
مفقودى
اينجانــب  فرهــاد نقي زاده فرد دليقورقچي مالك خودرو ســوارى پژو 206  به شــماره 
انتظامــى 15- 955 ق65 و بــه شــماره شاســى 14189023389 و بــه شــماره موتــور 
NAAP03ED6AJ127028   به علت فقدان اســناد فروش تقاضى رونوشت المثنى اسناد 
مذكور را نموده است.لذا چنانچه هر كس ادعائى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز 
به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك 
پيكان شهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهى
تاريــخ 96/4/3 ، شــماره پرونــده:447/96 ، شــماره دادنامــه:43/96-
96/4/3- مرجع رسيدگى شعبه اول شوراى حل اختالف شهر لومار ، قاضى صادر 
كننده راى: محمد حســنوند ، خواهان: آقايان 1- رضا ترابى فرزند على 2- امير 
حســين ترابى فرزند رضا به نشــانى مالير خ برق باال كوچه نجفى ، خوانده: آقايان 
1- حســين پشت كوهى زاده فرزند بابا آدرس مجهول المكان 2- سيروس خانى 
3- يوســف ملكى فرزند محمد ولى آدرس سيروان اداره گاز شهرستان سيروان 
4- مجتبــى پنجعلــى زاده فرزند گداعلى آدرس ســيروان خ عصر كوچه گلبرگ ، 
خواسته:بطالن معامله ، گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت 
خوانــده باال تقديم كه پس از ثبت به كالســه فوق شــورا در وقت فوق العاده به 
تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل و با بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى اعالم 
و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى شورا) در خصوص دادخواست 
آقايان 1- رضا ترابى فرزند على 2- امير حسين ترابى فرزند رضا مقيم مالير به 
طرفيت 1- حســن پيرى پشت كوهى زاده فرزند بابا 2- آقاى سيروس خانى 3- 
آقاى يونس ملكى فرزند محمد ولى و 4- آقاى مجتبى پنجعلى زاده فرزند گداعلى 
مقيم ســيروان به خواســته اعالم بطــالن قرارهاى منعقده فى مابيــن خواندگان 
رديف اول و دوم ، دوم و سوم ، سوم و چهارم با احتساب كليه خسارات قانونى و 
دادرسى 2/000/000 ريال بدين شرح كه در ضمن خواهان دادخواست تقديمى 
اظهار داشــته اســت كه به واليت از فرزند صغير خود امير حســين ترابى حسب 
قرارهاى مورخ 93/8/5 اقدام به خريد يك دســتگاه خودروى سوارى پژو پارس 
مــدل 1391 از آقاى رضا پيرحياتى نموده ســپس به موجــب به موجب قرارهاى 
مورخ 93/3/27 و اقدام به معاوضه خودروى مذكر با يك دســتگاه كاپرا سورمه 
اى رنگ مدل 1389 به آقاى حســن پيرى پشت كوهى نموده ام كه پس از مدتى 
متوجه خودروى كاپرا در ازاى مبلغ هفتصد ميليون ريال در رهن شخصى به اتهام 
آقاى امير پارسا منش بوده و شخص مرتهن با صدور اجراييه ثبتى اقدام به توقيف 
خودرو مذكور نموده است متعاقبا با طرح دعوى در دادگاه حقوقى شهرستان مالير 
حكم بطالن قرارداد مورخ 93/9/27 صادر و قطعى شــده اســت ايشان با نظر به 
اينكه خوانده رديف اول اقدام به واگذارى خودروى سوارى پژو پارس به خوانده 

