
شھرستان ھا10 دوشنبه  20 اسفند 1397  شماره41282 شهرستانها4 د  وشنبه  20 اسفند 1397  شماره 4982 

آغاز پروژه انتقال پساب فاضالب از الگون ها 
به ذوب آهن اصفهان

پروژه انتقال پساب فاضالب از الگون هاى ذوب آهن 
ــاب اين كارخانه و زرين شهر مى شود و  ــامل پس كه ش
تصفيه آن با حضور معاون فرماندار شهرستان لنجان، امام 
ــهردار زرين شهر و مديرعامل ذوب آهن طى  جمعه و ش

آيين ويژه اى آغاز گرديد .
مدير عامل ذوب آهن اصفهان در اين آيين گفت : در 
چشم اندار 1400 درصدد هستيم كمترين برداشت آب 
را از رودخانه زاينده رود داشته باشيم. مهندس يزدى زاده 
ــاب فاضالب به 13 الگون  اظهار داشت : در گذشته پس
موجود در اين منطقه منتقل مى شد و با توجه به نگاه اين 
كارخانه به مسائل زيست محيطى، به سمت خشكاندن 
ــم و امروز بيش از 60 درصد  اين الگون ها حركت كردي
ــك شده است. وى افزود: آبى كه امروز در  الگون ها خش
الگون ها وجود دارد، پساب تصفيه شده اى است كه براى 
آبيارى فضاى سبز مورد استفاده قرار مى گيرد كه 60 ليتر 
ــاب فاضالب زرين شهر بوده كه به اين  برثانيه آن از پس

محل و در نهايت به كارخانه ذوب آهن منتقل مى شود.
مديرعامل كارخانه ذوب آهن تصريح كرد: با توجه به 
ــت خاصى كه در حوزه آب در منطقه با آن مواجه  وضعي
ــزى هاى انجام  ــتيم كارخانه ذوب آهن با برنامه ري هس
ــت تا به مرور زمان مصرف پساب  ــده به دنبال آن اس ش
ــه صنعت را جايگزين مصرف آب خام كند. وى  در چرخ
ادامه داد: طول پروژه اى كه امروز كلنگ آن بر زمين زده 
ــت كه با لوله قطر 250 ميلى  ــد 5.5 نيم كيلومتر اس ش
مترى و اعتبارى بالغ بر 5 ميليارد تومان كار انتقال پساب 
فاضالب از الگون هاى كارخانه ذوب آهن به تصفيه خانه 
ــيس بوده را  ــه در كارخانه ذوب آهن در حال تاس اى ك
انجام خواهد داد. مهندس يزدى زاده افزود : انتقال پساب 
ــتان نجف آباد به طول 18 كيلومتر نيز  فاضالب شهرس
ــروژه نيز با حدود 40  ــتور كار قرار دارد كه اين پ در دس
ميليارد تومان اجرا خواهد شد و اين اقدامات در راستاى 
كاهش آاليندگى زيست محيطى و جايگزين كردن پساب 

به جاى آب خام در صنعت فوالد است.

پايان عمليات آواربردارى در رباط كريم/يك 
نفر كشته شد

ــانى رباط كريم از پايان عمليات  مديرعامل آتش نش
ــار گاز در رباط كريم خبر داد  آواربردارى در حادثه انفج
ــان خود را از  ــر در اين حادثه انفجار ج ــت: يك نف و گف
ــوى در گفتگو با خبرنگارما از  ــت داد. سيدرضا موس دس
ــان عمليات آواربردارى در پى انفجار گاز در يك واحد  پاي
مسكونى در رباط كريم خبر داد و افزود: متاسفانه يك نفر 

در اين حادثه كشته شد.
ــان  ــط كارشناس ــزود: علت دقيق حادثه توس وى اف

مربوطه در حال بررسى است.
مديرعامل آتش نشانى رباط كريم گفت: اين حادثه 

مصدومى نداشت ولى متاسفانه يك نفر كشته شد.

