
شهرستانها4 یک شنبه  19 اسفند 1397  شماره 4981 

متن آگهى
اينجانب/ عبدالحميد نوحى به عنوان احدى از وراث مرحوم محمد حسين نوحى مالك قسمتى سهم مشاع از 6 
دانگ مشاع پالك ثبتى 119/6 واقع در قريه لمسار به نشانى دماوند روستاى لمسار موضوع سند / اسناد مالكيت 
شــماره 5042 صادره به تاريخ 1322/4/8 متقاضى تعيين بســتر و حريم رودخانه / مســيل / نهر ... در داخل 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 مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى 
تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى به امور منابع آب 
دماوند به نشانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن ورزشى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى 
است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند 
) نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/5866- تاريخ انتشار نوبت 

اول:97/12/9- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/19
اداره امور آب دماوند - تهران

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى منطقه يك سارى
نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مصوب 
20/9/1390 ،امــالك متقاضيانــى كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مســتقر در واحد ثبتى منطقه يك 
ســارى مورد رســيدگى و تصرفات مالكانــه و بال معارض آنان محرز و راى الزم صــادر گرديده جهت اطالع عموم به 

شرح ذيل آگهى مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در بينجلو پالك اصلى 3427 بخش 1

آقاى مير عقيل جعفرى نســبت به ششــدانگ اعيانى يك قطعه زمين مشــتمل بر يك باب مغازه به مساحت 
28.80 متر مربع عرصه وقف.

امالك متقاضيان واقع در شريف آباد پالك اصلى 3428 بخش 1
آقاى عباس وفائى نژاد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 10.85 متر مربع 

اقاى مهدى كالنترى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر يك باب ساختمان به مساحت 196.80 
متر مربع

خانم شيرين هنرمند نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر انبارى به مساحت 293.55 متر مربع 
خانم مرضيه برزگر نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 319.39 متر مربع 

امالك متقاضيان واقع در استخر سر پالك اصلى 3448 بخش 1
آقاى ذكريا شير دل نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 53.20 متر مربع 

باكسر سهم وقف.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و ماده 13 
آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه محلى / كثيراالنتشــار در شــهرها 
منتشــر و در روســتاها عالوه بر انتشار آگهى، راى هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده 
اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملك تســليم و رســيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل 
دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت 
قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. بديهى است برابر ماده 
13 آئين نامه مذكور در مورد قســمتى از امالكى كه قبال اظهار نامه ثبتى پذيرفته نشــده، واحد ثبتى با راى هيات 
پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع 
عموم مى رساند و نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به 

صورت اختصاصى منتشر مى نمايد. ميم الف 6336/50/97
تاريخ انتشار نوبت اول: 04/12/1397
تاريخ انتشار نوبت دوم: 19/12/1397

مهدى داودى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك سارى

اجرائيه
مشخصات محكوم له:حميدرضا محمودى به نشانى :صالحيه خ 30 مترى بهارستان 5 پالك 62

مشخصات محكوم عليه:امير كاظمى به نشانى:مجهول المكان
محكوم به:بموجب دادنامه شــماره 97/10/29 -97-1018 شــعبه 11 بهارســتان حكم به پرداخت مبلغ 
3/000/000 ريال بابت اجور معوقه تاتاريخ زمان اجراى حكم و مبلغ 39501/000 ريال بابت هزينه دادرسى و 

نيز تسويه قبوض آب برق گاز در حق خواهان صادر و اعالم گرديد.
م الف/2050

شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

 آگهى دعوت از بستانكاران
شركت توسعه تجارت بهين ماندگار سهامى خاص (در حال تصفيه)

به شماره ثبت 53391 و شناسه ملى 14004655638
در اجراى ماده 225 اليحه اصالحى قانون تجارت بدينوسيله از كليه بستانكاران شركت مزبور درخواست مى 
شود در صورت داشتن طلب از شركت فوق با در دست داشتن اسناد معتبر ظرف مدت شش ماه از انتشار اولين 
آگهى به مدير تصفيه شركت واقع در استان خراسان رضوى - شهرستان مشهد -        بخش مركزى – شهرمشهد – 

نويد - خيابان(سپاد4) - خيابان دوم – پالك  55- طبقه همكف – كدپستى 9196991846 مراجعه نمايند.
بديهى اســت شــركت در مقابل هرگونــه ادعاى احتمالى كه خــارج از مهلت فوق به شــركت منعكس گردد 

مسئوليتى نخواهد داشت.
نوبت اول 1397/12/19

مدير تصفيه- رضا خرمى بيدسكان

آگهى ابالغ اجرائيه به ورثه مرحوم قربان على كاهه-پرونده9701091
شــماره41/850- انحصاروراثــت  برابــر  كــه  كاهــه  قربانعلــى  مرحــوم  ورثــه  بــه  وســيله  بديــن 
97/11/14شعبه3شوراى حل اختالف سبزوار عبارتند ازداود كاههء نام پدر:قربانعلى شماره شناسنامه:265شماره 
ملى: 0793464595متولد:53/04/30به نشانى:روستاى كاهك ازبخش داورزن وعفت كاههء نام پدر:قربانعلى 
شماره شناسنامه:3شماره ملى:0794465145متولد:44/03/03به نشانى:روستاى كاهك ازبخش داورزن وفاطمه 
داورزنى نام پدر:على شــماره شناسنامه:51شــماره ملى:0794409891متولد:24/10/01به نشانى:روستاى 
كاهك از بخش داورزن و زهرا كاههء نام پدر قربانعلى شماره شناسنامه:2029شماره ملى:0792377907متولد: 
58/07/01 به نشانى:روســتاى كاهك ازبخش داورزن وحسين كاههء نام پدر:قربانعلى شماره شناسنامه1848 
شــماره ملــى: 0792375815متولد:47/12/01بــه نشانى:روســتاى كاهــك ازبخش داورزن و ليــال كاههء نام 
پدر:قربانعلى شماره شناسنامه:1 شماره ملى:0794466044متولد:61/01/01به نشانى:روستاى كاهك از بخش 
داورزن و طاهره كاههء نام پدر:قربانعلى شماره شناسنامه :956شماره ملى:0793423511متولد:49/09/17به 
نشانى:روستاى كاهك از بخش داورزن ابالغ ميشود خانم صديقه كاههء جهت وصول مبلغ دوميليون هشتصدهزار 
ريال باستناد مهريه مندرج درسندازدواج شماره 3118-69/12/22دفتر ازدواج34سبزوار كه طبق درخواست 
بســتانكار و برابــر آئيــن نامــه الحاق يك تبصــره به ماده1082قانــون مدنى ميــزان وجه نقد مهريــه مندرج در 
سندازدواج به مبلغ نودوچهارميليون وچهارصدو سى وهفت هزاروسيصدونودوهشت ريال محاسبه گرديد عليه 
مورث شــما اجرائيه صادرنموده و پرونده اجرايى به كالســه9701091در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مورخ97/12/12اداره پست شهرستان سبزوار محل اقامت شما بشرح متن سندشناخته نشده لذا بنابه تقاضاى 
بستانكار طبق ماده18و19آئين نامه اجرا مفاداجرائيه فقط يكمرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى 
ميشود و چنانچه ظرف مدت10روز ازتاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب ميگردد نسبت به پرداخت بدهى مورث 

