. 
وى افزود: تعداد اين سايت ها در استان اصفهان 
ــال 87 به 1200 رسيد و در سال 97 بالغ بر  در س
2100 سايت با  پنج ميليون و 454 هزار مشترك 
ــت و  اين تكنولوژى تا جايى پيش  تلفن همراه اس
ــه كه در مكان هايى مثل كوير مرنجاب يا آران  رفت
ــرعت  ــتفاده از اينترنت پرس و بيدگل نيز امكان اس

همراه اول فراهم شده است.
ــرويس  ــدرى زاده به تاريخچه واگذارى س حي
اينترنت پر سرعت يا ADSL  توسط مخابرات در 
استان هم اشاره كرد و گفت:  در سال هاى گذشته 
ــرعت  كاربران از طريق دايال آپ با پهناى باند و س
كم مى توانستند از اينترنت استفاده كنند ولى پس 
ــا پهناى باند زياد  ــرعت ب از مدتى پورت هاى پرس
ــد و واگذارى  ــرويس هاى مخابرات اضافه ش به س
ــه ميدان  ــا ADSL ب ــرعت ي ــرويس هاى پرس س

ــرويس  ــتركين اين س آمد كه هم اكنون تعداد مش
ــترك رسيده  ــتان اصفهان به  635 هزار مش در اس
ــتريان تجارى مخابرات هم  است. وى به بحث مش
اشاره كرد و افزود: مخابرات منطقه اصفهان در اين 
ــازمان ها، ارگان ها و ــده و به س  بخش هم وارد ش

ــم از دولتى، خصوصى و يا  ــركت هاى بزرگ اع  ش
ــاص و اصطالحا  ــانى كه نياز به پهناى باند خ  كس

" اختصاصى" دارند ارائه سرويس مى كند. 
ــروژه در  ــان اينكه 522 پ ــدرى زاده با بي حي

ــت افزود:  ــت افتتاح اس ــارك فجر در دس دهه مب
ــش و  ــايت هاى جديد براى تكميل پوش ايجاد س
ــايت هاى نسل 2 به نسل  3 و 4، افتتاح   ارتقاى س
بخش هاى مربوط به تلفن ثابت، گسترش تكنولوژى 
ــى كه ظرفيت  ــبكه هاى مس فيبر نورى و تلفن ش
ــهرى دارد و  ــراى ارتباطات بين ش ــازى خوبى ب س
ترانسميشن و يا ارتباطات بين مراكز مخابراتى بين 
ــتايى كه در واقع ارتباطات را توسعه  شهرى و روس
ــده براى دهه  ــد از جمله اقدامات انجام ش مى ده

فجر امسال است. 
ــر اقدامات مخابرات  ــان كرد : از ديگ وى خاطرنش
ــرويس  ــده ارائه س ــروع ش كه به صورت خاص ش
ــافربرى يا   واى فاى در فرودگاه ،ترمينال هاى مس
ــهريان عزيز  ــارى براى همش ــاختمان هاى تج س

اصفهانى  است.

تشريح آمار و برنامه هاى مخابرات منطقه اصفهان

برنامه ھای فرھنگی ستاد استقبال چھلمین 
وزی انقالب اسالمی سالگرد پیر

ــش پخ ــى  مل ــركت  ش ــر  مدي ــه گـيــالن ــى منطق ــاى نفت ــرآورده ه  ف
ــيج ضمن  ــه بس ــى ، در جلس گيالن،  على اصغر عباس
ــكوهمند انقالب  تبريك ايام ا... دهه فجر و پيرورزى ش
ــيج يك تفكر ، يك باور و اعتقاد  ــالمى گفت : « بس اس
ــورا براى تحقق  ــيج و ش ــت ، عضويت در بس قلبى اس
ــالمى يك  ــيج و نظام مقدس جمهورى اس اهداف بس

تكليف و افتخار است » 
ــاره به اينكه يك عضو بسيجى   مدير منطقه با اش
هميشه بايد خود را مورد ارزيابى قرار دهد افزود : « يك 
ــيجى همواره بايد خود را مورد ارزيابى قرار داده تا  بس
از صراط و اهداف عاليه بسيج دور نشود و تالش نمايد 
ــم داشتى همواره براى همكاران  بدون كوچكترين چش
مامن و تكيه گاه بوده و در مسيرى قرار گيرد كه جاذبه 