اخبار

با ھمراھی مردم در جنگ اقتصادی ، دشمن 
را شکست می دھیم

ظهر امروز مسجدسليمان ، زادگاه نفت  ميزبان سفر مهندس بيژن نامدار زنگنه اهـــواز
ــكل از مديران عالى وزارت نفت و شركت ملى  و هيأتى متش

مناطق نفتخيز جنوب بود . 
به گزارش روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز 
ــليمان ، وزير نفت در اين بازديد چندساعته در ابتدا  مسجدس
از محل چشمه هاى طبيعى نفت در منطقه سى برنج بازديد 
ــپس راهى منطقه نمره يك شد تا بازديدى از نماد  كرد و س
صنعت نفت ايران و خاورميانه ، چاه شماره يك مسجدسليمان 

داشته باشد . 
ــگاه  ــى باش وى پس از آن راهى مجموعه فرهنگى ورزش
مركزى شد و در نشست صميمانه نخبگان و مسئولين شهرى 

حضور پيدا كرد . 
ــه طى سخنانى ضمن اظهار  مهندس زنگنه در اين جلس
ــهر اظهار  ــحالى از حضور در زادگاه نفت و مردم اين ش خوش
داشت : مسجدسليمان تنها مهد و پرورشگاه صنعت نفت ايران 

ــركت بريتيش پتروليوم ( BP ) نيز با فوران چاه  نبود بلكه ش
مسجدسليمان متولد شد و در حقيقت 2 شركت در دو كشور 

جداگانه ولى همزمان با فوران يك چاه شكل گرفتند . 
ــاره به شرايط سخت و تحريم هاى آمريكا عليه  وى با اش
ــخت را عليه كشور و  ــورمان گفت : آمريكا يك جنگ س كش
ــاوت اصلى كه  ــه راه انداخته و اين جنگ يك تف ــردم ما ب م
ــته و مجروح ــت كه كش ــلحانه دارد اين اس ــگ مس ــا جن  ب

 ظاهرى ندارد . 
زنگنه ادامه داد : در اين كارزار اقتصادى فشارهاى سختى 
ــران در كنار دولت در حال  ــود و ملت اي به ما تحميل مى ش

تحمل اين فشارها و مقاومت در برابر دشمن قرار دارد . 
ــف از وضعيت بيكارى سطح جامعه اظهار  وى با ابراز تأس
داشت : با كمك هم از اين بحران و فشار اقتصادى به سالمت 
ــراى جوانانمان كار و بهروزى و رفاه ايجاد  عبور مى كنيم و ب

مى كنيم تا مشكالت و رنج مردم را كم كنيم . 
ــعه 28 مخزن مناطق  وى همچنين گريزى به طرح توس
ــاره كرد و گفت : در اين طرح كه تعدادى  نفتخيز جنوب اش
ــردارى نفت و گاز  ــركت بهره ب ــازن حوزه عملياتى ش از مخ
مسجدسليمان قرار گرفته اعتبار خوبى براى اين اقدام در نظر 

گرفته شده است . 

ین شرکتھای  وتر آبفا اصفھان یکی از پیشر
و در خدمات رسانی پایدار به مردم   وزارت نیر
ــواده بزرگ  ــن خان ــل در جش مديرعام شركت آب و فاضالب استان اصفهان كه اصـفـهـان
ــبت تجليل از دانش پژوهان ممتاز،بانوان فرهيخته و  به مناس
ــال 97 برگزار شد گفت:در چند سال اخير  بازنشستگان در س
ــركت آبفا استان اصفهان به رغم چالش هايى موجود موفق  ش
ــرو در  ــع وزارت ني ــركتهاى تاب ــروترين ش ــد يكى از پيش  ش

خدمات رسانى پايدار به مردم  محسوب شود.
مهندس هاشم امينى اعالم كردموفقيت هاى پياپى شركت 
آبفا استان اصفهان بدنبال تالش شبانه روزى تمام كاركنان اين 
ــد بدين ترتيب از همه كاركنان شركت آبفا  صنعت حاصل ش
ــتان اصفهان انتظار مى رود تمام تالش خود را در راستاى  اس
ــتور كار  ــردم همچنان در دس ــانى مطلوب به م ــات رس  خدم

قرار دهند.
ــوار  ــتان امرى دش ــرب مردم را در تابس وى تامين آب ش
برشمرد و خاطر نشان ساخت: در نيمه اول سال جارى به دليل 
ــابقه جحم ذخيره آب  سد زاينده رود در تامين  كاهش بى س

آب شرب مشتركين تحت پوشش طرح آبرسانى اصفهان بزرگ 
ــبختانه با درايت ،تعهد،  با چالش هايى مواجه بوديم كه خوش
تخصص و تالش بى وفقه كاركنان توانستيم آب شرب مورد نياز 