خود اقدام ننمايد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت.(م الف97/100/1927)
تاريخ انتشار:يكشنبه97/12/19

رئيس ثبت اسنادوامالك سبزوار

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 970733 شوراى حل اختالف شماره اول 
خواهان: صادق محمدى نژاد فرزند قدرت اله ساكن لردگان سه راه شيرانى – خوانده:  عبدالحسين باقرزاده 
فرزند محمود مجهول المكان. خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو پژو سوارى به شماره انتظامى 73 ايران 577ج 
11 – وقت رسيدگى: 98/1/20 ساعت 11/30. خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 97/12/9 به 
طرفيت خوانده تقديم شعبه شوراى حل اختالف شماره اول نموده كه به كالسه 970733 ثبت گرديده و با عنايت 
به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار 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 اول شهرستان لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم ســميه بهرامى داراى شناسنامه شماره 4670042769 به شرح دادخواست به كالسه 1263/97 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان لقمان اميرى ابراهيم محمدى 
بشناســنامه 4660081869 در تاريخ 97/12/8 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- اهللا قلى اميرى ابراهيم محمدى فرزند خانقلى ت ت 1337/1/3 ش م 4669731671 
پدر متوفى 2- مشــكى جان اميرى دهنوئى فرزند محمــد ت ت 1334/8/3 ش م 4669323253 مادر متوفى 
3- سميه بهرامى فرزند على ت ت 1368/6/15 ش م 4670042769 همسر متوفى. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كســى 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 6- حوزه قضائى لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم شهربانو ذكاوتيان داراى شناسنامه شماره 6970082423 به شرح دادخواست به كالسه 1264/97 
از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان خسرو ضرغام پورى بشناسنامه 
6970043231 در تاريــخ 1397/11/4 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- عزيــز اله اميرى فرزنــد خســرو ت ت 1369/7/30 ش م 4220181830 فرزند متوفى 
2- حســين اميرى فرزند خسرو ت ت 1357/6/4 ش م 4231162611 فرزند متوفى 3- سجاد اميرى فرزند 
خســرو ت ت 1363/6/6 ش م 4231162654 فرزند متوفى 4- على اميرى فرزند خســرو ت ت 1359/5/3 
ش م 4231162621 فرزند متوفى 5- شوكت اميرى، فرزند خسرو ت ت 1353/5/1 ش م 4231162591 
فرزند متوفى 6- مريم اميرى، فرزند خســرو ت ت 1361/7/1 ش م 4231162646 فرزند متوفى 7- آفرين 
ضرغام يورى فرزند خسرو ت ت 1374/12/1 ش م 6970043509 فرزند متوفى 8- ليال اميرى فرزند خسرو 
ت ت 1367/6/30 ش م 4230181849 فرزنــد متوفــى 9- حســن اميرى فرزند خســرو ت ت 1355/6/5 
ش م 4231162603 فرزنــد متوفــى 10- صاحــب ضرغــام يورى، فرزنــد خســرو ت ت 1371/6/20 ش م 
6970043495 فرزنــد متوفــى 11- روح اله اميرى فرزند خســرو ت ت 1365/6/30 ش م 4232167617 
فرزنــد متوفى 12- هاجــر اميرى فرزنــد خســرو ت ت 1360/1/1 ش م 4231162638 فرزند متوفى 13- 
شــهربانو ذكاوتيــان فرزند عبدالعلى ت ت 1328/1/20 ش م 6970082423 همســر متوفــى. 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 6- حوزه قضائى لردگان

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 740/97 شوراى حل اختالف شماره 9 
خواهان: راضيه شــريفى ريگى فرزند خداقلى به آدرس لردگان شــهر لردگان خيابان دادگسترى كوچه18 
شهدا – خوانده:  مصيب قادريان- مجهول المكان. خواسته: استرداد جهيزيه– وقت رسيدگى: 98/2/22 ساعت 
9/45. خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 97/12/18 به طرفيت خوانده تقديم شعبه شوراى حل 
اختالف شماره 9 نموده كه به كالسه 740/97 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 كثيراالنتشار 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 9 شهرستان لردگان

دادنامه
پرونــده كالســه 9709988736600291 شــعبه اول دادگاه عمومى ( حقوقى) دادگســترى  شهرســتان 
كامياران تصميم نهايى شماره 970997873660663 خواهان : شبكه بهداشت كامياران با نمايندگى آقاى حيدر 
عرفانى نســب فرزند اســكندر به نشانى استان كردستان – شهرســتان كامياران – شهر كامياران – شهرك الهيه 
شبكه بهداشت و درمان  خوانده: خانم الهام خسروى فرزند پنجعلى به نشانى قروه – شهرك امام – خيابان يادگار 
امام – كد پســتى 6661774331  خواســته ها: 1. مطالبه خسارات دادرســى 2. مطالبه خسارت تاخير تاديه 3. 
مطالبه وجه چك. بتاريخ بيســت و ســوم مهر نود و هفت در وقت مقرر پرونده كالسه بايگانى به شماره 970301 
تحت نظر و رسيدگى اينجانب محمد بام شاد دادرس شعبه اول حقوقى كامياران مى باشد مالحظه مى گردد پرونده  
معد صدور راى مى باشد فلذا دادگاه ضمن اعالم ختم دادرسى و با استعانت از خداوند منان بشرح ذيل مبادرت 

