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آگهى تغييرات شــركت هيربد محاســب نوين موسسه غير تجارى به 
شماره ثبت 3450 و شناسه ملى 10380607205

 به اســتناد صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 1397/11/17 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : - ســمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل 
تعيين گرديدند: - خانم طاهره شمس اجقان با كدملى 0944583903 
به ســمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره و آقاى ياســر ياهو شانديز 
با كدملى 0942589750 به ســمت نائب رئيــس هيئت مديره براى 
مــدت نامحدود انتخاب گرديدند. -كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهد 
آور رسمى و بانكى و قراردادها با امضاء منفرد مديرعامل همراه با مهر 

موسسه معتبر خواهد بود. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (389039)

آگهى تغييرات شــركت هيربد محاســب نوين موسسه غير تجارى به 
شماره ثبت 3450 و شناسه ملى 10380607205 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/11/15 
تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : - خانم طاهره شــمس اجقــان باپرداخت 
50000 ريال به صندوق موسســه سهم الشــركه خودرابه 950000 
ريال افزايش داد. درنتيجه سرمايه موسسه ازمبلغ 1000000 ريال 
به مبلغ 1050000 ريال افزايش وماده 4اساسنامه بنحومذكور اصالح 
گرديد . ليســت جديد شــركا پس از افزايش ســرمايه به شــرح ذيل 
مى باشــد : - آقاى محمدرضا جابرى المتين داراى50000ريال ســهم 
الشركه - آقاى ياسر ياهو شانديز داراى50000ريال سهم الشركه - 

خانم طاهره شمس اجقان داراى950000 ريال سهم الشركه .
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (389040)

آگهى تغييرات شركت هيربد محاسب نوين موسسه غير تجارى به شماره ثبت 
3450 و شناسه ملى 10380607205 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1397/11/16 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : -آقاى محمدرضا جابرى المتين كد ملى 0077767403 
با دريافت 50000ريال سهم الشركه خود از صندوق موسسه، ازموسسه خارج و 
ديگر هيچ گونه حق و سمتى در موسسه ندارد. درنتيجه سرمايه موسسه ازمبلغ 
1050000ريــال به مبلــغ 1000000 ريال كاهش يافت وماده 4اساســنامه 
بنحومذكور اصالح گرديد. ليســت جديد شركا به شــرح ذيل مى باشد : - آقاى 
ياسر ياهو شانديز داراى50000 ريال سهم الشركه - خانم طاهره شمس اجقان 
داراى950000 ريال ســهم الشركه - محل شــركت به آدرس استان خراسان 
رضوى - شهرســتان مشهد - بخش مركزى - شهر مشهد-نيروهوايى- خيابان 
كوهسار- كوهسار5-پالك1- طبقه دوم كدپستى 9178179534 تغيير يافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح مذكور اصالح گرديد. -تعداد اعضاى هيئت 
مديره از 3 نفر به 2 نفر كاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذكور 

اصالح گرديد . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى مشهد (389041)

آگهى تغييرات شــركت خدمات حفاظتى و مراقبتى نظم گســتر شــهر 
بهشــت موسســه غير تجارى به شــماره ثبت 5038 و شناســه ملى 

 14005829729
به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1397/2/18 و نامه 
شــماره 129/338/3/1945 مورخ 97/2/29 پليس پيشگيرى فا. 
اســتان خراســان رضوى تصميمات ذيل اتخاذ شــد : -آقــاى غالم نبى 
اسمعيلى جامى به سمت رئيس هيئت مديره -آقاى عباس چاالكى راد به 
سمت مدير عامل وعضو هيئت مديره - آقاى غالم محمد رجبى به سمت 
نائب رئيس هيئت مديره -آقاى صالح مســبوق به ســمت عضو هيئت 
مديره - آقاى احمد ســلطانى به سمت عضو هيئت مديره اسنادواوراق 
تعهدآورموسســه ،بروات وســايراوراق تجارى وغيره موسسه با امضاء 
مشــترك مديرعامل ورئيس هيئت مديره (آقايان غالم نبى اســمعيلى 

جامى وعباس چاالكى راد)به همراه مهرموسسه معتبرخواهدبود .
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (389047)

آگهى تغييرات شــركت مهندسى راه آب سازند طوس شركت سهامى 

خاص به شماره ثبت 51504 و شناسه ملى 14004123339 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 

1397/9/1 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : -1آقاى هادى حاجيان شماره 

ملى: 0945582234 و آقاى محسن زكى شماره ملى: 1063999162 

و آقاى احمد بابائى زاده شــماره ملى: 4469650943 به عنوان اعضا 

هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند -2 آقاى ميثم نيرومند 

به شماره ملى 0873144279 به عنوان بازرس اصلى و خانم مرضيه 

رنگريز به شــماره ملى 3621399135 به عنــوان بازرس على البدل 

براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (389170)

