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آگهی مفقودییادداشت
برگ ســبز )شناســنامه( و ســند کمپانی )کارخانه( موتورســیکلت سیســتم پیشرو 
تیــپ 125CDI مــدل 1384 برنــگ قرمــز شــماره موتــور 41403081 شــماره تنــه 
0084022237 شــماره پالک ایران 81482-524 به نام احمد بهبودی مفقود گردیده 

و از در جه اعتبار ساقط است. بندر عباس
***********************************************

اصل سند مالکیت  )برگ سبز ( خودروی پراید  به شماره انتظامی ۹1 5۹3 س ۹2 
و به شــماره شاسی  S1412283374252 و شــماره موتور00۹۹4۹08 به نام رعنا صفا 

دوست گیگلو  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است . پارس آباد مغان 
***********************************************

اینجانــب رعنــا صفــا دوســت گیگلــو  مالــک خــودروی پراید   به شــماره شاســی. 
S1412283374252 و شماره موتور00۹۹4۹08  به علت فقدان اسناد فروش تقاضای 
رونوشــت المثنی اسناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذکــور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقــع در کیلومتر 14 
جاده مخصوص تهران کرج شهرک پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. )پارس آباد مغان (

***********************************************
اینجانــب حامدبــرادران زارع مالــک خــودرو ســواری ســمند   SEXU7به شــماره 
شــهربانی ایران42-352ن61 شماره بدنه NAACN1CM1CF213294 شماره موتور  
124K0045593بعلــت فقدان ســند فروش تقاضای رونوشــت المثنی اســناد مذکور را 
نموده اســت.لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف مدت10روز 
بــه دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران خــودرو واقع در پیکان شهرســاختمان 
ســمندمراجعه نماید.بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبــق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
***********************************************

برگ ســبز وســندکمپانی آریــو Z300 مدل۹4 شــماره پالک ایــران36-75۹م82 
شماره موتور TNN4G15AE0003722 شماره شاسی NAS321100F4900319به نام 

محمدجیالنی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
***********************************************

بــرگ فروش ســواری ســمند تیپ IX-EF7 مــدل 13۹4 به رنگ ســفید روغنی با 
شــماره موتور 147H0116997 و شــماره شاســیNAACR1HW9EF586310 و شماره 
پــالک 84۹ق76 ایران 65 بــه نام نصراهلل جهانگیری نیا فرزند غالمرضا  با شــماره ملی 

3160۹77587 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .) کرمان(
***********************************************

ســند فروش و برگ سبز وانت ســایپا تیپ 151 مدل 13۹8 به رنگ سفید روغنی 
با شــماره موتورM13 / 63531۹7 و شماره شاســیNAS451100K4999430 و شماره 
پالک3۹6ن27-ایران 65 به نام محدثه چهرآزاد با شــماره ملی 6080264161 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد) کرمان( 
***********************************************

اصل ســند فروش کمپانی خودرو  ،  اصل شناســنامه مالکیــت خودرو ، بنچاق قبلی 
سند ،  اصل برگه تاییدیه نقل انتقال خودرو پژو206 مدل 13۹6 به رنگ سفید روغنی 
به شــماره موتور 182A0008030  وشماره شاســی  NAAp03EE6HJ495761 وپالک 

774د51 ایران 5۹ مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است.
***********************************************

کارت هوشــمند رانندگی باری به شــماره 20402۹۹ به نام شاپور کوهی به شماره 
ملی 4230557825مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. یاسوج

***********************************************
ســند،برگ سبز)شناســنامه(و کارت خودروی ســواری پژو تیپ پارس خاکســتری-

مــوت  شــماره  بــه   22 ایــران   36 ب   684 انتظامــی  1385،شــماره  مــدل  متالیــک 
12485051065 و شــماره شاســی 1۹356161 به نام کاظم عزیزی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. یاسوج
***********************************************

ســند کمپانی ، برگ ســبز و کارت موتور ســیکلت هوندا 150 کبیر مدل 13۹3 به 
شماره پالک 34685/57۹ به شماره موتور 13508۹ و شماره بدنه ۹336۹60 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
***********************************************

بــرگ ســبز ســواری پــژو 206 بــه رنــگ ســفید مــدل 13۹0 بــه شــماره موتور 
141۹0016710 و شــماره شاســی NAAP03ED7BJ510879 و شــماره پالک ایران 

72-4۹6 د 13 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
***********************************************

سند کمپانی و سند مالکیت سواری سایپا تیبا مدل 13۹3 به شماره پالک ایران 62- 
 NAS811100E5799733 582 س 38 و شــماره موتور 8161580 و شــماره شاســی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
***********************************************

ســند کمپانی و سند مالکیت سواری ســایپا 131 مدل 13۹4 به شماره پالک ایران 
 NAS411100F3428784 62- 37۹ س 54 و شماره موتور 54147۹4 و شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
***********************************************

کارت ماشــین وانــت پیکان بارکش مدل 13۹0 به شــماره پــالک ایران 62- 583 
 NAA46AA7CG303452 د 6۹ و شــماره موتور 114۹0065346 و شــماره شاســی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
***********************************************

کارت هوشــمند رانندگان برون شــهری به نام حمید حسین زاده کشتلی فرزند علی 
اصغر شــماره شناســنامه 30728 دارای کدملــی 2060288711 دارای گواهینامه به 