مردم را در فصل تابستان تامين كنيم.
ــركت آب و فاضالب  ــس هيات مديره و مديرعامل ش رئي
ــيارى از  ــتان بس ــت: در فصل تابس ــتان اصفهان بيان داش اس
مسئوالن كشورى به جهت كاهش بى سابقه حجم ذخيره سد 
زاينده رود نگران تامين آب شرب بيش از 4 ميليون نفر در اين 
ــت كه به لحاظ تدبيرى كه مدنظر  حوضه بودند اين در حاليس
ــاكنان حوضه زاينده رود بدون ايجاد  ــرب س قرار گرفت آب ش

كمترين مشكلى تامين شد.
ــى را يكى از  ــازگارى با كم آب ــدس امينى موضوع س مهن
اولويت هاى اساسى شركت آبفا استان اصفهان برشمرد و اظهار 
داشت:آبفا اصفهان سازوكارهايى كه در نهايت منجر به سازگارى 
ــود را به طور جدى  ــتان مى ش با كم آبى در نقاط مختلف اس

دنبال مى كند و دراين راستا كميته ايى هم تشكيل شد
ــركت در حالى صورت  ــه داد: تجليل از بانوان ش  وى ادام
مى گيرد كه بانوان همچنان يكى از گروههاى تاثير گذار هستند 
ــرون از چالش ها  ــركت را در ب ــه در بزنگاههاى مختلف ش  ك

يارى رساندند. 

ــتان  مديركل كميته امداد اس مركزى از ايجاد بيش از 1600 مـركــزى
ــن  ــاى مردمى در جش ــع آورى كمك ه پايگاه جم
ــتان مركزى خبر داد. قنبر موسى  نيكوكارى در اس
ــانه در اتاق جلسات  ــت با اصحاب رس نژاد در نشس
ــاره به  ــتان مركزى با اش ــه امداد اس اداره كل كميت
ــن نيكوكارى اظهار داشت: عشق و  اهميت روز جش
ــدارى بوده، روز  ــرام نيازمند يكى از روحيات دين اك

جشن نيكوكارى روز پروانه اى و پروانه شدن است. 
ــرف نظر  ــوكارى ص ــان و نيك ــزود: احس وى اف
ــرى از جمله  ــادى كاركردهاى ديگ از كمك هاى م
ــائل  ــته، توجه به مس ــت نيز داش ــترش معنوي گس
ــتگى اجتماعى  ــبب ايجاد يك همبس اجتماعى س
ــان و نيكوكارى ويژه انسان هاى مورد  مى شود، احس
ــير قدم  ــت خداوند بوده افرادى كه در اين مس هداي
برمى دارند افرادى هستند كه با خدا معامله كرده اند.

مديركل كميته امداد استان مركزى تصريح كرد: 
ــت از منافع  ــان در حق ديگران به معنى گذش احس
ــوى و اخروى بوده  ــيدن به خير دني مادى براى رس
ــال 97 در شرايطى شاهد نيكوكارى  بنا براين در س
ــتيم كه مشكالت مردم   و فعاليت در اين زمينه هس
بيش از گذشته شده  اين امر سبب افزايش مسئوليت 

ما و افراد توانمند مى شود. 
ــئوالن و  ــه داد: همه افراد، مس ــى نژاد ادام موس

ــتاى شادى  ــهم خود در راس آحاد جامعه بايد به س
ــالش كنند، زمانى كه  ــراد نيازمند و كاهش فقر ت اف
امام خمينى(ره) اين نظام را تشكيل داد 22 روز بعد 
ــيس كرد كه هدف  از 22 بهمن كميته امداد را تاس
امام از تاسيس اين مركز توجه ويژه به نيازمندان اين 
ــتان مركزى بيش  ــز بود. وى اضافه كرد: در اس مرك
ــت  ــزار خانوار از كميته امداد كمك معيش از 43 ه
ــرى افراد به صورت  دريافت كرده و جدا از اينها يكس

تك يا چند خدمتى از خدمات كميته امداد بهره مند 
مى شوند. مديركل كميته امداد استان مركزى ادامه 
ــان و نيكوكارى،  ــازى فرهنگ احس ــا بسترس داد: ب
ــال خوب به  ــال را به نيكى و ح ــم همه س اميدواري
پايان برسانند، امسال ستاد احسان و نيكوكارى شعار 
"عيدى براى همه" را انتخاب كرده است. موسى نژاد  
بيان كرد: در حوزه جشن نيكوكارى، در سال گذشته 
مردم استان مركزى بيش از چهار ميليارد تومان در 