آگهى تغييرات شركت مهندسى راه آب سازند طوس شركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 51504 و شناسه ملى 14004123339 

به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مــورخ 1397/9/1 تصميمات ذيل 
اتخاذ شــد : آقاى هادى حاجيان به ســمت مدير عامل و رئيس هيات مديره كد 
ملــى : 0945582234 و آقاى احمد بابائى زاده به ســمت نايب رئيس كد ملى 
: 4469650943 و آقاى محســن زكى به ســمت عضو هيــات مديره كد ملى : 
1063999162 -كليه چكها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شركت به امضاء 

منفرد مدير عامل همراه با مهر شركت داراى اعتبار مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى مشهد (389196) 

آگهى تغييرات موسســه خدمات حفاظتى و مراقبتى نظم گســتر شــهر بهشت 
موسسه غير تجارى به شماره ثبت 5038 و شناسه ملى 14005829729 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مــورخ 1397/02/16 و نامه 
شماره 129/338/3/1945 مورخ 1397/2/29 پليس پيشگيرى فا. استان 
خراســان رضوى تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 1-آقاى غالم نبى اســمعيلى جامى 
وآقــاى عباس چاالكى راد و آقاى غالم محمد رجبى و آقاى صالح مســبوق و آقاى 
احمد ســلطانى به عنوان اعضاى اصلى هئيت مديره براى مدت دو سال انتخاب 

گرديدند 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى مشهد (389063)

آگهى تغييرات موسســه خدمات حفاظتى و مراقبتى نظم گســتر شــهر بهشت 
موسسه غير تجارى به شماره ثبت 5038 و شناسه ملى 14005829729 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/02/16 و 
نامه شماره 129/338/3/1945 مورخ 97/2/29 پليس پيشگيرى فا. استان 
خراســان رضوى تصميمات ذيل اتخاذ شــد : مركز اصلى موسسه(اقامتگاه ) به 
نشــانى (جديد) مشــهد –احمد آباد –رضاى 7 پالك 19 تغيير پيدا كرد . مدت 

فعاليت موسسه براى مدت دو سال تمديد گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى مشهد (389051) 

آگهى تغييرات شركت هيربد محاسب نوين موسسه غير تجارى به شماره ثبت 
3450 و شناسه ملى 10380607205 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1397/11/17 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : - اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل 
انتخاب گرديدند: - آقاى ياســر ياهو شانديز با كدملى 0942589750 - خانم 
طاهره شــمس اجقان با كدملى 0944583903 به عنوان اعضاى هيئت مديره 

براى مدت نامحدود انتخاب شدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى مشهد (389042) 

آگهى تغييرات شــركت اتحاديه شــركتهاى تعاونى روستايى شهرستان گناباد 
شركت تعاونى به شماره ثبت 38 و شناسه ملى 10380008719 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1396/12/9 و نامه شماره 
2468/18/4/572 مورخ 97/3/19 اداره تعاون روســتائى گناباد تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : -1شركت تعاونى روستايى زنان زينب(س) به شماره ثبت259 
بســمت بازرس براى مدت يكســال مالى انتخاب گرديد 2-صورتهاى مالى سال 

95به تصويب مجمع رسيد .
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى گناباد (389038)

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: محمد حسن حسن زاده فرزند نبى اله ، مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: محمد 
رئيســى كيا فرزند على به نشــانى راوند شهرك قطب بلوار آزادى ساختمان ســامانه طبقه 2 ، به موجب راى شماره 
851/97 تاريخ 97/9/29 حوزه هشــتم شــوراى حل اختالف شهرستان كاشــان ( به موجب راى شماره – تاريخ – 
شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 140/000/000 ريال 
به موجب يك فقره چك بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/908/000 ريال بابت هزينه دادرســى و پرداخت 
خســارت تاخير تاديه نســبت به خواســته از تاريخ چك بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى در حق خواهان ، راى 
صادره غيابى اســت. تبصره 2 ماده 306 آ د م اعمال گردد هزينه نيم عشــر دولتى پرداخت گردد. ماده 34 قانون 
اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر 
باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را 

به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

نظريه كارشناسى
خواهان اعظم بهمنى خوانده فريبا جليليان همدان خواسته محاسبه ، اجرت المثل ملك واقع در رودهن ، چنانچه 