رديف دوم ، و دوم به ســوم و متعاقباً سوم به چهارم شده است بنابراين با توجه 
به اثر كاشــيفت قهقه اى بطالن اول عقود متعاقب آن تقاضاى صدور حكم بشرح 
خواسته را نموده است دادگاه با توجه به مندرجات اوراق پرونده از جمله دادنامه 
شــماره 1394/0008 صادره از دفترخانه اسناد رســمى 1574 تهران با اجراى 
اعالم بطالن قرارهاى فى مابين خواهان و خوانده رديف اول و كسرى قهرى آثار آن 
به قرارهاى بعدى فى مابين خواندگان دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخيص 
داده و به استناد مواد 308و311و320و327و390و391و324 از قانون مدنى 
و مواد 515 و 518 از قانون آيين دادرســى مدنى حكم به اعالم بطالن عقود فى 
مابيــن خوانده رديف اول و دوم ســپس خوانده رديف دوم و ســوم و نهايتا عقد 
فى مابين خوانده رديف ســوم و چهارم راجع به يكدســتگاه خــودروى پژو پارس 
به شــماره انتظامى 723ى82- ايران 77 و نيز پرداخت خسارات دادرسى و حق 
الوكاله وكيل در حق خواهان را صادر و اعالم مى دارد در خصوص خواســته هاى 
ديگر خواهان به طرفيت خواندگان را به استرداد خودروى موصوف و مطالبه اجرت 
المثل ايام تصرف با توجه به استمرار حقوق مذكور از دعوى توسط وكيل خواهان 
به استناد بند ب ماده 107 قانون آيين دادرسى مدنى قرار رد دعوا صادر و اعالم 
مى شود. راى صادره در خصوص خواندگان رديف سوم و چهارم حضورى بوده ظرف 
مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
سيروان مى باشد در خصوص خواندگان رديف اول و دوم غيابى بوده و ظرف مدت 
بيســت روز قابل واخواهى در اين شورا مى باشد و پس از انقضاى مهلت مذكور 

ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگسترى سيروان مى باشد. 
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان سيروان – محمد حسنوند

رونوشت آگهى حصر وراثت 

خانم افســانه جوادى فر داراى شناســنامه شــماره 2801 به شــرح 

دادخواست به كالسه 96055914 از اين شورا درخواست گواهى حصر 

وراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مقصــود جوادى فر به 

شناســنامه شــماره 1806 در تاريخ 1396/3/27 اقامتگاه دائمى خود 

بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت مرحوم منحصر است به: 1- ثريا 

محمدى متولد 1339/7/2 ش ش 1621 فرزند حســين همسر متوفى 

2- منوچهــر جــوادى فــر متولــد 1357/6/10 ش ش 16596 فرزند 

مقصود پســر متوفى 3- داريوش جوادى فر متولــد 1358/6/10 ش 

ش 16597 فرزنــد مقصود پســر متوفــى 4- بهرام جــوادى فر متولد 

1371/7/14 ش ش 0310757827 فرزنــد مقصــود پســر متوفى 

5- افســانه جــوادى فــر متولــد 1359/8/13 ش ش 2801 فرزنــد 

مقصــود دختر متوفــى 6- فريبا جوادى فر متولــد 1365/1/7 ش ش 

5484 فرزنــد مقصود دختر متوفى . اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 

درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى 

دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 

 ظرف مدت يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. 

م الف/96/4230

رئيس شعبه چهارم شوراى حل اختالف كرج
اجراييه 

ش پ :9/95/292 محكــوم له: بانك قرض الحســنه مهر ايــران با وكالت زهرا نيكخو محكوم 
عليه:1-رضــوان على پور2-على عزيزى هردو مجهول المكان به موجب رأى شــماره 96/1/29-8 
شــعبه نهــم شــوراى حل اختالف ســارى كــه قطعيت يافتــه محكوم عليه محكــوم اند بــه پرداخت 
12,500,000 ريــال بابت اصل خواســته به نحو تضامن و 377,000 ريال بابت هزينه دادرســى و 
خسارت تاخير و تاديه از تاريخ تقديم دادخواست(95/5/30) به عالوه حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
در حق خواهان، نيم عشر دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه پرداخت گردد.به استناد ماده 29 قانون 
شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده 
روز مفــاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم بــه يا انجام تعهد و مفاد رأى 
بدهــد در غيــر اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف 