شماره ۹40/224/2067 مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد.
***********************************************

برگ سبز سواری سایپا SE131 مدل 13۹8 رنگ سفید شماره موتور 63۹8۹10/ 
M13 شــماره شناســایی NAS411100K1168109 شــماره پالک 488ص۹4ایران62 

مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد.
***********************************************

برگ ســبز ون زامیــاد تیپ Z24NIB مــدل 13۹6 رنگ آبی روغنی شــماره موتور 
Z24750050Z شــماره شاســی NAZPL140BH0484290 شــماره پــالک ایران82-

441ق۹2 به نام عباس یزدان پناه مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

تصمیم واحد ثبتی
مرجع رســیدگی : اداره ثبت اســناد و امالک دماوند- سند مالکیت شماره یک قطعه 
باغ نمره 50 واقع در قریه احمد اباد سنگ 5۹ جزء بلوک دماوند با حق الشرب از چشمه 
اعالء مطابق معمول محلی با حق الشــرب از زمین نمره 4۹ مجاور شــمالی ذیل شماره ثبت 
43۹ صفحه 545 بنام آقای شیخ احمد)حسن طاولی( ثبت و صادر شده که نامبرده فوت 
کرده و بموجب تقســیم نامــه شــماره 30765 - 1337/05/27 دفترخانه یک دماوند 
در ســهم آقایــان علی و ذبیح الــه محمد پازکی کمافــرض اله قرارگرفته کــه مقدار پنج 
دانگ مشــاع از  ششــدانگ پالک بعنوان یک قطعه باغ به شماره 50 که شماره های363 
تا 366 از آن مجزی شــده واقع در قریه احمدآباد ســنگ 5۹ با حق الشــرب از چشــمه 
اعالء مطابق معمول محلی با حق مجزي از رمین شــماره 4۹ مجاورشــمالی ذیل شماره ثبت 
13162 صفحه 205 دفتر107 بنام علی محمد پازکی ثبت وســند صادر شــده و سپس 
مع الواسطه برابر سند شماره 45823 - 1353/05/06 دفترخانه یک دماوند به اقای 
عباس فردانش منتقل شــده اســت که آقــای عباس فردانش طــی دادنامه حصر وراثت 
0084 - 13۹5/12/1۹ فــوت نموده و وراث عبــارت بوده اند از  مینا فردانش فرزند 
و فاطمه خوشــنویس همســرو سپس خانم فاطمه خوشــنویس فوت نموده تنها ورثه اش 
عبارت از مینا فردانش و همچنین نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک بنام آقای 
ذبیح اله محمد پازکی پیش نویس ســند مالکیت تهیه شــده که سابقه ای از صدور سند 
مالکیت بنام وی مالحظه گردیده است همچنین وکیل خانم مینا فردانش با اعالم مفقودی 
ســند مالکیت تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده که پس از طی تشریفات قانونی 
سندمالکیت المثنی به مقدار 5 دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور که بعلت باقیمانده 
بــودن آن بــه پــالک 1458 فرعــی از ســنگ 5۹ اصلی تبدیل شــده ذیل شــماره دفتر 
الکترونیکی 13۹۹20301058004114 به شمارد چاپی 381178 بنام مینا فردانش 
ثبت و صادر شده و سپس طبق سند انتقال شماره 2505۹ - 13۹۹/05/30 دفترخانه 
4 دماوند به آقای مجید اسدیان منتقل شده است برابر نامه 25517/13۹۹/ص مورخ 
13۹۹/11/05 شــهرداری دماونــد اعالم نموده با توجه به اینکــه کاربری پالک باغات و 
حــد نصــاب تفکیک در این عرصه 2000 متر مربع می باشــد امکان افــراز پنج دانگ از 
ششــدانگ وجود ندارد لذا بدینوســیله مراتب عدم افراز ملک موصوف بموجب ماده 2 
قانــون افراز و فروش امالک مشــاع بــه طرفین دعوی ابالغ میگردد تــا چنانچه اعتراضی 
دارند ظرف مدت 10 روز پس از رویت اعتراض خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند. 
تصمصم مســئول واحد ثبتی: با عنایت به نظریه شــهرداری دماونــد مبنی بر عدم احراز 
قابلیــت افــراز ملک مورد تقاضا مراتب در اجرای مقررات مــاده 2 قانون افراز و مادتین 
5و6 آئیــن نامــه به مالکین ابالغ تا در صورت اعتراض طبق ماده 2 قانون افراز و فروش 