خوانده اعتراضى نسبت به نظريه كارشناسى دارد ظرف مدت يك هفته به اين شعبه اعالم نمايد. م الف/5859
مدير دفتر شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده اجرايى كالســه 970117 اجرايى ايرج ســجادى به پرداخت مبلغ پنجان ميليون ريا ل به انمضام 
خسارت تاخير از تاريخ 85/11/15 لغايت اجراى حكم و خسارت تاخير تاديه در حق رضا سلمليان با وكالت احمدرضا 
پورعســگرى هم چنين پرداخت نيم عشــر دولتى در حق دولت محكوم گرديده اســت سپس محكوم عليه فوت مى 
نمايد و جانشينان متوفى به نام هاى سيده معصومه سجادى-روزبه سجادى-راضيه سجادى فرزندان متوفى و ايران 
جعفرنژاد همسر متوفى معرفى شدند كه اجراييه به نام وراث صادر و ابالغ شده است . محكوم عليه در زمان حيات 
خويش پالك ثبتى 1507 فرعى از 24 اصلى قطعه 827 تفكيكى به مســاحت 232 مترمربع مشــاع از 3700 سهم 
شــش دانگ واقع در رامســر –رمك كوچه بانك صادرات را معرفى نموده بود كه در دفتر بازداشــتى رديف 4762 
اداره ثبت اسناد توقيف گرديده است سپس در مرحله اجرا براساس تقاضاى وكيل محكوم له جهت ارزيابى ملك، 
قرار ارجاع امر به كارشناسى صادر و كارشناس منتخب دادگاه قيمت ملك را 197,200,000 تومان ارزيابى نموده 
كه نسبت به نظريه كارشناس اعتراض به عمل نيامده است على هذا در اجراى مبحث اول از فصل سوم قانون اجراى 
احكام مدنى پالك فوق الذكر در روز دوشنبه 97/12/20 از ساعت 12 لغايت 13 ظهر از طريق مزايده به فروش 
مى رسد . بنابراين خريداران مى توانند تا 5 روز قبل از روز مزايده از پالك مورد مزايده بازديد و در روز مزايده 
در دفتر اجراى احكام مدنى حاضر شوند.ضمنا خريداران مى بايستى جهت حضور در جلسه مزايده ده درصد قيمت 

كارشناسى را به حساب سپرده دادگسترى واريز سپس در جلسه مزايده شركت نمايند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى رامسر-دانشور

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001296

بــه خانــم هاورى مولودى پــور فرزند عثمان با كد ملــى 3762291470 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700140 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشــناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصوير پيوست، پالك ثبتى 99/961 فرعى ازپالك اصلى 1741 در بخش :1 به مبلغ 5660225000 ريال ارزيابى 
گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشــيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به دفتر اين 
اجرا تســليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دســتمزد كارشناس تجديدنظر باشد 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.   م/الف:2170
مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونــده اجرايى كالســه 970770 اين اجرا محكوم عليه كيومرث هــادى رمكى ف رمضان به موجب حكم 
صادره از شــعبه اول دادگاه عمومى رامسر محكم اســت به پرداخت 50 عدد سكه تمام بهار آزادى بابت مهريه در 
حق محكم لها فاطمه نورشمسى و نيم عشر اجرايى در حق دولت ، محكوم لها در راستاى اجراى قرار تأمين تقاضاى 
بازداشت پالك ثبتى 1540 فرعى از 24 اصلى بخش 5 ثبت رامسر را نموده كه به موجب نامه مورخ 96/11/25 
اداره ثبت رامســر پالك موصوف بازداشــت و نتيجه آن به اين اجرا واصل گرديده است . پس از توقيف ملك قرار 
ارجاع امر به كارشناســى صادر و مشــخصات مورد مزايده از قرار ذيل است:عرصه شش دانگ يك قطعه زمين به 
مســاحت 250 مترمربع به شــماره 1540 فرعى از 24 اصلى بخش 5 ثبت رامســر كه شــش دانگ آن داراى سند 
مالكيت بوده به شماره 415636  و ابعاد مندرج در آن با ابعاد مندرج در طبيعت مطابقت دارد.اعيان: يك دستگاه 
ســاختمان مســكونى دوطبقه و دو واحد داراى اســكلت بتنى و بنايى به مساحت حدود 170 مترمربع با نماى تعمير 
سيمان سياه،سربندى با خرپاى فلزى و ساير مشخصات به شرح نظريه كارشناسى ، واحد طبقه همكف: به صورت يك 
خوابه با امكانات مستقل واحد طبقه اول: درب ورودى چوبى و ساير مشخصات به شرح نظريه كارشناسى،دورتادور 
ملك به غير از قسمت جنوبى با ديوار بلوكى سيمانى و دو دروازه فلزى غرب و جنوب محصور گشته است، ملك داراى 
امتيازات برق و گاز مى باشد .كارشناس منتخب قيمت ملك را جمعا به مبلغ 2,600,000,000 ريال معادل دويست و 
شصت ميليون تومان ارزيابى نموده كه نسبت به نظريه كارشناس اعتراض به عمل نيامده است على هذا در اجراى 
مبحث اول از فصل سوم قانون اجراى احكام مدنى پالك فوق الذكر در روز شنبه 97/12/25 از ساعت 12 لغايت 
13 ظهر در دفتر اجراى احكام مدنى رامسر از طريق مزايده به فروش مى رسد . بنابراين خريداران مى توانند تا 5 
روز قبل از روز مزايده از امالك مورد مزايده بازديد و در روز مزايده در دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى رامسر 
حاضر شــوند.ضمنا خريداران مى بايســتى جهت حضور در جلســه مزايده ده درصد قيمت كارشناسى را به حساب 