به صدور راى مى نمايد.
راى دادگاه

در خصوص دعواى آقاى حيدر عرفانى نســب به نمايندگى شــبكه بهداشت و درمان شهرستان كامياران به 
طرفيت خانم الهام خسروى فرزند پنجعلى به خواسته 1- مطالبه وجه يك فقره چك به شماره الشه 475115 عهده 
بانك ملى  ايران به مبلغ 1/620/000 تومان به انضمام خســارات دادرســى و تاخير در تاديه  بشرح دادخواست 
تقديمى، مالحظه مى گردد چك مســتند دعوا وفق مقررات منجر به گواهى عدم پرداخت گرديده و خوانده دعوا ( 
صــادر كننــده)  عليرغم ابالغ قانونى در جلســه حاضر نگرديده و و ايراد – انكار و دفاعــى ارائه نداده و دليلى كه 
دال بر پرداخت وجه چك و برائت ذمه خويش باشــد را تقديم ننموده فلذا دادگاه توجها به اصول حاكم بر اســناد 
تجارى من جمله اصل مديونيت و اصل استصحاب از اصول علميه خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخيص و 
مســتندا به مواد 313 و 310 قانون پرداخت مبلغ 1/6020/000 تومان بابت اصل خواســته و هزينه دادرسى 
و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و همچنين خسارت تاخير در تاديه از تاريخ صدور گواهى عدم پرداخت لغايت اجرا 
طبق شاخص تورم اعالمى از سوى بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى ظرف مدت 
20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه ســپس ظــرف 20 روز قابل پژوهش خواهى در محاكم محترم 

تجديدنظر استان كردستان مى باشد.
م/الف:728

محمد بام شاد- دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى كامياران

آگهى مزايده نوبت دوم
اجراى احكام مدنى دادگســترى شهرســتان سقز درنظر دارد در رابطه با پرونده اجرائى بكالسه 970843 ، 
 X33 خودرو ذيل را از طريق مزايده حضورى بفروش برساند.مشخصات مورد مزايده: يكدستگاه سوارى ام وى ام
نيو بشماره انتظامى  ايران 61-152 ب 98 ، قهوه اى متاليك ، مدل 1395 ، بنزين سوز ، ظرفيت 4 نفر ، 4 سيلندر 
، وضع ظاهرى سالم و بدون رنگ ، الستيك 50 درصد، موتور و گيربكس دنده اى بمبلغ 1/000/000/000 ريال 
برآورد گرديده اســت.  مزايده حضورى و در مورخه 1398/1/19 ســاعت 10 در محل دفتر اجراى احكام مدنى 
دادگسترى شهرستان سقز شروع و در ساعت 11 خاتمه مى يابد، مزايده از قيمت كارشناسى شده بعنوان قيمت 
پايه شــروع مى شــود و برنده مزايده كسى است كه باالترين قيمت پيشــنهادى را ارائه نمايد . شركت كنندگان 
بايســتى در ســامانه ثنا ثبت نام نموده و درخواست خود را بصورت كتبى در پاكت در بسته راس ساعت  مقرر به 
دفتر اجراى احكام تحويل نمايند و به پيشنهاد هاى  خارج از ساعت تعيين شده ترتيب اثر داده نمى شود. برنده 
بايستى فى المجلس ده درصد قيمت كارشناسى شده موضوع مزايده را بحساب سپرده دادگسترى سقز بشماره 
2171294253007 واريــز و ظــرف يك ماه بعد از تاريخ مزايده ترتيب پرداخت مابقى بهاى مزايده را بدهد در 
غير اينصورت ده درصد تحويلى به نفع دولت ضبط خواهد شد . كسانى كه قصد بازديد از مورد مزايده را داشته 
باشند ، پنج روز مانده به تاريخ برگزارى مزايده با مراجعه به اين اجرا و ارائه درخواست و مدارك هويتى و با اخذ 

مجوز وفق مقررات مى توانند از آن بازديد بعمل آورند. 
م/الف: 2131

 آزاد اسعدى – مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز

آگهى مفقودى
سند كمپانى اتومبيل پرايد نوك مدادى متاليك جى تى ايكس آى مدل 139 پالك 72-434د91 ش موتور 

355101 شاسى S1412289606703 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

كليــه مــدارك خــودرو زانتيــا مــدل SX2000 مــدل 1384 رنگ نقــره اى پــالك 72-472و62 شاســى 
S1512284131723 ش موتــور 00506555 مفقــود گرديــده و فاقــد اعتبار مى باشــد.لذا مالك متعهد مى 

گرددمسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

 NAS811100F5848928 سند مالكيت خودرو تيبا مدل 1394 رنگ سفيد پالك 72-977و21 شاسى
ش موتور 8213271 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. لذا مالك متعهد مى گرددمسئوليت ناشى از ضمانت 

كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

برگ ســبز موتورســيكلت پرند تيــپ CDI150 مدل 1391 شــماره پــالك 773-25189 شــماره موتور 
22213849FMJ162 شــماره تنه 9100620E150 به نام ســيد حسن حسينى كالته ساداتى فرزند سيدرضا 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار)

 0203845H147 مدل 1395 شماره پالك 149 م 47 ايران 36 شماره موتور LX برگ سبز سوارى سمند
شماره شاسى 318672 به نام فرشته ديده دار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار) 