محل تحويل خواهد شد.م/الف 
مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه 
ش پ :6/94/570 محكوم له: شــركت نســيم صباح به مديريت عاملى علــى زائرى اومالى با 
وكالت آذين طالبى ف خدابخش محكوم عليه:موســى رحيمى ف كريم-مجهول المكان به موجب رأى 
شــماره 229-95/5/18  شــعبه 6 حقوقى ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به 
پرداخت صدوســى و چهارميليون ششــصدهزارريال بابت اصل خواســته و پرداخت يك ميليون و 
نهصدوشصت هزارريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررسيد 94/4/12 – 94/4/18 – 94/4/22 – 94/4/31 تا اجراى حكم با رعايت تناسب 
شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد محاسبه خواهد شد در حق خواهان محكوم مى 
نمايد. ضمنا نيم عشر دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه محاسبه مى گردد.به استناد ماده 29 قانون 
شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده 
روز مفــاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم بــه يا انجام تعهد و مفاد رأى 
بدهــد در غيــر اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف 

محل تحويل خواهد شد.م/الف 
مسئول دفتر شعبه 6 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه  
پرونــده كالســه هــاى 9209981210200498 و 9309981210400010 تصميم نهايى 
شماره 9609971210200397 خواسته هاى: 1-ورود و تقديم دادخواست تقابل(مبنى بر فسخ 
بيع)2-الــزام بــه اخذ پايان كار رأى دادگاه:در پرونده حاضر هادى محمدى دادخواســتى به طرفيت 
ماريا حجازى دينان با وكالت اميررضا شمسى به خواسته صدور حكم به فسخ بيع نامه تنظيمى مورخ 
81/6/13 مقوم به 50,100,000  ريال با احتســاب خســارات دادرســى طرح و در توجيه خواسته 
معنونه اظهار داشــت  خوانده به  موجب ســند عادى 81/6/13 مى بايستى اقساط ثمن معامله را در 
چهار قســط پرداخت مى نمود نظر به اين كه حســب رأى قطعى مورخ 82/9/15 هيأت داوران شش 

دانگ مالكيت موكل و خانوده اش نسبت به پالك ثبتى 31 فرعى از 1736 اصلى بخش يك حوزه ثبتى 
آمل اعاده و تثبيت شده به لحاظ عدم مالكيت آقايان خليل رونده و مجيد سلطانيان خوانده مى بايست 
بقيه اقســاط را در حق موكل در موعد كارســازى مى نمود كه اقدام به عمل نياورد(حســب بند 10 
قرارداد مذكور)لذا صدور حكم به شــرح خواسته را تقاضا نمود هم چنين خوانده خانم ماريا حجازى 
دينان در دعوى مرتبط دادخواســتى به طرفيت هادى محمدى-خليل رونده-مجيد سلطانيان و عفت 
برقى-سحر و ساناز شهرت هر  دو محمدى به خواسته الزام به اخذ  گواهى پايان كار-صورتمجلس 
تفكيكى مقوم به 50,100,000 ريال و تنظيم سند رسمى نسبت به پالك ثبتى 31 فرعى از 1736 
اصلى واحد 2 از طبقه اول به انضمام خسارات قانونى وارده –هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طرح 
و در توجيه خواسته عنوان داشته خواندگان رديف اول تا سوم به داللت قرارداد تنظيمى به تماميت 
يك واحد از ساختمان پزشكان رازى واقع در آمل خ 17 شهريور را به مشاراليها فروخته و چندسالى 
متصرف واحد مزبور مى باشد طبق مندرجات قرارداد خواندگان تمامى ثمن معامله به جز قسمتى از 
آن را پس از تعيين زيربناى موضوع معامله دريافت نموده و مابقى را نيز مى بايســت بعد از حضور 
در دفترخانه پس از انتقال ســند دريافت نمايند لذا صدور حكم به شرح خواسته را تقاضا نمود در 
مانحن فيه دادگاه باتوجه به مراتب مفاد دادخواست تقديمى خواهان ها مفاد پاسخ استعالم از اداره 
ثبت اسناد و امالك آمل هم چنين محتويات پرونده هاى استنادى دعاوى مطروحه خواهان ها را قابل 
اســتماع نمى داند چه مســتفاد از پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالك آمل وارده تحت شماره 
4049-93/12/13 ... سند مالكيت به شماره مسلسل 8937822 نسبت به شش دانگ يك قطعه 
زميــن پالك 31 فرعى از 1736 اصلى واقــع در رضوانيه بخش يك حوزه ثبتى آمل ... به نام دولت 
جمهورى اسالمى ايران صادر... سپس شش دانگ به  موجب سند قطعى شماره 75/6/7-34594 
دفترخانه 63 آمل مع الواسطه هادى محمدى متصل شد نامبرده طبق سند قطعى شماره 180224-
80/5/29 دفترخانه 21 آمل چهاردانگ و نيم مشاع از شش دانگ مالكيت خود را به نام عفت برقى 
و سامان محمدى و سحر محمدى هريك نسبت به يك دانگ و نيم تمشاع منتقل نمود... سحر محمدى و 
سامان محمدى و عفت برقى و هادى محمدى طبق سند قطعى شماره 182029-80/2/23 دفتر 21 
آمل هريك پنج سير مشاع از مالكيت خود را به مجيد سلطانيان شاهاندشتى هريك 25 سير مشاع 
از مالكيت خود را به خليل رونده منتقل نمود...  شش دانگ پالك مذكور طبق سند مشاركت مدنى 
به شــماره 130947-81/4/8 دفتر 43 آمل نزد بانك مسكن شعبه امام آمل در رهن مى باشد... 
در فرض موضوع قطع نظر از اين كه موضوع پالك در رهن بانك بوده هم چنين در توقيف مى باشد 
و اجابت خواســته تنظيم ســند رسمى اساسا غيرمقدور مى باشد باتوجه به اين كه مبناى طرح هردو 
دعوى مفاد قرارداد خريد ساختمان در حال احداث تنظيمى مورخ 81/6/13 مى باشد كه فروشندگان 
هادى محمدى-خليل رونده و مجيد سلطانيان و فروشنده ماريا حجازى دينان قيد گرديد حال آن كه 
بنا بر مفاد پاسخ ثبتى مالكين پالك ثبتى مارالذكر منحصر در فروشندگان مذكور نبوده بلكه مالكيت 
مشاعى پالك مذكور اشخاص ديگرى نيز مى باشند و در مانحن فيه تا اثبات وقوع عقد بيع مذكور و 
رســيدگى به موضوع از خاســته هاى معنونه بنا به مراتب پيش گفته مواجه با اشكال بوده و قابليت 
اســتماع نخواهد داشــت لذا مســتفاد از ماده 2 ق آ د م قرار عدم اســتماع دعوى صادر و اعالم مى 
گردد. قرار صادره ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر 

مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه 2 دادگاه حقوقى آمل-صانعى

آگهى تعيين وقت رسيدگى
ش بايگانى شــعبه:960348 خواهان زهرا عشــريه دادخواستى به طرفيت خوانده محمدرضا 
جعفرى چاقه به خواسته حضانت فرزند به درخواست زوجه تقديم دادگاه هاى عمومى بابل نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه دوم دادگاه خانواده بابل واقع در  مازندران –بابل-ميدان واليت-دادگسترى 
بابل-كدپســتى4713658739 ارجاع و به كالسه پرونده 9609981110200344 ثبت گرديده 
و وقت رســيدگى 96/6/25 ساعت 9:30  تعيين شده است . به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه خانواده بابل-كالگر درونكال

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى ســيد عباسعلى اندرخور ف كاظم  با وكالت غالمرضا رجبى  دادخواستى به خواسته مطالبه 
وجه به طرفيت وحيد طالبى خانميرى ف يوسف تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 2/95/538 
ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شعبه دوم حل اختالف سارى 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز شــنبه 96/6/25 ساعت 10 صبح در شعبه 
2 شــوراى حل اختالف ســارى حضور به هم رسانند واال اين شــورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول 

خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى

اخبار
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مرور شيوه هاى مواجه با مسائل ايمنى در اداره گاز گناباد
رئيس اداره گاز ناحيه گناباد از برگزارى دوره آموزشى آشنايى با 

مسائل ايمنى در اين اداره خبر داد. اكبر نجاتى با اعالم اين خبر اظهار 
ــانى، توسعه  ــى ايمنى و آتش نش كرد: هدف از برگزارى دوره آموزش
ــطح آمادگى كاركنان اين اداره در مقابله با  فرهنگ ايمنى و ارتقا س
ــطح مهارت و حفظ آمادگى در  ــوادث مختلف بود. وى افزايش س ح