سپرده دادگسترى واريز سپس در جلسه مزايده شركت نمايند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى رامسر-دانشور

اجراييه
ش پ :3/373/97 محكوم له: نبى اله رجب زاده چنارى ف عيسى –بابل موزيرج ارشاد 6 نورآباد –مهستان 
5 منزل شــخصى محكوم عليه:1-شــركت مامطير مهرشاد2-ربابه جهان پور اســبويى3-غالمرضا كريمى4-سعيد 
شهيدى فر-مجهول المكان به موجب رأى شماره 625-97/7/29 شعبه سوم شوراى حل اختالف بابل كه قطعيت 
يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 140,000,000 ريال اصل خواسته به استناد دو فقره چك به شماره 
215/5089030-97/3/30 و 215/50829-97/1/20 عهــده بانك توســعه تعاون و مبلغ 1,830,000 ريال 
بابت هزينه دادرسى و برآورد خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سرسيد چك تا اجراى حكم و نيم عشر دولتى.استناد 
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
       قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف بابل-سيده زهرا حسينى

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001293

بــه خانــم بختيار مولودى پور فرزنــد عثمان با كد ملــى 3760317766 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700140 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشــناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصوير پيوست، پالك ثبتى 99/961 فرعى ازپالك اصلى 1741 در بخش :1 به مبلغ 5660225000 ريال ارزيابى 
گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشــيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به دفتر اين 
اجرا تســليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دســتمزد كارشناس تجديدنظر باشد 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2164

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001294

بــه خانــم كاوه مولودى پــور فرزند عثمان با كــد ملــى 3760317774  در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700140 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشــناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصوير پيوست، پالك ثبتى 99/961 فرعى ازپالك اصلى 1741 در بخش :1 به مبلغ 5660225000 ريال ارزيابى 
گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشــيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به دفتر اين 
اجرا تســليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دســتمزد كارشناس تجديدنظر باشد 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2165

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001295

بــه خانــم هاورى مولودى پــور فرزند عثمان با كد ملــى 3762291470 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700140 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشــناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصوير پيوست، پالك ثبتى 99/961 فرعى ازپالك اصلى 1741 در بخش :1 به مبلغ 5660225000 ريال ارزيابى 
گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشــيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به دفتر اين 
اجرا تســليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دســتمزد كارشناس تجديدنظر باشد 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2167

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

دادنامه 
پرونده كالسه 9709987726100366 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ديلم تصميم نهايى شماره 
9709977726101201 ، خواهان: آقاى فتح اهللا آقا جرى فرزند  غالم عباس به نشانى استان بوشهر شهرستان 
ديلم روســتاى عامرى منزل پدرى ،خوانده: آقاى وحيد خورشيدى اليله فرزند  عبداله به نشانى اردبيل شهرستان 
گرمى رخش مركزى هالل احمر خ بيگى ، خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسى ، به تاريخ 1397/10/15 در 
وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ديلم به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است 
پرونده كالسه 970404 تحت نظر قرار دارد. دادگاه با عنايت به جامع اوراق و محتويات پرونده در خصوص ادعاى 
اعسار از هزينه دادرسى ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور راى 
مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص دادخواســت خواهان آقاى فتح اله آقاجرى فرزند غالمعباس به طرفيت خوانده 
آقاى وحيد خورشــيدى اليله فرزند عبداله به خواســته اعســار از پرداخت هزينه دادرسى ، با عنايت به محتويات 
پرونده از جمله درخواســت خواهان ، استشــهاديه محلى در خصوص وضعيت مالى و كارى خواهان ، اظهارات شهود 
تعرفه شده از ناحيه خواهان كه همگى وضعيت مالى خواهان را نامناسب بيان نموده اند و اظهار داشته اند كه وى 
توانايى پرداخت هزينه دادرسى را ندارد لذا ادعاى خواهان به اين دادگاه محرز شده و مستند به مواد 504 و 505 
و 506 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى مصوب 1379 ، حكم بر اعسار موقت خواهان 
از پرداخت هزينه دادرســى صادر و اعالم مى گردد بديهى اســت كه در صورت مالئت خواهان ، ايشــان مكلف به 
پرداخت هزينه دادرسى به نفع صندوق دولت خواهد بود راى صادره حضورى و نظر به ميزان خواسته ظرف بيست 

روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان بوشهر مى باشد. 
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ديلم
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هيات تجارى افغان از شهرك صنعتى ياسوج 
3 بازديد كرد