امالک مشاع به مرجع قضایی مراجعه نمایند. 6۹86
عابدین نوری شیرازی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی اعالم تاریخ رسیدگی به تعارض
بدینوســیله به اطالع خانم زهــرا علیزاده برجی مالک پالک 7 فرعی از ســنگ 1۹3 
اصلی واقع در قریه هاشمک جزء حوره ثبتی دماوند میرساند: نظر به اینکه آقایان مرتضی 
و ســید احمد شهرتین میر مطهری از جمله وراث مرحوم آقای عالءالدین میرمطهري احدی 
از مالکین مشاعی پالک یک فرعی از سنگ 1۹4 اصلی واقع در قریه صالح آباد جزء حوزه 
ثبتــی دماوند طی وارده شــماره 11876 مورخ 13۹۹/08/05 اعالم نموده که با ســند 
مالکیت پالک 7 فرعي از سنگ 1۹3 اصلی واقع در قریه هاشمک جزء حوزه ثبتی دماوند 
به مالکیت ســرکار در تعارض قرار دارد لذا شایســته اســت در تاریخ 1400/01/31 
راس ساعت 11 صبح روز سه شنبه در محل اداره حضور بهم رسانید تا نسبت به بررسی 
موضوع و هدایت کارشناسان به محل وقوع ملک اقدام الزم معمول گردد.لذا با توجه به 
اینکه وکیل مالکین مشــاعی پالک یک فرعی از ســنگ 1۹4 اصلی بموجب تقاضای وارده 
به شــماره 17003 مورخ 13۹۹/11/18 اعالم نموده که علیرغم شناسایی آدرس مالک 
پالک معارض جهت ابالغ ، به دلیل عدم شناســایی توســط اداره پست ، به آدرس دیگری 
دسترســی ندارد لذا تقاضای نشر آگهی موضوع ابالغ در روزنامه را نموده است بنابراین 
مالک پالک موصوف پس از رویت این آگهی میتواند در موعد مقرر تاریخ 1400/01/31 
در محــل ایــن اداره حاضر تا از حقوق حقه خود دفاع نمایــد ضمنا این اگهی یک نوبت در 

یکی از روزنامه های کثیر االنتشار منتشر میگردد.6۹86/1
عابدین نوری شیرازی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی ابالغ اجرائیه به ورثه کالسه ۹8002۹2
بدینوســیله به داود رســتمی نــام پدر کریــم )فرزند متوفی( شــماره شناســنامه 
436 به نشــانی کبودرآهنگ خیابان مطهری کوچه شــهید ســاعدی ، علیرضا رســتمی نام 
پدر کریم فرزند متوفی تاریخ تولد 1380/7/30 شــماره ملی 4020473651 شــماره 
شناســنامه 4020473651  ، مرضیــه رســتمی نام پــدر کریم )فرزند متوفی( شــماره 
شناســنامه 2073 ، فاطمــه رســتمی نام پــدر کریم )فرزند متوفی( شــماره شناســنامه 
143۹7 ، فائــزه رســتمی ، نام پــدر کریم )فرزند متوفــی( تاریخ تولــد 1377/11/8 
شماره ملی 4020406073 شماره شناسنامه 4020406073 ، فاطمه افشاری نام پدر 
قربانعلی تاریخ تولد 1353/4/3 شــماره ملی 4030547400 شــماره شناسنامه 571 
، لیال رســتمی نام پدر کریم )فرزند متوفی( شــماره شناســنامه 13508 ، زهرا رستمی 
نــام پدر کریم )فرزنــد متوفی( تاریخ تولد 1382/1/1۹ شــماره ملی 4020522383 
شــماره شناسنامه 4020522383 ، ســعید رستمی نام پدر کریم )فرزند متوفی( تاریخ 
تولد 1373/4/4 شــماره ملــی 40202543۹7 شــماره شناســنامه 40202543۹7 
همگی به نشــانی کبودرآهنگ خیابان مطهری کوچه شــهید ســاعدی )ورثــه مرحوم کریم 
رستمی( پرونده کالسه 13۹804026783000280/1 که برابر گزارش مامور مربوطه 
ابــالغ واقعــی نگردیده ابــالغ می گردد کــه برابر ســند ازدواج شــماره 13023 مورخه 
1377/1/26 بین شــما و بانک ملی کبودرآهنگ مبلــغ 183/882/3۹0 ریال بدهکار 
می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالســه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18/1۹ آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رســمی بشــما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محســوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه الکترونیکی 
کثیراالنتشــار درج و منتشــر می گردد ظرف مدت بیست روز نســبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد.
م الف/426

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کبودرآهنگ

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای محمــد گلپور بــا ارائــه استشــهادیه شــماره 12262-99/11/26 تنظیمی 
دفترخانه 264 آمل طی درخواســت شــماره 99/50489-99/11/20 تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی 985278 شش دانگ پالک شماره 2453 فرعی از 5 اصلی واقع در 
بخش 9 ثبت آمل که در صفحه 182 جلد 254 ذیل شــماره 52539 ثبت گردیده و در 
اثر جابه جایی مفقود شده را نموده است که طی سند رهنی شماره 86/12/16-1793 
دفترخانه 169 آمل در رهن بانک مســکن شعبه طالب آملی آمل قرار دارد لذا دراجرای 
مــاده 120اصالحــی آیین نامه قانــون ثبت مبادرت به نشــر این آگهــی در یک نوبت در 
روزنامــه کثیراالنتشــار می گردد، چنانچه اشــخاصی مدعــی انجام معامله یا وجود ســند 
مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود 
را به همراه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رسید دریافت 
نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-سید محمد حسن روشنایی

آگهی حصر وراثت
آقــای مرتضی یوســفی روشــن فرزند حســن به شــرح درخواســتی که به شــماره 
5/9901131  این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشــته که شادروان زهره بیگم واجدی روشن فرزند سیدحسن شماره شناسنامه 
27 صادره بابلســر در تاریخ 92/8/10 در شهرســتان بابل  بــدرود زندگی گفته، ورثه 
حیــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-متقاضی :مرتضی یوســفی روشــن کدملی 
4989661389 متولد 1360   2-مجتبی یوسفی روشن کدملی 4989631110 متولد 
1359   3-فاطمه یوسفی روشن کدملی 4989926528 متولد 1365 همگی فرزندان 
متوفی  4-حســن یوســفی روشــن کدملی 4988572498 متولد 1337 همسر متوفی 
والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
مــی نمایــد تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابلسر-قلی پور علمداری