باال و دافعه حداقلى داشته باشد  . » 
ــت : « همكاران  ــت گف ــن  نشس ــه اي وى در ادام
ــى منطقه گيالن در چهلمين  پخش فرآورده هاى نفت
ــالگرد پيروزى انقالب اسالمى با تالش و جديت وافر  س
و بسيجى وار در برگزارى مراسم  و جشن هاى انقالب 

حضور پررنگ و موثرى داشته باشند .»    
در اين جلسه معاون فنى و عملياتى منطقه ، مهدى 
عاطفى ، درخصوص لزوم ترويج و تفكر در شركت ملى 
ــاى نفتى منطقه گيالن تاكيد كرد و  پخش فرآورده ه
ــيج يك فرهنگ است ، يك تعهد است نه  گفت : « بس
يك شغل ، بنابراين بايد تمام هم و غم ما اين باشد كه 
نگرش و تفكر بسيجى را در شركت ترويج دهيم و اگر 
در جاهايى ضعف داريم علت ها را به موقع و به درستى  

آسيب شناسى و رفع كنيم . »

 افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت بارگیری 
یلی کالف گرم و حمل ر

ــه خط  با اجراى پروژة احداث س ريلى انبار روباز واحد اسيدشويى، اصـفـهـان
ظرفيت بارگيرى و حمل ريلى كالف گرم در اين بخش 

100 درصد افزايش يافت. 
ــتيبانى  ــناس اجراى پروژه هاى جنبى و پش كارش
ــن خبر، هدف اجراى اين  ــوالد مباركه ضمن اعالم اي ف
ــرژى، ارتقاى  ــش قابل مالحظة مصرف ان پروژه را كاه
ــب خوش قولى و درنهايت  ايمنى حمل و افزايش ضري
ــوالد مباركه  ــتريان ف ــتر مش  رضايت مندى هرچه بيش

اعالم كرد.
ــلى با تأكيد بر اين كه توسعة شبكة  ــن توس محس
ــعة متوازن و  ــد در توس ــى بدون تردي ــل ريل حمل ونق
ــق اقتصادى، تجارت،  ــد ناخالص ملى، رون پايدار، تولي
ــتغال زايى نقش  ــژه در اش ــاورزى و به وي ــت، كش صنع
تعيين كننده اى دارد، از وجود 93 كيلومتر مسير ريلى 
ــى و فرعى در كارخانه هاى فوالد مباركه و مجتمع  اصل

فوالد سبا خبر داد.
ــتاى اجراى  ــن خصوص افزود: در راس وى در همي
ــد 7/2 ميليون تن فوالد،  ــعه براى تولي طرح هاى توس
ــل ريلى  ــش ظرفيت حم ــم افزاي ــوارد مه ــى از م يك
ــور بود كه با  ــاير نقاط كش كالف از فوالد مباركه به س
ــى هاى انجام شده، پروژة احداث سه خط ريلى در  بررس
ــن واقع در انبار روباز  ــة جرثقيل دروازه اى 41 ت محوط
ــتور كار قرار گرفت و پس از انجام  ــويى در دس اسيدش
فازهاى مطالعاتى و طراحى در واحد مهندسى كارخانه 
ــارت واحد اجراى پروژه هاى  ــزارى مناقصه، با نظ و برگ
ــدت 9 ماه، اين پروژة مهم با  ــتيبانى، در م جنبى و پش

صرف مبلغ 20 ميليارد ريال اجرا شد.