ــان ازيك واحد توليدى و صنعتى  هيات تجارى افغ
ــوج 3 استان كهگيلويه و بويراحمد  شهرك صنعتى ياس
بازديد كرد. به گزارش روابط عمومى شركت شهرك هاى 
صنعتى كهگيلويه و بويراحمد، سيدهاشم موسوى گفت: 
ــاخت مناسب،  ــهرك هاى صنعتى با دارا بودن زيرس ش

فرصت خوبى براى سرمايه گذارى محسوب مى شوند.
ــوج 3 با دارا بودن  ــهرك صنعتى ياس وى افزود: ش
ــا توجه به نزديكى  ــب و امكانات الزم و ب موقعيت مناس
ــاو نفت خيز  ــژه اقتصادى صوص ــادر و مناطق وي ــه بن ب
ــرمايه گذاران به  ــوب، ظرفيت ويژه اى براى حضور س جن
ــت. مديرعامل شركت  ــرمايه گذاران خارجى اس  ويژه س
شهرك هاى صنعتى كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد: در 
اين بازديد، هيأت تجارى و سرمايه گذاران افغان از نزديك 
ــاخت شهرك صنعتى ياسوج 3 آشنا و  با امكانات و زيرس
از يك واحد توليدى انواع روغن و گريس بازديد و با مدير 
اين واحد در خصوص خريد محصوالت و توسعه فعاليت 
گفتگو كردند . موسوى گفت: نحوه سرمايه گذارى خارجى 
ــتان، در اين بازديد ــى صنعتى اس ــهرك ها و نواح  در ش

 ارائه شد.

22 پروژه دريايى و بندرى استان هرمزگان در 
سفر رئيس جمهور به بهره بردا رى رسيد

مديركل بنادر و دريانوردى هرمزگان گفت : همزمان 
ــفر دكتر روحاني رييس جمهور به پايتخت دريايي  با س
ايران، 22 پروژه دريايى و بندرى استان هرمزگان از جمله 
12 دستگاه جرثقيل پيشرفته كشتى به ساحل (گنترى 

كرين) در بندر شهيد رجايى به بهره بردارى رسيد .
اله مراد عفيفى پور  اظهار داشت: ارزش ريالى اين22 
ــبت چهلمين سالگرد پيروزى انقالب  پروژه كه به مناس
اسالمى آماده بهره بردارى شده، سه هزار و 850 ميليارد 
ريال و اعتبار ارزى آن، 104 ميليون يورو است كه بخش 
عمده آن از محل منابع داخلى سازمان بنادر و دريانوردى 
ــرمايه گذاريبخش  ــى ديگر نيز از محل جذب س و بخش
ــان كرد: اين ــت. وى خاطرنش ــده اس  خصوصى اجرا ش
ــعه اى، عمرانى، فنى  ــرمايه گذارى، توس  پروژه هاى س
ــهيد حقانى، لنگه،  ــهيد رجايى، ش و دريايى در بنادر ش
جاسك، چارك و جزاير قشم، هرمز و الوان اجرايى شده 
و براى حدود 2000 نفر نيز اشتغالزايى مستقيم به دنبال 
داشته است. مديركل بنادر و دريانوردى استان هرمزگان 
ــره بردارى از 12  ــت را به مهم ترين پروژه در اين فهرس
دستگاه جرثقيل پيشرفته كشتى به ساحل(گنترى كرين) 
ترمينال كانيتنرى شماره دو بندر شهيد رجايى عنوان كرد 
و افزود: اين جرثقيل هاى فوق سنگين كانتينرى از نوع 
آخرين نسلگنترى كرين سوپر پست پاناماكس، سال 95 
ــس از برجام از يكى از برندهاى  ــده پ در فرصت ايجاد ش
معتبر دنيا خريدارى و نيمه نخست سال گذشته از طريق 

كشتى به بندر شهيد رجايى منتقل شد.

اخبار

 افتتاح ھفتمین مرکز تکامل کودکان کشور
وین  در دانشگاه علوم پزشکی قز

ــاون فنى معاونت  دكتر ناهيد يزدى، مع ــگاه علوم پزشكى قزوين، قـزويــن بهداشتى دانش
برنامه غربالگرى اختالالت تكامل كودكان توسط اين معاونت از 
ــطح استان قزوين (در  ــال 1392 بطور مستمر تاكنون در س س
مركز خدمات سالمت، پايگاه هاى سالمت و خانه هاى بهداشت)  
ــنامه هاى استاندارد  تكامل بطور فيزيكى و  با استفاده از پرسش

الكترونيكى در گروه هاى سنى مختلف، در حال اجراست.
وى عنوان كرد كه نتيجه اجراى اين برنامه، كشف كودكان 
ــه دفتر كودكان اين  ــت كه ب داراى تأخير يا اختالل تكامل اس
معاونت مستقر در مركز آموزشى - درمانى قدس ارجاع داده مى 
شوند كه ارجا به نورولوژيست كودكان معين تكامل كودكان (دكتر 
 پيرزاده) يا ساير حوزه ها ( روانپزشك، اطفال و غدد) براى انجام
ــى ــت، ارجاع به تيم توانبخش ــتر و در نهاي ــى هاى بيش   بررس