ــدان كمك كرده، پيش  ــن نيكوكارى به نيازمن جش
بينى ما براى سال 97 رشد 25 درصدى بوده يعنى 
ــت ميليون  ــه عملياتى ما پنج ميليارد و دويس برنام

تومان است. 
وى عنوان كرد: در حوزه كميته امداد 44 پايگاه 
ثابت در مكان هاى پر تردد شهرها پيش بينى كرده 
ــهرها و  ــيار كه در محالت مختلف ش و 60 پايگاه س
ــتاها مى تواند حضور پيدا كند، با تعامل خوبى  روس
ــده طرحى با عنوان  كه با آموزش و پرورش اجاد ش
ــفيران نيكوكارى در استان مركزى را دنبال  طرح س
ــاى مختلف در همه مدارس  كرده كه در آن گروه ه
استان مى توانند حضور داشته. مديركل كميته امداد 
استان مركزى  خاطرنشان كرد: امسال برنامه جشن 
ــه در استان مركزى  نيكوكارى در هزار و 270 مدرس
اجرا مى شود،بسيج نيز در اين راستا 37 پايگاه را در 

نقاط مختلف براى خدمت رسانى تقبل كرده است. 

ايجاد بيش از 1600 پايگاه جمع آورى كمك هاى 
مردمى  در جشن نيكوكارى استان مركزى

ــهد گفت: براى  ــهردار مش ش ــه حوزه مـشـهـد ب ــيدن  ــق بخش رون
ــزى براى  ــن برنامه ري ــالمت ضم ــگرى س گردش
ــفرها از مبدا، بايد هماهنگى هاى بين  مديريت س
ــا وزارت امور خارجه  ــك هم ب ــى و ديپلماتي بخش

انجام گيرد. 
ــت فعاالن صنعت  ــا كاليى در نشس محمدرض
گردشگرى با استاندار خراسان رضوى كه در محل 
ــد، از گردشگرى به عنوان  اتاق بازرگانى برگزار ش
ــهر ياد كرد و افزود:  يكى از مزيت هاى اين كالن ش
در حوزه گردشگرى سالمت بايد بازاريابى از مبدأ 

ــد و برنامه ريزى الزم در اين زمينه  مورد توجه باش
انجام گيرد.

ــام هماهنگى هاى  ــزوم انج ــاره به ل وى با اش
ــالمت تأكيد  ــگرى س ديپلماتيك در حوزه گردش
ــورهاى موفق در حوزه گردشگرى  كرد: تجربه كش
ــيدن به نتايج  ــان مى دهد براى رس ــالمت نش س

ــب درآمدهاى مطلوب  مثبت در اين زمينه و كس
ــتگاه هاى اجرايى  بايد هماهنگى هاى الزم بين دس

انجام گيرد.
ــى از موانع پيش  ــع برخ ــهد رف ــهردار مش ش
ــدام عملى  ــگرى را نيازمند اق ــوزه گردش روى ح
ــت و گفت: براى  ــان رضوى دانس ــتاندار خراس اس

رونق بخشيدن به اقتصاد كالنشهر مشهد نبايد به 
ــاورزى دل بست چراكه تحقق  حوزه صنعت يا كش
ــعه حوزه خدمات به ويژه در  اين مهم، در گرو توس

بخش گردشگرى است.
ــدازه  ــه ان ــوزه اى ب ــچ ح ــه داد: هي وى ادام
ــيل خلق ثروت و ايجاد اشتغال  گردشگرى پتانس

ندارد بنابراين براى رونق بخشيدن به صنعت بايد 
تصميم جدى از سوى مديريت عالى استان گرفته 
ــود و مديريت شهرى هم با تمام توان براى رفع  ش

مشكالت فعاالن اين حوزه پاى كار خواهد بود. 
ــى و دولتى از  ــهد حمايت قضاي ــهردار مش ش
ــوزه خدمات را  ــگرى و ح ــاالن صنعت گردش فع
ــهرى  ــمرد و اظهار كرد: برندينگ ش ضرورى برش
ــد مبتنى بر ــه باي ــت ك ــدى اس ــئله ج  يك مس
ــاخص هاى هويتى و ويژگى هايى مانند بارگاه   ش
ــانديز و آرامگاه  ــات طرقبه ش ــور رضوى، ييالق من

فردوسى مورد توجه قرار گيرد. 