مواجهه با حريق و حوادث اضطرارى مرتبط با گاز طبيعى را از ديگر 
ــنايى با كاركرد انواع  داليل برگزارى اين دوره عنوان كرد و افزود: آش
خاموش كننده هاى آتش موجب واكنش به موقع كاركنان در شرايط 
ــطح تئورى و  ــود. به گفته نجاتى اين دوره در دو س اضطرارى مى ش

عملى برگزار و نكات بسيار مهم و كاربردى در آن مطرح شد. در بخش 
عملى شركت كنندگان ضمن آشنايى با پديده آتش سوزى و رفتارهاى 
ــهاى اطفاء انواع  ــب فردى و گروهى هنگام وقوع حادثه با روش مناس
حريق و نحوه عملى كاربرد كپسول هاى خاموش كننده آشنا شدند.

انعقاد تفاهم نامه همكارى با سازمان نظام 
مهندسى ساختمان

ــق 37 گانه و به منظور  ــار در بين مناط ــراى اولين ب  ب
ــركت ملى پخش  ــاى متقابل، ش ــرى از ظرفيته ــره گي  به
فرآورده هاى نفتى منطقه گلستان با سازمان نظام مهندسى 

استان تفاهم نامه همكارى امضا كرد.
ــتان در آيين  ــى_ مدير منطقه گلس ــر بنى كريم امي
ــالم اين خبر هدف از انعقاد  ــا اين تفاهم نامه ضمن اع امض
تفاهم نامه را گسترش همكاريهاى دوجانبه و بهره گيرى از 

ظرفيتهاى متقابل دانست.
ــزون از طريق  ــعه روز اف وى تاكيد كرد:كمك به توس
افزايش سطح تعامالت با مراكز علمى، پژوهشى و فناورى از 

اهداف مهم شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى است.
ايشان ضمن قدردانى از تالش همكاران خود در كميته 
پژوهش منطقه خاطر نشان كرد: اميدواريم اين تفاهم نامه 
در مسير اجرايى خود نتايج مطلوبى براى طرفين به همراه 

داشته باشد.
گفتنى است تاكنون 15 تفاهم نامه فى مابين شركت 
ــتان با مراكز  ــراورده هاى نفتى منطقه گلس ملى پخش ف
ــى، فناورى و فرهنگى به امضا رسيده كه از  علمى، پژوهش
ــتان در بين مناطق 37 گانه  ــن نظر(تعداد) منطقه گلس  اي

ركورد دار است.

 برق منطقه اى گيالن در شاخص عملكرد 
صحيح سيستم حفاظتى رتبه اول را كسب كرد

ــاخص  ــهامى برق منطقه اى گيالن در ش ــركت س ش
ــتم حفاظتى با ميزان 77/96 درصد  عملكرد صحيح سيس
ــركت هاى برق منطقه اى كشور  ــال 95، در صدر ش در س

قرارگرفت.
ــى زاده » مدير دفتر فنى انتقال  مهندس« حمزه عيس
و رابط روابط عمومى شركت سهامى برق منطقه اى گيالن  

در خصوص كسب اين رتبه برتر بيان داشت:
ــاخص  ــهامى برق منطقه اى گيالن در ش ــركت س ش
ــتم حفاظتى با ميزان 77/96 درصد  عملكرد صحيح سيس
ــركت هاى برق منطقه اى كشور  ــال 95 ، در صدر ش در س
قرارگرفت . الزم به ذكر است كه ميانگين عملكرد كل اين 

شاخص در شبكه برق ايران 98/82 درصد مى باشد.
 مدير دفتر فنى انتقال در خصوص سوابق درخشان برق 
منطقه اى گيالن در شاخص عملكرد صحيح سيستم هاى 
ــى ها نشان مى دهد در نمودار  حفاظتى، بيان داشت:بررس
ــاخص عملكرد صحيح سيستم هاى حفاظتى،  ميانگين ش
شركت برق منطقه اى گيالن در سال هاى 91 تا 95 نيز با 

64/91 درصد حائز رتبه اول گرديده است.
وى افزود: خوشبختانه درصد حوادث ناشى از تنظيم، 
ــبت  ــتم حفاظتى نس ــب سيس الجيك يا طراحى نامناس
ــتم هاى  ــى از عملكرد ناصحيح سيس ــه كل حوادث ناش ب
ــى از اشتباه عوامل  حفاظتى و همچنين درصد حوادث ناش
ــى از عملكرد ناصحيح  ــبت به كل حوادث ناش  انسانى نس
ــركت برق  ــال 1395 در ش ــتم هاى حفاظتى در س سيس

منطقه اى گيالن  به صفر رسيده است.