ــنوايى سنجى) ادامه روند كار   (كاردرمانگر، گفتار درمانى و ناش
است. دكتر يزدى، گفت: با توجه به لزوم دسترسى مراجعين به 
كليه واحدهاى تشخيص و درمان اختالالت تكاملى در يك مكان 

و هم افزايى اقدامات، معاونت بهداشتى دانشگاه برنامه ريزى الزم 
براى راه اندازى مركز تكامل كودكان در مركز آموزشى - درمانى  

قدس را انجام داد.
بنا به اظهار معاون فنى مركز بهداشت استان قزوين، به اين 
منظور با اعزام مداح على و رضايى، كارشناسان حوزه بهداشت و 
ــركت در دوره تكميلى  دكتر رضايى، متخصص اطفال، براى ش
ــن اعتبار بالغ بر 800  ــگاه تبريز و تأمي تكامل كودكان در دانش
ــز كار درمانى، ــدارى تجهيزات (مرك ــال براى خري  ميليون ري

ــك و اتاق بازى  ــت بيلى، اتاق معاينه پزش  اتاق هاى انجام تس
درمانى) و پيگيرى خريدارى اين تجهيزات توسط مركز بهداشت 
ــى - درمانى قدس با  ــال به مركز آموزش ــهيد بلنديان و انتق ش
ــز در اختصاص پنج اتاق در  ــاعدت ويژه رئيس و مدير مرك مس
فضاى ادارى و طبقه فوقانى  اورژانس مركز، هفتمين مركز تكامل 
ــد. وى ادامه داد كه يك دستگاه  شنوايى  كودكان راه اندازى ش
سنجى به ارزش  350 ميليون ريال،  توسط خّير محترم، قيصور 

خلخالى، به اين مركز  اهدا شد.
دكتر يزدى، تيم فعلى مركز را شامل: نورولوژيست كودكان، 
ــان  ــل كودكان، كارشناس ــال دوره ديده تكام ــص اطف متخص
ــت بيلى، بازى درمانى و همكارى  كاردرمانى، گفتار درمانى، تس

واحد شنوايى سنجى مركز عنوان كرد.

جلسه مجمع عمومی صاحبان سھام شرکت 
آب و فاضالب استان گیالن تشکیل شد

ــه  ــب بودج ــى تصوي ــه بررس در جلس ــال 1398 كه به صورت گـيــالن ــنهادى س پيش
"ويديو كنفرانس" برگزار شد، دكتر گياهى بعنوان نماينده رياست 
ــركت مهندسى  مجمع و معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى ش
آب و فاضالب كشور و همچنين  مهندس حسينى رئيس هيأت 
مديره و مدير عامل شركت آب و فاضالب استان گيالن، اعضاى 
ــتان گيالن  ــركت آب و فاضالب اس هيأت مديره و معاونين ش

حضور داشتند.
ــيد محسن حسينى رئيس هيأت مديره و مدير  در ابتدا س
عامل شركت آبفاى گيالن ضمن قدردانى از حضور دكتر گياهى 
به عنوان رياست مجمع عمومى و ساير اعضاء مجمع و صاحبان 
ــهام، گزارشى از عملكرد و فعاليت هاى هيأت مديره شركت  س
ــتان گيالن در خصوص تحقق اهداف بودجه  آب و فاضالب اس
ــال 1397 و برنامه هاى سال 1398 را قرائت نمود. همچنين  س
حسابرس مستقل و بازرس سازمان حسابرسى گزارش صورتهاى 
ــال 1396 را ارائه و در نهايت  ــك دارايى س مالى طرحهاى تمل

بودجه پيشنهادى سال 1398 و صورتهاى مالى طرحهاى تملك 
دارايى سال 1396 به تصويب اعضاء مجمع عمومى رسيد.در پايان 
ــه مجمع عمومى، دكتر گياهى معاون برنامه ريزى و امور  جلس
ــركت مهندسى آب و فاضالب  اقتصادى و عضو هيأت مديره ش
ــور كه رياست مجمع عمومى را بر عهده داشت از مديريت  كش
و اعضاى ستاد تدوين بودجه و همچنين صاحبان سهام شركت 
ــهاى صورت گرفته  ــتان گيالن به دليل تالش آب و فاضالب اس
ــال 1398 كه با توجه به ــن جامع بودجه س ــوص تدوي  در خص
ــت گذارى اصولى صورت گرفته تشكر و قدردانى نمود.  سياس
ــعه دولت الكترونيك با هدف ارائه  همچنين در اين جلسه توس
صد در صد خدمات غيرحضورى تا سال 1400، توسعه و اشراف 
مديريتى بر تاسيسات و شبكه هاى آبرسانى، شناسايى و تحقق 
درآمد پايدار با استفاده از ظرفيت بستر اطالعات مكان محور، آسيب 
شناسى و استقرار استاندارد 34000 با هدف اصالح ساختار نيروى 
 انسانى  براى توانمندسازى و جانشين پرورى ، هوشمند سازى