سند كمپانى و برگ سبز ( سند مالكيت) خودرو سوارى پرايد جى تى ايكس آى به رنگ سفيد – روغنى مدل 
 S1412285206790 1385 به شماره انتظامى ايران 21- 731 ط 45 و شماره موتور 1548680 و شماره شاسى
بعلت فقدان اسناد فروش(از جمله سند كمپانى و برگ سبزو اسناد دفترخانه ايى)  تقاضاى رونوشت المثنى اسناد 
مذكور را نموده است لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خودرو مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى سازمان 
فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد . بديهى است پس از انقضاى مهلت 

مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.  سنندج

برگ سبز خودرو سوارى پرايد صبا به شماره موتور 00299468 و شماره شاسى S1412281765356  به 
نام على ملكى مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است. گرمسار 

پروانه مجوز آب از رودخانه  گنگير سومار بنام جمعه راد فرزند كريم به شماره بهره بردارى 16779/520 
به شماره اشتراك 102/450 و ابالغيه 9183/500 در تاريخ 72/8/10 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

ميباشد .(نوبت دوم)
ارگان صادر كننده:امور آب قصرشيرين

سند كمپانى خودرو ســوارى پژوslx  405مدل1391 به رنگ خاكسترى –متاليك به شماره پالك 724ط84 
ايران 65 به شماره موتور:13991009459  و شماره شاسى : NAAM31FC4CK365575 به نام محسن محمد 

حسنى جور فرزند على با كد ملى 5359970383 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (كرمان)¬

ســند و برگ سبز (شناســنامه)خودرو پيكاب دوكابين ريچ رنگ سفيد مدل 95 به شماره انتظامى  942ص 
73ايران49و به شــماره موتور ZG24494153و به شماره شاسى NAPDB4P27G1005286 به نام سوسن 

بهرامى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

ســند كمپانى خودرو ســوارى پرايد مدل 1386 به شــماره انتظامى 311ب23- ايران 64 و شماره موتور 
2248595 و شــماره شاســى s1412286668092بنام على كريمى عقدا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد. يزد

آگهى راى هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هيات تعيين تكليف مســتقر در ثبت اســناد و امالك شهرســتان سنندج. تصرفات مالكانه  
بالمعارض متقاضيان ذيل تاييد گرديده لذا بدين وســيله مشــخصات امالك  در دو نوبت  به فاصله 15 روز جهت 
اطالع عموم در روزنامه كثيراالنتشار و محلى آگهى ميگردد. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضيان اعتراضى داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايند و پس از اخذ رسيد ظرف  مدت يك ماه از تاريخ  تسليم 
اعتراض دادخواست  خود را به مرجع  قضائى تقديم نموده و گواهى اخذ و تحويل اداره ثبت نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض سند مالكيت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند 

مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست. 
بخش 11: 

1-ششدانگ يك باب ساختمان بنام ناصر قوامى گرآباد فرزند محمود شماره شناسنامه 3 صادره سنندج كد 
ملى 3732710602 تحت پالك 1584 فرعى از 2718 اصلى بخش 3 سنندج به مساحت 115/91 متر مربع به 

آدرس سنندج روستاى دوشان پائين تر از مسجد كوچه اوين
2- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى بنام بهرام بهرامى فرزند محمدامين شماره شناسنامه 3282 صادره 
سنندج كد ملى 3820772332 تحت پالك 53 فرعى از 47 اصلى بخش 11 سنندج به مساحت 27343/63 متر 

مربع به آدرس سنندج روستاى ميانه
تاريخ نوبت اول: 97/12/4 

تاريخ نوبت دوم: 97/12/19 
م/الف: 8940

بهنام قباد – رئيس ثبت منطقه يك سنندج

دادنامه 
پرونده كالسه 9609983852700223 شوراى حل اختالف شماره 5 شهرستان لردگان تصيم نهايى شماره 
9709973853700684- خواهان: آقاى سجاد نادرى لردجانى فرزند احسان اله به نشانى چهارمحال و بختيارى- 
لردگان – روبروى حوزه علميه. خواندگان: 1- آقاى مصطفى خدادادى 2- خانم آرزو پور كوچك فرزند رسول همگى 
به نشانى چهارمحال و بختيارى- لردگان – فالرد- بابا احمدى – خواسته: مطالبه وجه بابت ... به نام خدا و با صلوات 
بر محمد و آل محمد (ص) به تاريخ پانزدهم مهر ماه نود و هفت در وقت فوق العاده جلسه شعبه پنجم شوراى حل 
اختالف لردگان با حضور امضاء كننده ذيل تشكيل و پرونده كالسه بايگانى 960223 تحت نظر است. با استعانت 
از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح ذيل مبادرت به انشاى راى مى گردد. «رأى شورا» دعواى آقاى سجاد نادرى به طرفيت خانم آرزو پور كوچك  
عبارت از مطالبه مبلغ يكصد و هفتاد و چهار ميليون و هشــتصد هزار ريال، وجه يك فقره چك به شــماره ســريال 
1/013731 بعهده بانك سپه شعبه لردگان به انضمام مطالبه هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه است. شورا 
بــا توجــه به محتويات پرونده و گواهينامه عدم پرداخت وجه چــك از ناحيه بانك محال عليه و نظر به اين كه اصل 
ســند تجــارى در يد دارنده، حكايت از مديونيت صادر كننده و ظهور در اشــتغال ذمــه وى دارد و نظر به اينكه از 
ناحيه خوانده دليلى كه حكايت از پرداخت وجه چك نمايد، ارائه نگرديده است؛ لذا با احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب دين و مستنداً به ماده 9 از قانون شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 310-311-313 
از قانون تجارت، تبصره الحاقى مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ماده 2 از قانون صدور چك و مواد 522 
-519-198 از قانــون آييــن دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب ســال 1379، حكم به 
محكوميــت خوانــده به پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد و چهار ميليون و هشــتصد هزار ريال بابت اصل خواســته و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ چك (1396/3/30) تا اجراى كامل حكم، بر اساس نرخ شاخص تورم اعالمى 
از ناحيه بانك مركزى و پرداخت مبلغ سه ميليون و سيصد و سى هزار ريال، بابت هزينه دادرسى، از باب تسبيب 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. پيرامون دعواى خواهان موصوف به طرفيت ديگر خوانده بنام آقاى مصطفى 
خدادادى، به خواســته معنونه، نظر به اينكه خواهان به شــرح صورت مجلس مورخه 1397/7/7 دعواى خود را 
نسبت به نامبرده مسترد نموده است، لذا مستنداً به بند «ب» از ماده 107 از قانون اخيرالذكر قرار رد دعوا صادر 
و اعالم مى گردد. راى صادر شده در بخش راجع به محكوميت حضورى و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل 