آگهی حصر وراثت
آقای جابر احمدنژاد ســرحمامی فرزنــد رضاعلی با کدملــی 4989745191 متولد 
1363 بــه شــرح درخواســتی که بــه شــماره 5/9901184 این شــعبه ثبــت گردیده 
درخواســت صدور گواهــی انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته که شــادروان رضاعلی 
احمدنــژاد ســرحمامی فرزند محمدعلی شــماره شناســنامه 12 صادره بابلســر در تاریخ 
85/5/28 در شهرستان بابلسربدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به :1-متقاضی فوق الذکر 2-حمید احمدنژاد سرحمامی کدملی  4988768481 
متولــد 1357   2-ملیحه احمدنژاد ســرحمامی کدملــی  4988766195 متولد 1346   
3-حدیقــه احمدنــژاد ســرحمامی کدملــی   4988435725 متولــد 1350   4-طاهره 
احمدنــژاد ســرحمامی کدملــی  4988435733 متولــد 1351   6-راضیــه احمدنژاد 
ســرحمامی کدملی  4988766179 متولد 1345   7-گوهر احمدنژاد سرحمامی کدملی  
4989833090 متولد 1365   8-آســیه احمدنژاد سرحمامی کدملی  4988768279 
متولــد 1355  همگــی فرزنــدان متوفــی 9-ســیده ننه مهــدی تبار ســرحمامی کدملی 
4988764680 متولد 1326 همسر متوفی والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت 
نامــه ای از متوفــی نزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهــی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم 

نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابلسر-قلی پور علمداری

آگهی حصر وراثت
خانم مریم قلی تبار فرزند رضا به شرح درخواستی که به شماره 5/9901190 
این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثــت نموده و اعالم 
داشــته که شــادروان رضا قلی تبار فرزند حســن جان شــماره شناســنامه 3251 
صادره بابلســر در تاریخ 99/11/11 در شهرســتان بابلســر  بدرود زندگی گفته، 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-متقاضی :مریم قلی تبار کدملی 
4980092985 متولــد 1371   2-معصومــه قلی تبــار کدملی 4989808614 
متولــد 1364   3-میثم قلی تبار کدملــی 4989907655 متولد 1367   همگی 
فرزنــدان متوفی4-ســیده فاطمــه رمضانپور ســوته کدملــی 49888784800 
متولد 1344 همســر متوفی والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می نمایــد تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت 
نامه ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابلسر-قلی پور علمداری

دادنامه
دادنامــه:99/2/15-63  شــماره  پرونــده:11/684/98  کالســه 
خواهان:موسســه اعتبــاری کاســپین بــا وکالت فاطمــه جعفرنژاد بــه آدرس قائم 
شهر خیابان ســاری اجرانیات پوشــه 92 خواندگان:1-آیت اله حسین زاده حسن 
کالیی فرزند خیراله به آدرس بابل خیابان امام ســه راه فرهنگ-فرهنگ 9 دفتر 
مجتمع همیاری جواد 2-روجا علی نیا به آدرس جاده آمل-روستای الله آباد ))رأی 
قاضی شــورا(( درخصوص دعوی خواهان موسسه اعتباری کاسپین با وکالت فاطمه 
جعفرنژاد به طرفیت خواندگان 1-آیت اله حســین زاده حسن کالئی فرزند خیراله 
2-روجــا علی نیا به خواســته مطالبه مبلغ 85.000.000 ریــال وجه یک فقره چک 
به شــماره 25911/34653750 مورخ 97/10/25 عهده حساب جاری نزد بانک 
پارســیان متعلق به خوانده به انضمام خســارت هزینه دادرســی و نیز حق الوکاله 
وکیل و خســارت تاخیر تادیه به شــرح منعکس در دادخواست تقدیمی نظر به این 
که خواهان با تقدیم فتوکپی مصدق چک موضوع خواســته و گواهی عدم پرداخت 
وجــه آن و با این ادعا کــه خوانده از بابت بدهی خود چک موصوف را اصرار نموده 
و چــون از جهت وصول وجه آن به بانک محــال علیه مراجعه نمودم بانک مذکور به 
علت کسر موجودی برگشت نموده و علی رغم مراجعه به مشارالیه از پرداخت دین 
خویش امتناع ، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است 
بــا عنایــت به این که وجود اصــل چک در ید خواهان داللت بــر بقای دین ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده را دارد و از جهتی خوانده علی رغم استحضار از وقت دادرسی 
در شــورا حاضر نشده و به مستندات خواهان و دعوی وی دفاع و تکذیبی به عمل 
نیاورده اســت . دعوی خواهان در این مرحله از رســیدگی علــی الظاهر محمول بر 
صحت است و با استصحاب بقای دین و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و مواد 198 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی خوانده محکوم اســت به پرداخت 
مبلغ 85.000.000 ریال بابت اصل خواســته و نیــز مبلغ 1.142.500 ریال بابت 
خســارت هزینه دادرســی و نیز تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان پرداخت نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی ســپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم عمومی بابل می باشد.م/الف
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف بابل-حسین کاردگر