 سامانه هاى آبرسانى شهرى در راستاى كاهش آب بدون درآمد،  
استفاده بيشتر از توانمندى سرمايه گذارى بخش خصوصى در 
اجراى پروژه هاى آب و فاضالب و پيگيرى اجرايى شدن برنامه 
 5 ساله عملياتى شركت (پروژه هاى عمرانى) با برش يكساله از

 برنامه هاى آتى هيأت مديره بود كه به تصويب رسيد.

ــهد از آن  ــدان راه آهن مش مي دست ميادين مهم شهر هست مـشـهـد
ــان با آن  ــهدى ها و حتى هموطنانم ــه همه ما مش ك
خاطره دارند و بارها گذرمان به اين ميدان افتاده است. 
ميدانى كه از سال 89 تاكنون به واسطه اجراى خط 2 
ــده و چهره  ــهرى به كارگاه عمرانى تبديل ش قطارش
ــت. اما باالخره پس از 8  ــده اس زيباى آن مخدوش ش
ــهرى براى  ــزم مديريت ش ــوان با عزم ج ــال مى ت س
ــازى فضاهاى پيرامونى  بهسازى، ساماندهى و زيباس
ــهر در  ــدان، از زيبايى هاى اين ميدان پرخاطره ش مي
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سرپرست معاونت فنى و عمران شهردارى مشهد 
با اشاره به حجم باالى تردد زائران بارگاه منور رضوى به 
مشهد، مى گويد: راه آهن مشهد بعد از پايانه مسافربرى، 
ــترين سهم ورودى مسافر را به اين كالنشهر دارد  بيش
ــتگاه راه آهن  ــتقرار تنها ايس ــن رو با توجه به اس از اي
ــهد در ميدان راه آهن مى توان اين ميدان را  شهر مش

ــافر به حرم  كه يكى از نزديكترين مبادى ورودى مس
است، به عنوان يكى از مهم ترين فضاهاى ورودى زائر 
ــافرين به مشهد تلقى كرد.  خليل اهللا كاظمى با  و مس
ــاره به اينكه ميدان راه آهن در عرصه شهر مشهد  اش
ــخوانى براى ايستگاه راه آهن محسوب  به عنوان پيش
ــوان فضاى باز  ــد: اين ميدان به عن ــود، مى افزاي مى ش
عمومى براى شهر و عرصه تعامالت و تبادالت اجتماعى 

زائر و شهروند مطرح است.
ــد: عالوه بر نقش هويتى و خاطره اى  وى مى افزاي
ــن ميدان يكى از كانون هاى فعاليتى و ترافيكى  آن، اي
ــمار مى آيد كه به عنوان مفصل ارتباطى  ــهر به ش ش
خيابان هاى شهيد هاشمى نژاد، كاوه، آزادى و كامياب 

شناخته مى شود.

*** تبديل ميدان راه آهن به گالرى شهرى
سرپرست معاونت فنى و عمران شهردارى مشهد 
بيان مى كند: پيوند اين ميدان با ميدان شهدا، چهارراه 
شهدا و ميدان شهيد گمنام و فاصله 1500 مترى با حرم 

مطهر موقعيت ويژه و خاصى به آن بخشيده است.
ــال  ــه اينكه از اواخر بهار امس ــاره ب كاظمى با اش
ــتگاه راه آهن  ــخوان ايس موضوع بازپيرايى صحن پيش
ــتور كار قرار گرفت، مى گويد: عرصه اين پهنه  در دس
3,5 هكتار بوده كه حدود 2 هكتار آن به عنوان پالزاى 
شهرى و 1,5 هكتار هم براى حمل و نقل عمومى اعم 

از تاكسى و اتوبوس اختصاص يافته است.
وى با اشاره به پيش بينى پاركينگى با مساحت 4 
ــع و با قابليت 92 جاى پارك در  هزار و 500 متر مرب

ــرقى ميدان، ايستگاه  اين پروژه ، مى گويد: در ضلع ش
ــى با ظرفيت 3900 مترمربع و با قابليت توقف  تاكس

100 دستگاه تاكسى پيش بينى شده است.
سرپرست معاونت فنى و عمران شهردارى مشهد 
ادامه مى دهد: پيش از اين قرار بود در عرصه ميدان راه 
آهن كف سازى صرف صورت گيرد. اما با بررسى هاى 
ــهرى  صورت گرفته اين ميدان پر خاطره به گالرى ش
ــد و با اتمام بازپيرايى و اصالح هندسى آن تا  مبدل ش
پايان سال، جلوه زيبايى از ميدان راه آهن در نوروز 98 