رونق گردشگرى سالمت نيازمند مديريت سفر از مبدا است 

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

3551001شاسى S1412289606703 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كليه اســناد و مــدارك وانت مــزدا1600 مدل 1370 پــالك 72-135و22 ش موتور 191215 شاســى 
70601137 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.مالك متعهد مى گردد مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه 

فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

بــرگ ســبز خــودرو پــژو206 مــدل 1394 پــالك 72-721ط71 ش موتــور 163B0212561 شاســى 
NAAP13FEXFJ327274 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشــى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

برگ سبز(شناسنامه) خودرو سوارى سيستم پژو تيپ 405GLX-XU7 مدل 1395 برنگ نقره اى-متاليك 
بشماره موتور 124K0958231 و شماره شاسى NAAM01CE8GK433765 و شماره پالك ايران 343-54 

د 92 به نام على محمد فرهنگ پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ سبز(شناسنامه) خودرو وانت سيستم پيكان تيپ 1600OHV مدل 1390 برنگ سفيد شيرى بشماره 
موتور 11490017772 و شماره شاسى NAAA46AA5BG197209 و شماره پالك ايران 84-386 د 44 به 

نام طاهره مومن ايسينى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند و فاكتور فروش(ســند كمپانى) خودرو كاميونت ون سيستم نيســان تيپ 2400 مدل 1388 برنگ 
آبى-روغنى بشماره موتور 456353 و شماره شاسى NAZPL140TBL168480 و شماره پالك ايران 416-94 

د 18 به نام صغرى افتا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ سبز ( شناسنامه)و سند كمپانى خودرو سوارى 405جى ال آى سورمه اى روغنى مدل 1384 به شماره 
انتظامى 873 ص26ايران49و به شماره موتور 12484072557و به شماره شاسى 16208804 به نام اسحاق 

كوتاهى مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

سند خودرو سوارى پيكان 1800سفيد روغنى مدل 83به شماره انتظامى 529س11ايران 24و به شماره 
موتور 11283015735و شــماره شاســى 83408843 به نام يوسف عرفانى نيا مفقود گرديده واز درجه اعتبار 

ساقط مى باشد .ياسوج

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139760332002004277- 97/11/14 صادره از هيئت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان قروه استان كردستان ، 
تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم پروين عبدالملكى فرزند قاسم به شماره ملى 3790253286 در ششدانگ يك 
باب ساختمان بمساحت 98/25 مترمربع قسمتى از پالك 63/709 واقع در قروه خيابان مدرس شرقى كوچه ختمى 
بن بست فانوس خريدارى از بابا كريمى محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضى و امالك مورد تقاضا به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص ذى نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد 
از تاريخ انتشــار آگهى تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان قروه تسليم و رسيد اخذ 
نمايند ، معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى و گواهى 
تقديم دادخواست را به اين اداره تحويل نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض يا عدم ارائه گواهى 

تقديم دادخواست به دادگاه عمومى در مهلت قانونى طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار: مرحله اول 97/12/5 ، مرحله دوم 97/12/20

م الف/889
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان قروه

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 1397603290123523 مورخ 1397/11/18 هيات اول/دوم  موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابوالفضل مجيد پناه فرزند رجب على به شماره شناسنامه 138صادره از گرمسار 
در شش دانگ يك ساختمان به مساحت 107/18 مترمربع پالك 1238 فرعى از 10- اصلى مفروز و مجزا شده 
از پالك 1238  فرعى از 10 –اصلى واقع در گرمسار خريدارى از مالك رسمى آقاى/خانم محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دوماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف: 1067
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/20                                                   
 رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- حسن رامه

دادنامه
شماره پرونده: 837/97 ، شماره دادنامه:955/97 ، تاريخ رسيدگى:-/-/ - بتاريخ 97/11/24 در وقت 
فوق العاده جلســه شعبه دوم شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 
فوق تحت نظر قرار دارد قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت 
به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى آقاى حامد جواد زاده فرزند حسن به طرفيت آقاى 
عليرضا غالمى فرزند محمد به خواسته مطالبه وجه به ميزان 16/000/000 ريال موجب يك فقره چك به شماره 
165725 مورخ 96/3/10 عهده بانك ملى ايران به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه با عنايت به 
اصل تجريدى بودن اسناد تجارى / اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال اين اسناد از دارنده 
اوليه به شخص يا اشخاص ثالث و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ در جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه 
ارســال ننمــوده و دليلى بر پرداخت ديــن يا ابراء ذمه خود به نحوى از انحاء قانونــى ارائه ننموده و دعوى مطروحه 
مصون از هرگونه تعرض و ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنا به مراتب 
فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و صدور ان از ناحيه 
خوانده و نظر به اينكه وجود / اصل سند تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت بر ظهور و بقاء دين و اشتغال ذمه 
خوانده تا ميزان مورد خواسته داشته و نظر به استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضا محترم شوراى حل 
اختالف و  مواد 9و25و26و27 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1284-1258-1257-
1286-1321-1324 قانــون مدنى و مــواد 249-286-310-311-314 تجارت و مواد 198-197-194-