ایالم -مســئول بهداشت صنعتی شــرکت پاالیش گاز 
ایالم از کاهش چشــمگیر آمار ابتال بــه کرونا در ماه های 
اخیــر این واحــد صنعتی خبــر داد و گفت: بــا اقدامات 
پیشــگیرانه و فرهنگ سازی صحیح و رعایت پروتکل های 
بهداشــتی، خوشبختانه میزان ابتال به کرونا ویروس در این 

پاالیشگاه کاهش چشمگیری یافته است.
به گزارش روابــط عمومی،" فرهاد امیدی پور" افزود: 
تشــکیل جلســات متعدد کمیته راهبردی سالمت  برای 
اجرایی شــدن پروتکل های ابالغی و فرهنگ سازی، انجام 
تب سنجی و سنجش سطح اکسیژن خون روزانه همکاران 
و مبــادی ورودی به پاالیشــگاه بــرای مراجعین خارج از 
شــرکت، بیمار یابی و انجام تســت کرونا بــا هماهنگی و 
همکاری دانشــگاه علوم پزشــکی، محــدود کردن حضور 
همکاران بــا بیماری زمینه ای و یا نقص سیســتم ایمنی 

در محل کار، گند زدایی و ضد عفونی ســرویس های ایاب 
ذهاب و محیط کار، و دستورالعمل های ویژه برای فعالیت 
های عملیاتی، برخی از اقدامات این شــرکت در راســتای 

مبارزه با بیماری کرونا بوده است.
وی به تامین تجهیزات و اقالم بهداشــتی مورد نیاز از 
جمله ماســک سه الیه پزشــکی و مایع ضد عفونی دست 
و ســطوح به کارکنان اشــاره کرد و اظهار داشــت: توزیع 
پک های بهداشــتی در چندین نوبت از ابتدای شیوع این 
بیماری تاکنون، جمع آوری دستگاههای ثبت اثرانگشت و 
جایگزین نمودن سیســتم چهره نگار در مبادی ورودی به 
پاالیشگاه، نصب پوستر و پمفلت های آموزشی و هشداری، 
مدیریت پسماندهای کووید ۱۹ و ارسال گزارشات هفتگی 
در خصوص پیشــگیری از کرونا ویروس به مرکز بهداشت 
استان و اســتانداری و بهداشت شــرکت ملی گاز از دیگر 

اقدامات برای پیشــگیری از شیوع این بیماری بوده است.
وی  در ادامــه تصریح کرد: فراینــد ضدعفونی نمودن 
محوطه های عمومــی، ضد عفونی و گند زدایی مســتمر 
محل طبخ غذا، تعطیلی رســتوران شــرکت، الزام به ثبت 
نــام کلیه همــکاران در ســامانه های غربالگــری وزارت 
بهداشــت و وزارت نفت برای فعالیت کاری در محیط کار، 
نصب اپلیکیشن ماســک جهت قرنطینه هوشمند، از دیگر 
اقدامات صورت پذیرفته در راســتای پیشــگیری از شیوع 

بیماری کووید ۱۹ بوده است.
وی خاطرنشــان کرد: همچنین نصب دستگاهای ضد 
عفونی هوشــمند در ورودی کلیه ساختمانها، اجرای برنامه 
دورکاری و کاهــش ســاعات حضور همــکاران در محیط 
کار مطابق با دســتورالعمل های ابالغی، حذف دوره های 
آموزشــی حضــوری و برگزاری کلیه دوره های آموزشــی 

بصورت مجازی، حــذف ماموریت های غیرضروری و انجام 
پایش و ممیزی های مســتمر، بخشی دیگر از دیگر فعالیت 
های انجام شــده در راستای پیشگیری از شیوع کرونا بوده 

است.
مسئول بهداشــت صنعتی شــرکت پاالیش گاز ایالم 
درپایان گفت:  اختصاص ســاختمان درمانگاه برای تســت 
بیمــاران عفونی مطابق مصوبات ســتاد اســتانی کرونا به 
صورت موقت به دانشگاه علوم پزشکی، تحویل لباس یکبار 
مصرف و پک های بهداشــتی به این دانشگاه، تهیه محلول 
آب ژاول برای ضد عفونی معابر شهری و روستاهای اطراف 
و توزیع تعداد قابل توجهی مایع ضدعفونی و ماســک سه 
الیه در مدارس شهرســتان چوار و روســتاهای اطراف، از 
دیگر اقدامات پاالیشــگاه گاز ایالم در راســتای مسئولیت 

های اجتماعی نسبت به جوامع اطراف بوده است.