تقديم نگاه شهروندان و مسافران خواهد شد.
ــل ميدان راه آهن به يك  *** تالش براى تبدي

فضاى شهرى موفق
ــازى و معمارى شهردارى مشهد با  معاون شهرس

ــاره به عرصه در دسترس ميدان راه آهن با تردد 24  اش
ساعته مسافران، خاطرنشان مى كند: اين ميدان امكانات 
بالقوه فراوانى براى ايجاد يك فضاى شهرى موفق دارد. 
پس با توجه رويكرد مديريت شهرى به ايجاد و ارتقاء 
ــكالت  ــهرى، عرصه ميدان با مش كيفيت فضاهاى ش
زيادى روبرو بوده و درخور زائر حريم رضوى و شهروند 
مشهدى نمى باشد. محمدرضا حسين نژاد در همين 
رابطه به تدوين طرح موضعى ساماندهى ميدان راه آهن 
اشاره كرده و بيان مى كند: اين طرح با سطح مداخله ى 
12 هكتار و با هدف تعريف فضاى شهرى دروازه اى و 
استفاده از پتانسيل فضاى زيرين در ارتباط با ايستگاه 
قطارشهرى ميدان راه آهن در اختيار مهندسين مشاور 

طاش قرار گرفت.
ــنهادات طرح، توضيح مى دهد:  ــاره به پيش وى با اش
طراحى ميدان راه آهن با هدف بازتعريف عرصه عمومى 
ــتفاده از پتانسيل ايجاد شده در ارتباط با سطوح  و اس

زيرين محدوده در دستور كار قرار گرفت .

بهسازى ميدان راه آهن پس از 8 سال انتظار! 

ــهردار مشهد بر لزوم تعريف  ش ــكارى موثر بين مـشـهـد مدل هاى هم
مديريت شهرى و مراكز دانشگاهى تاكيد كرد.

محمدرضا كاليى با بيان اين مطلب در يازدهمين 
ــت هيات امناى دانشگاه ها و موسسات آموزش  نشس
ــه در محل مركز  ــوى ك ــان رض ــتان خراس عالى اس
ــگاه فردوسى برگزار شد، اظهار  خدمات رفاهى دانش
كرد: اگر بنا باشد اتفاق موثرى در شهر مشهد يا استان 
ــان رضوى رخ دهد، چاره اى جز اين نداريم كه  خراس
مدل هاى همكارى بين شهردارى و مراكز دانشگاهى 
ــاى پيش رو ــا بتوانيم از فرصت ه ــف كنيم ت  را تعري

 استفاده نماييم.
وى در ادامه افزود: كالنشهرى به وسعت مشهد 
با اين حجم از جمعيت، اقتصادى قوى و برندى نسبتا 
مناسب مى تواند نقش جدى در موضوعات توسعه اى 

در سطح ملى ايفا كند.
ــود در  ــاره به اينكه بهب ــهد با اش ــهردار مش ش
ــت، گفت: ضرورت  ــاى مختلف مورد نياز اس زمينه ه

دارد سرمايه فكرى توسعه يابد. سرمايه اى كه مبتنى 
بر انديشه انسان ها و دانشى است كه در اختيار دارند.

كاليى ادامه داد: همچنين شهر نيازمند توسعه 
سرمايه هاى زيرساختى و فيزيكى است و اين سرمايه ها 
ــرمايه آن چيزى است كه  را بايد افزايش دهد. اين س

مورد نياز فيزيك و فرآيندهاى اصلى شهر است.
ــهر نيازمند تقويت  ــه داد: همچنين ش وى ادام

ــت. چه اينكه شهر  ــرمايه هاى مالى و محيطى اس س
ــه مى تواند براى  ــت ك ــرمايه ها اس مجموعه اى از س

عملكرد موثر و بهتر بكارگرفته شود.
شهردار مشهد خاطرنشان كرد: ضرورت دارد همه 
اين سرمايه ها را كنار يكديگر در نظر گيريم تا عملكرد 

موثرى داشته باشند.
ــكالتى چون آلودگى هوا و  كاليى به وجود مش

مسائل محيطى اشاره كرد و گفت: دانشگاه ها با نقش 
ذاتى خود درتوليد علم و دانش مى تواند به حل و فصل 

مسائل شهر كمك كنند.
ــى  ــگاه فردوس ــان كرد: دانش ــه بي وى در ادام
ــت و به خوبى  ــجو اس ــه اى با 24 هزار دانش مجموع
مى تواند در حوزه سرمايه هاى دموكراتيك و اجتماعى 

ورود پيدا كند.

لزوم تعريف مدل هاى همكارى موثر بين مديريت شهرى و مراكز دانشگاهى 