تجديد نظرخواهى در نزد محاكم محترم عمومى حقوقى شهرستان لردگان است. 
 قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف لردگان- محمد باقرى

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى عدالت حاجى حســينى به شماره ملى 0439694698 به شــرح دادخواست به كالسه 805/2/97 از 
اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشــعار داشته كه شادروان بتول حسينى به شماره ملى 
0439465702 در تاريــخ 92/12/26 در اقامتــگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفــوت وى عبارتند از: 
1- مهين حاجى حســينى فرزند غالمحســين به ش ملى 0439112052 فرزند متوفى 2- عدالت حاجى حسينى 
فرزند غالمحسين به ش ملى 0439694698 فرزند متوفى 3- فاطمه حاجى حسينى فرزند  غالمحسين به ش ملى 
0439717256 فرزند متوفى 4- آيت اله حاجى حســينى فرزند  غالمحسين به ش ملى 0439730521 فرزند 
متوفى 5- هدايت اله حاجى حسينى فرزند غالمحسين به ش ملى 0439676207 فرزند متوفى 6- محمد حاجى 
حسينى فرزند غالمحسين به ش ملى 0439712947 فرزند متوفى 7- فرهاد حاجى حسينى فرزند غالمحسين به 
ش ملى 0439683440 فرزند متوفى، اينك با انجام تشريفات قانونى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد و در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5890
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى نيما كتميرى  دماوند به شــماره ملى 0439565731 به شــرح دادخواســت به كالسه 848/2/97 از 
اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشــعار داشته كه شادروان زهرا گتميرى به شماره ملى 
0439446791 در تاريــخ 96/03/15 در اقامتــگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفــوت وى عبارتند از: 
1- نيمــا كتميرى دماوند فرزند كمال الدين به ش ملــى 0439565731 فرزند متوفى 2- ميترا گتميرى فرزند 
كمــال الديــن به ش ملــى 0439562570 فرزند متوفى 3- لعيا گتميرى دماوند فرزنــد كمال الدين به ش ملى 
0036568120 فرزند متوفى، اينك با انجام تشريفات قانونى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد و در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5889
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم مهين محمدى داراى شناســنامه شماره 28 بشرح دادخواست به كالسه 97/ش405/6 از اين دادگاه 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان قهرمان رجبى به شناســنامه 5 در تاريخ 
97/11/20 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- يگانه رجبى 
فرزنــد قهرمــان ش م0430129580 ت ت 1377/01/23 دختــر متوفى 2- مهين محمــدى فرزند باقر ش م 
0439704103 ت ت 1338/1/2 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى رضا مرادى به شماره شناسنامه 1864 به شرح دادخواست به كالسه 96/97 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده اند كه شادروان مجيد مرادى به شماره شناسنامه 0439253977 
در تاريــخ 1397/8/5 در اقامتــگاه دائم خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- رضــا مــرادى فرزند مهدى بــه ش ش 0044365845 صــادره از تهران برادر متوفى 2- اســماعيل مرادى 
فرزنــد مهدى به ش ش 0439860601 صــادره از دماوند برادر متوفى 3- امير مرادى فرزند مهدى به ش ش 
0439855659 صــادره از دماوند برادر متوفى 4- خانم فريده مرادى فرزند مهدى به ش ش 0439806453 
صادره از دماوند خواهر متوفى 5- خانم اشرف مرادى فرزند مهدى به ش ش 0439254558 صادره از دماوند 
خواهــر متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى 
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/5892
مسئول شوراى حل اختالف حوزه 7 جابان

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه باغ فاقد مساحت بشماره 560 فرعى از 75 اصلى واقع 
در كيالن كه ذيل ثبت و صفحه 113 دفتر جلد 76 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 11815 بنام آقاى عبدالكريم 
عبدالعلى كاظمى صادر و تسليم گرديده است. سپس امير عبدالعلى كاظمى طبق وكالتنامه 1397/12/2-16912 
دفترخانه 30 آبسرد از جانب وراث مالك مذكور با ارائه يك برگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 
000405-1397/12/4 بگواهى دفترخانه 1013  تهران رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم 
و قيد نشــده مفقود گرديده اســت و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب 
باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كسى مدعى 
انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 
10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا 
با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از 

انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5893
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششدانگ قطعه 2 آپارتمان مسكونى به مســاحت 149/15 متر مربع تحت پالك 776 فرعى 
از 495 فرعــى از 34 اصلــى بخش 5 قزوين ذيل شــماره ثبت 92103 صفحه 48 دفتر 532 و به شــماره چاپى 
654096 الف/ 89 بنام كبرى خمســه ء پور صادر و تســليم گرديده اســت و به موجب اســناد رهنى شماره هاى 
96621 مورخ 94/4/18 و 96642 مورخ 94/4/21 دفتر 11 قزوين بنفع بانك ملت مديريت شــعب اســتان 
قزوين در رهن قرار دارد حال مالك با ارائه دو برگ فرم شــهادت شــهود بوارده 68027172  مورخ 97/12/6 
مدعى شده كه سند مذكور به علت جا به جايى مفقود گرديده است و با سند مذكور معامله اى نشده و ثبت دفتر 
امالك مويد اين ادعا ميباشــد تقاضاى صدور ســند مالكيت المثنى ملك مزبور را نموده عليهذا مراتب با توجه به 
تبصره يك ماده 120 آئين  نامه قانون ثبت اعالم مى گردد تا هركس بنحوى از انحاء نســبت به ملك مذكور حقى 
داشت ويا معامالتى به نفع او شده ويا مدعى وجود سند درنزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهى تامدت ده روز 
ضمن مراجعه به اين اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد وچنانچه در ظرف 
مدت مقرر اعتراض به اين اداره نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت المثنى 
ســندمالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تســليم خواهد كرد. اين آگهى در يك نوبت بشــرح ذيل منتشر 