کهریزک- محمد صیدلو مدیر کل و دبیر شــورای 
آموزش و پرورش شهرســتانهای استان تهران از سعید 
استاد فرج شهردار باقرشهر تقدیر کرد. صیدلو مدیر کل 
و دبیر شــورای آموزش و پرورش شهرســتانهای استان 
تهران با ارســال لوح تقدیر از زحمات ســعید استاد فرج 
شهردار باقرشهر و عضو شورای آموزش و پرورش کهریزک 

قدردانی کرد.
 در متن این لوح تقدیر آمده است:

»یکی از مهمترین ســاز و کارهای کیفیت بخشی 
مدارس، مشــارکت مردم و سازمان ها در تامین نیازهای 
آن ها و همکاری در طراحی و اجرای برنامه های آموزشی 

و پرورشی است. 
در این راستا شوراهای آموزش و پرورش در شهرستان 
ها و مناطق اســتان با مدیریت فرمانــداران  محترم و با 
همفکری نخبگان اجرایی و علمی، اولیا و معتمدین و با 
بهره گیری از امکانــات و ظرفیت  های محلی و منطقه 
ای، اقدامات شــایان توجهی در حل و فصل و مشکالت و 
تقویت بنیه علمی و تربیتی دانش آموزان در نقاط مختلف 
استان داشته اند. با عنایت به سالروز تصویب قانون تشکیل 
شوراهای آموزش و پرورش توسط مجلس شورای اسالمی 
ضمن پاسداشت و تبریک این روز، بر خود الزم می دانیم 
از زحمات همه ی اعضای محترم در شورای شهرستان ها 
و مناطق قدردانی می نماییم.امید اســت در پرتو عنایت 
حضرت احدیت و توجهات ائمه معصومین )ع( و منویات 
مقام معظم رهبری، در انجام رسالت خطیر خویش بیش 

از پیش موفق باشید.

تقدیر دبیر شورای آموزش و پرورش 
استان تهران از شهردار باقرشهر 
و عضو شورای آموزش و پرورش 

کهریزک

نصب چراغ های روشنایی دو پل بزرگ شهری به 
همت شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

چــراغ های روشــنایی 2 پل بــزرگ و پر تردد شــهر 
مسجدســلیمان با همت شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز 
مسجدســلیمان اصالح و تعویض شــدند .  به گزارش روابط 
عمومی شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان ، 
بمنظور ایمن بخشــی و تأمین روشــنایی الزم جهت تردد 
خودروها و عابرین پیاده و در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی با دستور مدیرعامل این شرکت ، عملیات تعویض 
چراغ های روشنایی پل های هشت بنگله و شهید چمران ) 
اســکاچ ( انجام شد . طی این اقدام که به همت اداره خدمات 
مهندسی مدیریت خدمات انجام شد چراغ های هالوژنی قبلی 
جمــع آوری و  چراغ های LED که عالوه بر کاهش مصرف 
کمتر برق در مقایسه با چراغ های پیشین از میزان نور بیشتری 
برخوردار می باشند جایگزین شدند تا عبور و مرور عابرین پیاده 

و خودروها با ایمنی بیشتری صورت گیرد . 

چهار گواهینامه مدیریتی )ISO( در شرکت گاز 
استان اصفهان تمدید و تجدید صدور شد. 

در اختتامیه ممیزی سیســتم های مدیریتی شــرکت 
گاز اســتان اصفهان که به مدت ســه روز از 25  تا 28بهمن 
ماه برگزار شــد، ســه گواهینامه مدیریتــی )ISO( تمدید 
و یــک گواهینامه نیــز تجدید صدور شــد. مدیرعامل این 
شرکت گفت: این شــرکت در راستای بهینه سازی اقدامات 
و وظایف خود و نیز اجرای فرآیند بهبود مســتمر در تمامی 
امور، در حال پیاده سازی استاندارد و سیستم های مدیریتی 
نوین جهانی )ISO( اســت. ســید مصطفی علوی، تجدید 
صدورگواهینامه مدیریــت ISO 5۰۰۰۱ )مدیریت انرژی( 
را به عنوان جدیدترین اســتاندارد مدیریتی جاری ســازی 
شــده در این شــرکت عنوان کرد و گفــت: در این ممیزی 
گواهینامه هــای مدیریتــی ISO ۹۰۰۱:2۰۱5)مدیریت 
کیفیت(،ISO10002:2۰۱8)مدیریت رسیدگی به شکایات 
ذینفعان(، ISO10004:2۰۱8)مدیریت ســنجش رضایت 
ذینفعان ( تمدید و ISO50001:2۰۱8 )مدیریت انررژی( 
تجدید صدور شد. علوی، تصریح کرد: همکاران ما در شرکت 
گاز اســتان استان اصفهان، به صورت مستمر در حال اجرا و 
جاری سازی استانداردهای مدیریتی استقرار یافته هستند و 
با بروزرســانی و بازنگری دستورالعمل ها و روش های اجرایی، 
خط مشــی ســازمان، رفع عدم انطباق های سنوات قبلی، 
برگزاری جلســات بازنگری مدیریت و فرهنگ سازی رعایت 
این استانداردها در بطن شرکت درجهت کسب رضایتمندی 
حداکثری ذینفعان و پیشبرد اهداف متعالی شرکت بر اساس 
اهداف و خط مشی شرکت ملّی گاز تالش می کند.مدیر عامل 
شــرکت گاز اســتان اصفهان، افزود: هدف این شرکت برای 
دریافت گواهینامه های ایزو، شناخت نقاط قوت و قابل بهبود 
در راستای ارائه خدمات با کیفیت و بهینه به مشترکین است. 
وی، اظهار داشت: شرکت گاز استان اصفهان یک شرکت رو به 
رشد، توسعه یافته و باثبات است و با استقرار سیستم مدیریت 
یکپارچه می تواند در جهت رشد و شکوفایی سازمانی حرکت 

کرده و راه را برای بهره وری و اثربخشی هموار می سازد. 