503-515-519 -522 قانون آيين دادرسى مدنى و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون 
اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به 
پرداخت مبلغ 16/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 355/000 ريال بابت خسارات دادرسى 
(هزينه هاى دادرســى و ورودى دادخواســت و اوراق دادخواســت و تصديق منضمات به دادخواســت و پرداخت 
خســارت تاخير تاديه/ وجه ســند /تجارى مستند دعوى از تاريخ سررســيد چك تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم 
اعالمى از سوى بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره 
غيابى / بدواً ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 

روز قابل / تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

متن آگهى 
بدينوســيله بــه اطالع آقاى  ساســان فاتحى مرشــت فرزند صابــر صادره  از يــك ورامين به شــماره  ملى 
6580028114 ميرســاند در خصــوص اجــراى حكــم طالق   صادره از شــعبه 4 حقوقى پاكدشــت بــه دادنامه 
9709972920401552 مورخ 97/11/2  وپيرو تقاضاى همسرتان  فاطمه على اصغرى  به مدت  يك هفته به 
شما فرصت داده ميشود تا جهت اجراى حكم طالق به اين دفتر خانه مراجعه نماييد در غير اين صورت طبق مقررات 

شرعى و قانونى رفتار خواهد شد 
نشــانى دفترخانــه: تهران -جاده خاوران- پاكدشــت -جنب تاالر گلســتان-    پاســاژ المهــدى تلفن دفتر 

36025559-021 همراه:09121915065  
مير صالح ابراهيمى-دفترخانه ازدواج شماره 19 و طالق 1 پاكدشت

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم رضا هداوند  داراى شــماره شناســنامه 3  به شــرح دادخواســت به كالســه97/ 592  اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  مريم هداوند ميرزايى  به شماره شناسنامه   
2  درتاريخ  95/8/14   اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- رضا هداوند ش ش 3 صادره از ورامين پسر متوفى 2-رحمت اله هداوند ش ش3 صادره از پاكدشت پسر 
متوفى 3- على هداوند ش ش4 صادره از ورامين  پسر متوفى 4- على اكبر هداوند ش ش 3 صادره از ورامين 
پسر متوفى 5- فاطمه هداوند ش ش 470  صادره از ورامين دختر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى در 
خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد 
رئيس شعبه  اول شوراى حل اختالف بخش شريف آباد

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم ســيد كيومرث ســادات نجفى داراى شماره شناســنامه 0012846643 به  شرح دادخواست به 
كالســه 2/97- 1741  ش ح  اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
مريم فرهاديان اردســتانى   به شماره شناسنامه  7125 درتاريخ 95/11/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-سيد حميد  رضا سادات نجفى ش ش6929 صادره از تهران 
پســر متوفى 2- سيد كيومرث  سادات نجفى ش ش0012846643 صادره از تهران پسر متوفى 3- سيدكريم  
ســادات نجفى ش ش3 صادره از گرمســار همسر متوفى 4-رقيه فرهاديان اردســتانى ش ش 4874 صادره از 
اردستان مادر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد و اال گواهى صادر خواهد شد
رئيس شعبه دوم مجتمع شوراى حل  اختالف شهرستان پاكدشت

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكــه در اجــراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارائه اســناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
1390/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  قريه شــاده سر 
الهيجان ســنگ اصلى 166 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 623 مفروز از 57- محمد جرنگيده 
فرزند صمد به ش ش 11 و كدملى 2722402246 صادره از الهيجان ششدانگ يكقطعه زمين مشتمل بر بناى 
احداثى با كاربرى تاسيسات شهرى بمساحت 170 مترمربع از مورد مالكيت عبدالوهاب واعظ قائمى به استناد راى 
139760318005003888 مورخــه 1397/10/29 هيــات . لذا هر كس اعــم از مجاوران و صاحبان حقوق و 
مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار 
اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى 
صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى 
مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر 