خواهد شد.1201/ م.الف 
تاريخ انتشار:  97/12/19

على شهسوارى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 2 قزوين

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760309010000316هيات موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وســاختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك الموت غربى (رازميان) تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمد رضا درويشان پور فرزند على اصغر بشماره شناسنامه 246 صادره از قزوين نسبت 
به ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 36070/6 متر مربع پالك 80 اصلى واقع در بخش 17 قزوين روستاى ده 
دوشاب محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
،دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.1136/ م.الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 1397/12/4

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1397/12/19
(شريف مراقى- رئيس ثبت اسناد و امالك الموت غربى (رازميان

شھرستان ھا10 يكشنبه  19 اسفند 1397  شماره41281 

كسب رتبه دوم دانشگاه علوم پزشكى 
قزوين در زمينه استفاده از منابع علمى در 

Clinical keyپايگاه اطالعاتى
ــعه و هماهنگى  دكتر پيام كبيرى، رئيس مركز توس
ــت، درمان  ــى وزارت بهداش ــارات علم ــات و انتش اطالع
ــى مديران  ــن همايش ملّ ــكى در دومي ــوزش پزش و آم
ــكى و منابع علمى اعالم كرد: دانشگاه  اطالع رسانى پزش
ــتفاده از منابع علمى  ــكى قزوين در ميزان اس علوم پزش
موجود در پايگاه اطالعاتى Clinical key، مقام دوم در 
بين دانشگاه هاى علوم پزشكى تيپ دو كشور را كسب كرد. 
ــگاه، در  دكتر امير پيمانى، معاون پژوهش و فناورى دانش
همين رابطه، ضمن آرزوى بهبودى مداوم در بهره ورى از 
منابع علمى در دسترس، اين موفقيت را به همه محققان 
ــى دانشگاه علوم پزشكى قزوين تبريك  و جامعه پژوهش
ــتار تداوم اين موفقيت در عرصه تحقيقات  گفت و خواس

علمى شد.

ديدار مدير شعب بانك مسكن در گيالن با 
مديرعامل شركت گاز استان گيالن

ــى- خانم زهرا صداقت على  به گزارش روابط عموم
ــتان گيالن و هيئت همراه  ــعب بانك مسكن اس مدير ش
ــتان گيالن  ــركت گاز اس ــين اكبر مديرعامل ش با حس
ــركت گاز استان  ديدار نمودند. در اين ديدار مديرعامل ش
ــندى از حضور بانوان شايسته در  گيالن ضمن ابراز خرس
ــت ارائه خدمات بصورت  ــه هاى مديريتى، بر اهمي  عرص
ــترش  ــدارى الكترونيك تاكيد كرد و گس مجازى و بانك
همكارى هاى شركت گاز با بانك ها و موسسات مالى را در 

جهت تحقق اين هدف مهم ضرورى برشمرد.

 افزايش مهارت هاى علمى و عملى
 آتش نشانان مسجدسليمانى

ــطح مهارت هاى علمى  ــى افزايش س دوره آموزش
ــانى شهردارى  ــازمان آتش نش ــانان س و عملى آتش نش

مسجدسليمان برگزار شد .
ــركت بهره بردارى نفت  به گزارش روابط عمومى ش
ــليمان ، اين دوره آموزشى به همت اداره  و گاز مسجدس
ــتاى عمل به مسئوليت هاى اجتماعى  H.S.E و در راس
اين شركت با حضور 25 نفر از عوامل مختلف آتش نشانى 
شهردارى مسجدسليمان و به مدت 200 نفر ساعت در 2 
بخش تئورى و عملى برگزار شد . طى اين دوره در بخش 
ــرفصل هاى ديناميك آتش – رفتار آتش در  تئورى ، س
ساختمان ها – عمليات هاى اصلى در آتش سوزى هاى 
ــهرى – تكنيك ها و تاكتيك هاى فرماندهى صحنه  ش
ــتم فرماندهى حادثه توسط مدرس  ــنايى با سيس – آش
مربوطه براى شركت كنندگان تشريح گرديد. در بخش 
ــنايى با عمليات هاى ــركت كنندگان  آش  عملى نيز،  ش
 آب رسانى – نحوه فوم سازى و كار با خودروهاى چند منظوره 
 را فرا گرفته و دانسته هاى علمى خود را در كارگاه عملى

 پياده سازى كردند . 

اخبار
ــران  ــت بح ــركل مديري مدي ــه همراه اصـفـهـان ــان ب ــتان اصفه اس
ــاى  فرماندارى ه ــران  بح ــران  مدي از  ــى  جمع
ــتان هاى اين استان ضمن بازديد از خطوط  شهرس
ــركت را در كاهش  ــه، اين ش ــوالد مبارك توليد ف

مصرف آب پيشتاز خواند.
منصور شيشه فروش گفت: اين بازديد با هدف 
ــتان اصفهان و  ــنايى عوامل مديريت بحران اس آش
ــن مديريت با اقدام هاى  كارگروه هاى تخصصى اي
ــت محيطى،  فوالد مباركه در زمينة پروژه هاى زيس
ــرق، آب و چگونگى  ــش مصارف انرژى، گاز، ب كاه
ــد و با  تعامل با بخش هاى مديريت بحران انجام ش

نتايج خوبى همراه بود.
ــكيل  ــه ابتدا با تش ــن برنام ــت: در اي وى گف
ــى  ــى در فوالد مباركه به بررس ــروه تخصص كارگ
ــران در زمينة  ــتورالعمل هايى كه مديريت بح دس

ــرده پرداختيم و در  ــة انرژى ابالغ ك مصرف بهين
ــده، تمام موارد از  ادامه در بازديد ميدانى انجام ش
ــبختانه مشخص گرديد  ــد و خوش نزديك ديده ش
تمام موارد ابالغى با جديت تمام در فوالد مباركه 
اجرايى شده و نتايج شايان توجه و متمايزى مانند 
ــت. در  ــته اس كاهش مصرف آب را به همراه داش
ــت كه  حقيقت اين اتفاق مهم، برآيند اقداماتى اس
فوالد مباركه در زمينة مديريت بحران انجام داده 
است. مديركل مديريت بحران استان اصفهان ادامه 