ــر ــ ــب ــ خ
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مسئول بهداشت صنعتی پاالیشگاه گاز ایالم:

 نهادینه شدن فرهنگ پیشگیری و رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا در پاالیشگاه گاز ایالم 

یزد- فرمانده ســپاه شهرســتان تفت گفت: ۴۰ خدمت 
برنامه ریزی شده در کنگره ملی شهدای استان در شهرستان 
تفت نیز برنامه ریزی و اجرا می شــود. سرگرد سید مصطفی 
آقایی میبدی در نشست خبری ســتاد یادواره های شهدای 
شهرستان های اســتان یزد با بیان اینکه برنامه های کنگره 
ملی شهدای استان در شهرستان تفت از مهر ماه سال جاری 
آغاز شده است، اظهار کرد: یادواره شهدای این شهرستان که 
یکی از مهمترین برنامه های کنگره در شهرستان ها است 2۶ 
بهمن ماه سال جاری و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
برگزار شد. وی با اشاره به اقدامات انجام شده تفت در راستای 
محرومیت زدایی و خدمت رسانی مرتبط با کنگره ملی شهدا، 
افزود: توزیع تا کنون ۱۰ هزار بسته بهداشتی، توزیع چهار هزار 
بسته فرهنگی، حمایت از ۴۰ نفر از بیماران خاص شهرستان 
در راســتای طــرح "نبض زندگی"، حمایــت از ۱۰۰ یتیم، 
همکاری ۴۰۰ نفر از کارگران شهرســتان در طرح "شــیفت 
ایثار" از جمله اقدامات انجام شده در راستای کنگره شهدای 
استان اســت.  فرمانده سپاه شهرستان تفت ادامه داد: اهدای 
۱85 واحــد خون، آزادی چهار زندانی غیر عمد در راســتای 
طرح "موسم پرواز"، تهیه و انتشار 28۰ دقیقه کلیپ و موشن 
گرافی مرتبط با شــهدا در شهرســتان، دیدار با ۳۰۰ خانواده 

شهید و 2۰۰۰ رزمنده، توزیع ۴۰۰ جلد قرآن در شهرستان از 
دیگر اقدامات انجام شده مرتبط با کنگره شهدا است.  سرگرد 
آقایی میبدی اظهار کرد: در طرح " به اسم شهید" 28 خانواده 
نام فرزندان خود را با نام شــهدا نامگذاری کردند، در طرح " 
به نشانی شهید" تمثال ۳۱5 شهید تفتی در سطح هرستان 
نصب شده است، ۴۰۰ جلد کتاب با موضوع شهدا به کتابخانه 
های شهرستان اهدا و ۴2۰ مترمربع از دیوار های شهرستان به 
نقش شهدا مزین شده است.علیرضا نوکار فرماندار شهرستان 
تفت نیز در این نشست با اشاره به اینکه زنده نگه داشتن یاد 
و نام شــهدا وظیفه همگان است، اظهار کرد: توزیع پنج هزار 
متر مربع آبرسانی، بازسازی 2۶ کیلومتر مسیر نهرها، الیروبی 
۱۰ کیلومتر از قنوات، احداث سالن ورزشی در روستای علی 
آباد، تکمیل و مرمت ۱۳ مســجد، احداث بند های خاکی و 
سنگی در روستا های شهرستان و احداث هفت کیلومتر خط 
انتقال آب از جمله اقدامــات و عملیات محرومیت زدایی در 
شهرستان تفت است. وی با اشاره به بهبود کیفیت آب شرب 
مصرفی شهرســتان، افزود: تهیه و توزیــع ۱۳ مورد جهیزیه 
برای نوعروســان تفتی، اهدای بیش از ۴۰۰۰ بسته معیشتی 
و برگزاری یادواره های شــهدا به صورت حضوری و مجازی از 

دیگر اقدامات شهرستان تفت است.

نامگذاری ۲۸ نوزاد تفتی با نام شهدا

باقرشهر-در جلسه ای که با حضور مسئولین ارشد پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران شهرستان ری و مسئولین ادارات 
شهرستان ری، کهریزک و باقرشهر در سالن جلسات شهید 
سلیمانی برگزار گردید، از دست اندرکاران اجرای موفق مانور کوثر 
در باقرشهر تقدیر شد.  مراسم تقدیر از دست اندرکاران اجرای 
موفق مانور کوثر که با حضور باقری نماینده دفتر پدافند غیرعامل 
و مدیریت بحران استانداری تهران، دکتر سبحانی نیا مشاور 
اجرائی شهردار در مانور کوثر ، مسئولین ادارات شهرستان ری 
و نماینده سپاه حضرت روح اهلل )ره( باقرشهر و مجتبی پرک 
عضو شورای اسالمی باقرشهر و مسئولین واحدهای شهرداری 
باقرشهر در سالن جلسات شهید سلیمانی برگزار شد. در ابتدای 
این مراسم قربانعلی سیفی مســئول ستاد بحران شهرداری 
باقرشهر ضمن تسلیت شهادت حضرت امام علی نقی الهادی )ع( 
و خیر مقدم به حاضرین در جلسه گفت: اجرای مانور کوثر در 
سایت اسکان اضطراری که با حضور دستگاه های اجرایی انجام 
شد ، توسط کارشناسان موفق ارزیابی شده است. وی افزود: پس 
از ابالغ دستورالعمل اجرای مانور، این موضوع به صورت جدی 
در دستورکار ستاد بحران قرار گرفت و با وجود محدودیت های 
ناشی از ویروس منحوس کرونا و بارعایت پروتکل های بهداشتی، 
جلسات هماهنگی با حضور دستگاه های شرکت کننده برای 
اجرای این مانور تشــکیل شد.سیفی خاطرنشان کرد: در این 
جلسات مواردی همچون تعیین جانشینان و سخنگوی مانور، 
تعیین کمیته های اجرایی مانور شامل پشتیبانی، برنامه ریزی، 
عملیات، اطالع رسانی و ایمنی و امنیت، تعیین محل و محدوده 
اجرای مانور ، نحوه تأمین مالی و پشتیبانی، چگونگی اجرای 
دستورالعمل رعایت پروتکل های بهداشتی، نحوه اسکان و ایاب 
و ذهاب مهمانان ، چگونگی تعامل با سایر سازمان ها و ارگان ها از 
جمله سازمان هالل احمر، آتش نشانی، پلیس راهور و سایر موارد 