به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/6  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/20  
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متن آگهى
وفق ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى در پرونده كالسه 9709988438400576 خواهان زينب مراد 
نژادى و غيره دادخواستى به طرفيت خوانده فرنگيس چلنگر  غيره به خواسته – كه وقت رسيدگى آن براى تاريخ 

98/1/21 ساعت 17 تعيين گرديده است.
وفق ماده 210 قانون امور حسبى در پرونده كالسه 9709988438400576 خواهان زينب مرادى نژادى 
و غيره دادخواســتى بطرفيت خواندگان عطا مراد نژادى و غيره با خواســته تحرير تركه مرحوم شــهباز مراد نژادى 
تقديم نموده كه وقت رسيدگى آن براى تاريخ 98/1/21 ساعت 17 تعيين گرديده است فلذا بدينوسيله اخطار 
ميشــود ورثه يا نماينده قانونى آنها و بســتانكاران و مديونين و كسانى كه حقى بر تركه دارد در وقت فوق حاضر 

شوند در غير اين صورت وفق مقررات رسيدگى و اخذ تصميم خواهد شد. 
رئيس شعبه چهارم حل اختالف سرابله- عربى

آگهى مزايده 
شعبه اجراى احكام كيفرى دادگسترى شهرستان كنگان 

به داللت كالســه 971264 اجراى احكام كيفرى دادسراى شهرستان كنگان: ملكى با مشخصات زير بمنظور 
انجام مزايده در راستاى توقيف اموال محكوم عليه شركت پديده صنعت سهند موضوع شكايت آقاى حميد رادنيا 
فرزنــد على كــرم دائر بر عدم رعايت مقررات ايمنى حين انجام كار منجر به مصدوميت بدنى  غير عمدى به تاريخ 
98/1/20 روز ســه شنبه ساعت 10 در محل اجراى احكام كيفرى دادسراى شهرستان كنگام بشرح ذيل برگزار 

ميگردد:
1- كابل سه فاز مستعمل به مقدار 1000 متر به ازاى هر متر 12000 ريال

2- موتور جوش invertor ســه فاز 400 آمپر مترك صبا به تعداد 16 دســتگاه به مبلغ 160/000/000 
ريال

3- جيم پالك پنج تن 8 عدد بمبلغ 32/000/000 ريال
4- جيم پالك سه تن 2 عدد بمبلغ 6/000/000 ريال

5- دريل مگنت چينى يك دستگاه مبلغ 30/000/000 ريال 
6- اون بزرگ مارك گام يك دستگاه بمبلغ 15/000/000 ريال

7- اون كوچك 4 دستگاه بمبلغ 2/400/000 ريال 
8- قسمت پمپ 200 بار يك  دستگاه مبلغ 35/000/000 ريال 

9- آچار لوله گير بزرگ 3 عدد بمبلغ 4/800/000 ريال
10- جك پنجاه تنى بمبلغ 3/000/000 ريال

11- 30 كيلو فيلتر استيل بمبلغ 1/800/000 ريال 
12- شيلنگ هوا 100 متر به مبلغ 1/500/000 ريال 

13- شيلنگ ارگون 100 متر به مبلغ 3/000/000 ريال 
14- يك دستگاه پرينتر اچ پى 2035 به مبلغ 3/500/000 ريال
15- يك كارتن كفش ايمنى 10 زوج به مبلغ 3/500/000 ريال 

16- سه دستگاه پروژكتور بمبلغ 1/500/000 ريال
حال با عنايت به بررسى هاى انجام شده ، مزايده در مرحله اول به قيمت كارشناسى و پايه 299/500/000 

ريال مى باشد. كه از قيمت پايه شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته مى شود. 
تاريخ چاپ 97/12/20- م الف/689

 على اصغر قاسمى پور- داديار جانشين دادستان دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كنگان

از منظر فيزيولوژى ورزشى؛ كم  تحركى دانش آموزان و فعاليت  بدنى 

اندك آنها، وارد مرحله جديدى شده و كارشناسان تاكيد مى كنند كه 

با بحرانى شدن فعاليت هاى اندك بدنى، در يك دهه آينده دانش آموزان 

دچار مشكالت جدى تندرستى و سالمتى مى شوند.