ــتم هاى توليد و  داد: پروژه هاى متعددى در سيس
ــتيبانى و جنبى فوالد مباركه تعريف  خدمات پش
ــده كه مى توان به كاهش مصرف آب در  و اجرا ش
خطوط توليد و تغيير در سيستم فضاى سبز اشاره 
كرد. در فضاى سبز كارخانه فوالد مباركه گونه هايى 
شامل درخت هاى مقاوم به شورى و خشكى ديده 
مى شود كه بر اساس بوم شناسى منطقه انتخاب و 
كاشته شده است. اين فضا به سيستم هاى آبيارى 
ــده و نيز به جهت كاهش  نوين و قطره اى مجهز ش

ــك منظرى جايگزين چمن شده  مصرف آب، خش
ــيارى از محل ها نيز در اين كارخانه  ــت. در بس اس
ــاب استفاده مى شود و آب جارى از  از ظرفيت پس
ــت. همين اقدام ارزشمند  سيستم حذف شده اس
ــد و در  ــث كاهش مصرف آب فوالد مباركه ش باع
راستاى برنامه هاى مديريت بحران در سطح فوالد 

مباركه به سرانجام رسيد.
ــرژى به ويژه  ــة مصرف ان ــزود: در زمين وى اف
در  ــتفاده  اس ــورد  م ــتم هاى  سيس ــرق،  ب و   گاز 

ــورد بازديد قرار  ــد و م ــى ش ــوالد مباركه بررس ف
ــت كه  ــخص اس ــى گزارش ها مش گرفت. در بررس
فوالد مباركه در جهت مديريت بار و رفع مشكالت 
ــبكه هاى سراسرى كمك كرده و  كشور، هم به ش
ــرژى، خودگردانى  ــم در جهت كاهش مصرف ان ه
ــا توجه به  ــه فروش گفت: ب ــت. شيش ــته اس داش
ــوالت فوالد مباركه  ــل مواد اوليه و محص حمل ونق
و استفادة اين شركت از خدمات جاده اى در حجم 
ــت يابى  ــگيرى از تصادف و دس باال، در جهت پيش
به حمل ونقل ايمن، سيستم هاى پيمانكارى مكلف 
شده اند موارد ايمنى در جاده ها را رعايت و اجرايى 
ــد و نتايج خوبى  ــى ش كنند كه اين مهم نيز بررس
ــاهده گرديد. نكتة بعدى كه از اهميت ويژه اى  مش
ــت انجام كار ايمن و رعايت اصول  نيز برخوردار اس
ــتفاده از لوازم حفاظت فردى و  ايمنى در كار و اس

بهداشت حرفه اى در بين كاركنان است..

مديركل مديريت بحران استان اصفهان 

فوالد مباركه در كاهش مصرف آب پيشتاز است

برگزاری اختتامیه جشنواره مسابقات ورزشی 
بزرگداشت دھه فجر در برق منطقه ای گیالن

ــركت  ــور مدير عامل ش ــا حض ب ــهامى برق منطقه اى گيالن ، گـيــالن س
ــابقات  ــنواره مس ــران، اختتاميه جش ــن و مدي معاوني
ــت دهه مبارك فجر برق گيالن در  ــى بزرگداش ورزش

سالن شهيد عباسپور برگزار شد.
ــهامى برق  ــركت س ــادى مدير عامل ش ــل آب بلب
منطقه اى گيالن در اين مراسم گفت: اهميت ورزش 
ــت و ورزش  ــيده نيس ــى پوش در دنياى امروز بر كس
ــركتى، سازمانى و در  ــهاى مختلف فردى، ش در بخش
ــى برخوردار است و از ــطح جامعه از اهميت اساس  س

 اولويتها مى باشد.
وى افزود: با ارزش ترين سرمايه هر شركت نيروى 
انسانى و كاركنان آن مجموعه است  و نيروى انسانى 
سالم داراى بيشترين بهره ورى در سازمان است و اين 

سالمتى رابطه مستقيم با ورزش دارد.
مدير عامل شركت سهامى برق منطقه اى گيالن  
در خصوص فوايد ورزش گفت: در بعد فردى،  ورزش 
ــتم ايمنى و  موجب تقويت قواى ذهنى، تقويت سيس
تقويت عضالت و مفاصل مى شود و بطور كلى كارآيى 
ــمانى و اعتماد به نفس شخص را باال مى  فردى و جس
ــطحى باالتر نصيب سازمانها  برد. همه اين فوايد در س

و جامعه مى شود.
ــندى از اينكه همه  ــراز خرس ــا اب ــل آبادى ب بلب
همكاران از امكانات ورزشى استفاده مى كنند، افزود: 
ــتر از زمان  ــى را بيش اميدواريم بتوانيم امكانات ورزش
ــر ورزش روى  ــترى به ام ــا نفرات بيش ــال كنيم ت ح
ــتفاده از امكانات ورزشى شرايط  بياورند و از لحاظ اس

مطلوبترى در آينده ايجاد شود.

و   کاھش چھار دقیقه ای سرفاصله متر
با افزایش دو رام قطار

دكتر نوروزى شهردار اصفهان، صبح  ــتگاه مترو ميدان اصـفـهـان سه شنبه از ايس
ــين(ع) در مترو با شهروندان هم  آزادى تا ميدان امام حس

صحبت شد و خبرهاى خوشى به آن ها داد. 
ــنهادهاي خود را در  طى اين بازديد شهروندان پيش
ــهردار مطرح  ــه هرچه بهتر خدمات مترو با ش جهت اراي
ــا انتقاداتى كه به مترو و  ــد. همچنين برخى از آن ه كردن
خطوط اتوبوسرانى داشتند را با شهردار در ميان گذاشتند. 