مرتبط  تصمیم گیری شد.

تقدیر از دست اندرکاران اجرای موفق 
مانور کوثر در باقرشهر

گلســتان -موســی الرضا صفری معاون خدمات شهری 
شهرداری گرگان از افتتاح نخستین غرفه بازیافت شهرداری خبر 
داد و گفت: این غرفه بر اســاس تفاهم نامه با سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری های استان گلستان روز سه شنبه ۹ دی در 
محل نبش عدالت ۱/۴۴ در محدوده کوی استرابادی افتتاح شد
صفری افزود: طرح تفکیک زباله خشک یا پسماند از مبدأ از 

ابتدای خردادماه امسال از سوی شهرداری گرگان آغاز و طی این 
مدت حدود ۱5۰۰ عدد کارتن پالست در منطقه یک شهری 

گرگان بین شهروندان توزیع شد
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت جمع آوری زباله های خشک 
از ماهیانه ۴۰۰ کیلو در ابتدای آغاز طرح، اکنون به ماهیانه ۴ تا 

5 تُن افزایش یافته است

نخستین غرفه بازیافت شهرداری گرگان افتتاح شد 

پیشنهادی برای ارتقای سواد مطالعه 

یکی از چالش های مهم گسترش فضای مجازی، انتشار سریع و بازنشر سریع 
تر محتواهای مختلف در شبکه های اجتماعی توسط افراد بدون داشتن تفکر 
انتقادی اســت. یعنی مطالب بدون در نظر گرفتن مقوله مخاطب شناسی یا 
بررسی صحت و سقم آنها توسط افراد به سرعت بازنشر می شوند. برخی افراد 
به محض اینکــه با مطلبی از نظر آنها »جالب« یا »مهم« برخورد می کنند 
تردیدی در خود بــه راه نمی دهند که آن را برای مخاطبان مختلف خود و 
یا در گروه ها و کانال هایشــان بازنشر کنند؛ گویی کسی غیر از خودشان به 
آن برنخورده اســت. این امر سبب نوعی هرج و مرج در فضای مجازی شده 
است؛ به گونه ای که ناخواسته ممکن است برای بسیاری از مخاطبان آسیب 
ایجاد کند؛ چرا که بسیاری از ماها از سواد کافی رسانه و سواد مطالعه بهرمند 
نیســتیم و در نتیجه نه تنها امکان بررســی صحت و سقم مطلب را نداریم، 
بلکه مهارت و دانش آن را نیز نداریم. در بحث سواد مطالعه و در یک تقسیم 

بندی کلی، دو سبک »مطالعه انتقادی« و »مطالعه غیر انتقادی« وجود دارد. 
در مطالعه انتقادی، مخاطب فعال است و محتواها را هدفمند دنبال می کند. 
مخاطب در مواجهه با محتواها و مطالب در پی فهم »چرایی؟« و »چگونگی؟« 
است. او به دنبال فهم درست از ادعاها، اندیشه ها و پدیده هاست و به همین 
دلیل، با دیده تردید و شــک به آنها نگاه می کند و برای پذیرش یک مطلب 
نیازمند استدالل محکم و کافی است. در نتیجه، قدرت استدالل مطلب و بهره 
گیری از منابع معتبر و مستند بودن محتوا برای او بسیار حائز اهمیت است. 
مخاطب در این روش می کوشد تا درستی، اعتبار و ارزش محتواها را بر اساس 
مالک ها و استانداردهای پذیرفته شده علمی بررسی کند. همچنین در این 
روش، مخاطب قدرت تشخیص هدف نویسنده و محتوای آن را نیز دارد و با 
خواندن آن به روش انتقادی اجازه نمی دهد پیش از »اقناع عقلی و منطقی«، 
در دام »اقناع هیجانی و احساسی« قرار بگیرد. معموال »محتواهای سیاسی، 
نژادی، دینی و مذهبی« که امروزه به شکلی آشفته در فضای مجازی توسط 
افراد، گروه ها، جریان های مختلف و حتی برخی رسانه های رسمی تولید و 

بازنشر می شوند از تکنیک »پروپاگاندا« بهره می برند.

محمد امین بنی تمیم