ینی شھری و ساماندھی  اجرای بازآفر
مشکالت حاشیه شھر

شهردار مشهد با اشاره به نشست  روز گذشته شهرداران كالنشهرها مـشـهـد
ــور گفت: يكى از موضوعاتى كه  با معاون رئيس جمه
ــيه  ــكالت حاش ــد بحث مش به صورت ويژه مطرح ش
ــهر چند كالنشهر از جمله مشهد بود كه با توجه به  ش
دستورى كه آقاى جهانگيرى در اين خصوص داده اند 
ــهرى در  ــازى بازآفرينى ش و اهتمام وزير راه و شهرس

حاشيه هاى شهر سرعت خواهد گرفت.
ــهرداران  ــريح ديدار ش ــا كالئى در تش محمدرض
ــحاق جهانگيرى  ــر اس ــور با دكت ــهرهاى كش كالنش
ــزود: اين ديدار با حضور  ــاون اول رئيس جمهور اف مع
ــازمان  ــازى، رييس س ــور، وزير راه و شهرس وزير كش
ــور مالياتى برگزار  ــازمان ام برنامه بودجه و مديران س
ــائل مربوط به  و گفتگوهاى متعددى در خصوص مس

شهردارى ها كالنشهرهاى كشور انجام شد.
ــكالتى در خصوص حاشيه  وى با بيان اينكه مش
ــى از آن بايد در دولت از  ــهر مشهد داريم كه بخش ش
ــازمان برنامه و بودجه و بخشى ديگر نيز در  طريق س
بحث بازآفرينى شهرى پيگيرى و برطرف شود، اظهار 
ــته با معاون  ــت روز گذش ــرد: اين موضوع در نشس ك
ــد و اميدواريم با توجه  اول رئيس جمهورى مطرح ش
ــس جمهور داده اند و  ــتورى كه معاون اول رئي به دس
اهتمامى كه وزير راه وشهرسازى داشتند، اين موضوع 

سرعت بگيرد.
ــت  ــرد: در اين نشس ــه ك ــهد اضاف ــهردار مش ش
ــورت ويژه در  ــى كه اكنون به ص ــن موضوعات همچني
كميسيون هاى دولت در حال رسيدگى است مطرح و 

مقرر شد كه با سرعت بيشترى پيگيرى شود.

 پرچم ھای شھر اصفھان به حالت 
نیمه افراشته در می آید

ــه  ــت: هم ــان گف ــهردار اصفه ش ــان در پى اصـفـهـان ــهر اصفه پرچم هاى ش
شهادت مدافعان وطن به حالت نيمه افراشته در مى آيد.

ــهادت 27 مدافع عاشق  قدرت اهللا نوروزى گفت: ش
ــكر هميشه سربلند 14 امام حسين (ع) را به  وطن از لش
ــليت و تبريك مى گويم. حمله  ــردم و خانواده آنها تس م
ــردم اصفهان  ــم زبون، همه ملت و م ــه خص ناجوانمردان
ــهيد مقدمه يك  ــت اما خون هر ش را غصه دار كرده اس
ــت.  وى ادامه داد: همه مردم در ايران  پيروزى جديد اس
و اصفهان به صحنه خواهند آمد و پيكر پاك اين گلگون 
كفنان را بر دستان خود تشييع مى كنند و اين كار براى 

همه ما پيام دارد.   
ــهردار اصفهان گفت: امروز با اعالم عزاى عمومى،  ش
همه پرچم هاى شهر اصفهان به حالت نيمه افراشته در 
ــى آيد. پرچم هاى عزاى عمومى نيز در اصفهان نصب  م
شده است. ديروز افتخار پيدا كردم در نماز جمعه سپاهان 
ــهر حضور پيدا كرده و پيكر دو تن از شهيدان مدافع  ش
ــييع كنم. وى در  وطن را همراه با مردم اين منطقه، تش
ــهرها در تهران  ــهرداران كالنش ــت ش ادامه گفت: نشس
ــكيل شد و همه كالنشهرها در حضور  هفته گذشته تش
معاون اول رئيس جمهور مطالبات خود را مطرح كردند 
ــوص اوراق  ــات و راهكارهاي خوبى در خص كه تصميم
ــكالت بانكى اتخاذ شد و اميدوارم نتايج  مشاركت و مش
اين تصميمات، تاثيرات خوبى در عمران و آبادانى شهرها 
داشته باشد.  نوروزى افزود: مجمع شهرداران كالنشهرها 
ــتند كه طى آن بنده به عنوان نماينده  نيز انتخاباتى داش
شهرداران كالنشهرها در شوراى گفتگوى بخش خصوصى 

و دولت انتخاب شدم. 

  