شهردار اصفهان در پاسخ به سؤاالت شهروندان گفت: 
در جلسات هيأت مديره مترو، فعال شدن مترو در روزهاى 
ــش تعداد كابين ها  ــال آينده و همچنين افزاي تعطيل س
ــود.  دكتر قدرت اله نوروزي اظهار داشت:  ــى مى ش بررس
با افزايش دو رام قطار، سرفاصله زمانى در كل روز با چهار 
دقيقه كاهش به 11 دقيقه مى رسد و در روزهاى تعطيل 
ــفند) مترو از  ــال و روز 29 اس پيش رو (دو جمعه آخر س
ساعت 8:30 صبح تا 21:30 به شهروندان خدمت رسانى 
ــهروندان بتوانند راحت تر امور مربوط به  خواهد كرد تا ش
ــال خود را انجام دهند.  وي ادامه داد: در جلسات  پايان س
هيأت مديره مترو، فعال شدن مترو در روزهاى تعطيل سال 
آينده و همچنين افزايش تعداد كابين ها بررسى مى شود. 
از فردا تعداد واگن هاى مترو اصفهان، افزايش مى يابد و دو 
رام پنج واگنه به مترو اضافه مى شود. با اضافه شدن واگن ها 

مى توانيم شاهد كاهش سر فاصله حركت مترو باشيم. 
وى ادامه داد: در سال آينده هم مانند سال 97 ساعت 
حركت مترو از 6:30 صبح تا 21:30 است. با اضافه شدن 
واگن ها مى توانيم شاهد كم شدن سر فاصله حركت مترو 
باشيم. اميدواريم سر فاصله حركت مترو از 15 دقيقه به 11 

دقيقه كاهش پيدا كند.  

 مسئولین بھارستان در جھت پاسخگویی
 به مطالبات مردمی گام بردارند

فرماندار بهارستان گفت: مسئولين  بهارستان در جهت پاسخگويى به بـهارسـتـان
مطالبات مردمى گام بردارند.

ــوراى  ــليمانپور در ش به گزارش خبرنگارما بيژن س
ــخنانى در رابطه با رشادت هاى  ادارى بهارستان طى س
ــهداى مدافع حرم گفت: اگر فداكارى اين شهدا نبود،  ش

امروز منطقه پر از ناامنى ناشى از داعش بود.
وى با اشاره به 40 سالگى انقالب اسالمى افزود: شعار 
استقالل جمهورى اسالمى امروز به ثمر نشسته و كينه 

دشمنان نيز به همين دليل است.
فرماندار بهارستان با بيان اين كه آزادى بيان يكى از 
شعارهاى انقالب اسالمى بود، گفت: كرامت، شخصيت و 
آبروى افراد امروز به بركت انقالب اسالمى به ثمر نشسته 
ــه عنوان وفاداران نظام از  ــت، امروز همه اقوام ايرانى ب اس
ــتند، كه در بسيارى از كشورهاى  حقوقى بهره مند هس
ــليمانپور گفت: همه توطئه هاى  مترقى وجود ندارد. س
غربى ها و مستكبران عليه انقالب اسالمى با مشكل مواجه 
شده است و در آخرين توطئه شعار دادند، كه اجازه نمى 
دهند، انقالب اسالمى 40 سالگى خود را ببيند، اما ديديم، 

كه اين توطئه نيز با مشكل مواجه شد.
ــه محض تعويق حقوق 20  ــمن ب وى ادامه داد: دش
كارگر در يكى از مناطق شروع به تشويش اذهان عمومى 
و تشديد نارضايتى مى كنند، در حالى كه دريافت حقوق 
حق كارگر است، اما اين اعتراض سياسى نيست و دشمن 
قصد پيوند كانون هاى اعتراضى در كشور ما و به چالش 
ــور را دارد، اين جا وظيفه ما است، كه اگر  ــيدن كش كش
كسى مطالبه و يا انتقادى دارد، حرف هاى وى را شنيده 

و درصدد پاسخگويى مطالبات تالش كنيم.

وزی از ۲۵ اسفندماه  یع میوه نور  توز
وز اصفھان در بازارھای ر

ــاماندهي  ــازمان س ــل س مديرعام ــاي اصـفـهـان ــهري و فرآورده ه ــاغل ش مش
ــهرداري اصفهان گفت: ميوه هاي نوروزي با  كشاورزي ش
ــب از 25 اسفند سال جاري تا 15 فروردين  قيمت مناس
ماه سال آينده در بازارهاي روز شهرداري اصفهان توزيع 

مي شود.
محمد مجيري  اظهاركرد: سازمان ساماندهي مشاغل 
ــهرداري اصفهان به  ــهري و فرآورده هاي كشاورزي ش ش
منظور تامين ميوه نوروزي شهروندان، هر ساله نسبت به 
ــهرداري اقدام  ــيب در بازارهاي روز ش توزيع پرتقال و س

كرده است.
وي افزود: اين محصوالت با كيفيت مطلوب و قيمت 
ــال از تاريخ 25 اسفندماه  مصوب دولت در ايام پاياني س
ــال 98 به صورت  ــال جاري لغايت 15 فروردين ماه س س
ــهروندان  ــوان ميوه دولتي در اختيار ش تمام وقت با عن

اصفهاني قرار خواهد گرفت.
ــاغل شهري و  ــاماندهي مش ــازمان س مديرعامل س
ــهرداري اصفهان تصريح كرد:  فرآورده هاي كشاورزي ش
ــهروندان از جمله ميوه در اين  تمامي اقالم مورد نياز ش
ــب به فروش  ــا كيفيت مطلوب و قيمتي مناس بازارها ب
مي رسد. وي تاكيد كرد: شهروندان مي توانند در هر ساعت 
از روز به بازارهاي روز سطح شهر مراجعه و اقالم موجود 

در سبد غذايي خود را با بهترين شرايط تامين كنند.
ــاز مردم و تامين  ــري ادامه داد: در خصوص ني مجي
ــال، همچنين اماكني در سطح شهر براي  ميوه پايان س
ــازمان  ــده تا با همكاري س توزيع ميوه در نظر گرفته ش
ــازمان صنعت و معدن و تجارت اين  جهادكشاورزي، س

اقدام صورت گيرد.

  