بى  اهميت شمردن فعاليت هاى بدنى مناسب در فضاى مدارس، موجب 

شده عمده دانش آموزان با مشكالتى همچون چاقى و بيمارى هاى ناشى 

از آن تهديد شوند. اضافه  وزن در هر رده سنى مشكالتى را ايجاد مى كند 

كه البته برخى در بين همه مشترك است و برخى بيشتر گروه خاصى را 

درگير مى كند.

متاسفانه مهارت روزمره زندگى از ياد رفته است و اگر بخواهيم چرخ هاى 

پيشرفت و تعالى را حركت دهيم بايد ابتدا شهروندان سالم داشته باشيم،  

درغير اين صورت آسيب زيادى خواهيم ديد.

دانش آموزان در اين ميان در معرض خطرات بيشتر ناشى از چاقى هستند 

و مطالعات در اين زمينه هم مويد اين نكته است. چاقى، كم تحركى و 

استفاده از فست فودها بيشترين خطراتى است كه دانش آموزان ايرانى 

را تهديد مى كند.

يكى از عوارض چاقى و اضافه وزن در نوجوانان بلوغ زودرس در آنهاست 

و رشد قدى را محدود مى  كند. براى داشتن وضعيت مناسب هورمونى 

يكى ازعوامل مهم وزن مناسب است زيرا وزن اضافى بلوغ زودرس را به 

دنبال خواهد داشت و رشد قدى را محدود خواهد كرد. براى رسيدن به 

قد مطلوب بايد وزن كودكان را در محدوده طبيعى حفظ كرد.

از طرفى ترشح هورمون رشد كه تأثير مهمى در رشد مطلوب دارد، كامًال 

تحت تأثير تغذيه فرد است.

پزشكان  مى كند.  ضعيف  را  نوجوانان  استخوان  وزن،  اضافه  سويى  از 

هشدار دادند، نوجوانانى كه اضافه وزن دارند عالوه بر اين كه ميزبان 

ضعف  دچار  بود،  خواهند  سالمتى  و  بهداشتى  مشكالت  از  بسيارى 

استخوانى نيز مى شوند.

كاهش توده استخوانى شاخصى از ضعف استخوان هاست، چربى كل بدن 

موجب تحليل استخوانى نمى شود اما آنچه روى استخوان ها تاثير منفى 

دارد چربى اى است كه دور شكم تجمع مى كند و عامل اصلى بروز ديابت 

و بيمارى هاى قلبى است.

طبق گفته پژوهشگران، كودكان و نوجوانان چاق نسبت به هم سن و 

ساالن خود كه وزن كمترى دارند ديرتر به رختخواب رفته و كمتر از آنها 

نيز مى خوابند.

مطالعات ديگر نيز حاكى از آن است كه به طور متوسط دختران به خاطر 

زودتر خوابيدن، ساعات بيشترى نسبت به پسران مى خوابند. در واقع با 

باال رفتن سن در نوجوانان، ميزان ساعات خواب در آنها كاهش مى يابد و 

نوجوانان با وزن كمتر نسبت به نوجوانانى با وزن طبيعى، به مراتب زودتر 

به رختخواب مى روند.

لذا توصيه مى شود كه با فرزندتان درباره مزايا و معايب اضافه وزن صحبت 

و از مثال هايى استفاده كنيد كه آنها بتوانند رابطه  شان را با موضوع پيدا 

كنند. به عنوان نمونه راجع به تأثير اضافه وزن بر كالس ورزشى اش با او 

صحبت كنيد نه تندرستى اش؛ زيرا زمان حال براى آنها مهمتر است.

اگر مى خواهيد فرزندان تان ورزش كنند بايد خودتان هم قدم در اين 

مسير بگذاريد.همچنين بايد زمان تماشاى تلويزيون و كار با كامپيوتر و 

تلفن همراه را محدود كنيد. تحقيقات نشان داده  اند كه كودكانى كه زمان 

زيادى را جلوى تلويزيون يا كامپيوتر مى نشينند، كم تحرك اند و بدتر از 

آن اينكه بدون آنكه متوجه باشند شروع به خوردن مى كنند.

 ميترا محمدى – دانشجوى كارشناسى ارشد

 فيزيولوژى ورزشى

(دبير تربيت بدنى منطقه ميانكوه شهرستان اردل)

اثرات مخرب كم تحركى بر پيشرفت تحصيلى دانش آموزان