با آغاز طرح خادم يارى رضوى در استان كرمان 
تاكنون بالغ بر800 نفردراين طرح ثبت نام كرده اند

 سرپرست نمايندگى آستان 
كـرمــان

 
ــتان  ــوى دراس ــدس  رض ق
كرمان گفت:  توفيق خدمت 
ــالم آرزوى  ــه بارگاه ملكوتى حضرت رضا عليه الس ب
ــقان  اهل بيت عليهم السالم  خيلى از محبين و عاش
مى باشد و لذا دردوره جديد وپس از انتصاب توليت 
ــانى  ــوع خدمات رس ــدس رضوى  ،موض ــتان ق آس
مدنظر قرار گرفته شدو لذا شرايطى فراهم گرديد تا 
ــا بتوانند از  ــه حضرت رض ــه مندان خدمت  ب عالق
ــدس رضوى و  ــتان ق ــايت آس طريق ثبت نام درس

ــق  و فرصت  ــى توفي ــى دوره آموزش ــش وط  گزين
خادم يارى را پيدا كنند.  

ــرح خادم  ــرى  بيان كرد: ط ــين صاب  سيدحس
ــتى  ــاى فرهنگى، بهداش ــوى در بخش ه ياران رض
ــى و مذهبى و در هر عرصه فعاليتى  درمانى، آموزش
ــتضعفان  ديگر به ارائه خدمات براى محرومان و مس

در استان مى پردازند.
ــه  خدمت به  ــا توجه به اينك ــه داد:  ب وى ادام
ــا محدود به  ــرت رضا (ع) تنه ــاحت نورانى  حض س
ــذا دراين طرح با  ــد. ل حرم وبارگاه رضوى نمى باش

ــاران رضوى در مناطق  ــكيل كانون هاى خادمي تش
ــور ، خادمياران مى توانند با شناسايى   مختلف  كش
افراد محروم كه به هر دليل از زيارت امام هشتم باز 
ــتان قدس رضوى نسبت  مانده اند و هماهنگى با آس
به تشرف اين افراد به مشهد مقدس با كمك خيرين 

نيز اقدام نمايند.  
ــتان قدس   ــى از برنامه هاى آس ــت: يك وى گف
ــن طرح افراد   ــى ها بوده كه دراي ــرف زيارت اول تش
ــن كه  تا اين زمان توفيق تشرف  ــال س باالى 40س
ــته اند مى توانند تحت نظر آستان قدس  زائر  نداش

حضرت رضا شده و در اين سفر معنوى  نيز ميهمان 
حضرت رضا خواهند بود. 

ــدس رضوى  ــتان ق ــى آس ــت نمايندگ سرپرس
دركرمان با اشاره به  اهميت موضوع وقف و نذورات 
ــنه وقف يكى از كارها واقدامات  ــنت  حس گفت: س
ــتان كرمان   ــتان قدس بوده و اين مهم نيز دراس آس

دربين مردم به خوبى رايج شده است . 
ــينه موقوفات  ــت و پيش ــاره به قدم ــا اش وى ب
ــتان ها ى كرمان،   ــتان كرمان گفت: درشهرس دراس
ــت ، راور  امالك و  ــيرجان ،  جيرف ــنجان ، س رفس
ــت امالك و  ــر مديري ــادى  تحت نظ ــات زي موقوف

موقوفات آستان قدس رضوى اداره مى شوند. 
ــازمان  ــل وهمكارى س ــاره به تعام ــا  اش وى ب
ــالمى استان كرمان با نمايندگى آستان   تبليغات اس
قدس رضوى در تشرف زائران حرم رضوى با مشاركت 
ستاد اقامه نماز ازطريق اعزام مبلغين وروحانيون با 
كاروان هاى زيارتى  اين همدلى وهمگرايى در ميان 

دستگاه هاى دولتى را موثر دانست . 
ــواده هاى محروم  ــع ارزاق بين خان وى  از توزي

ــتان كرمان در  با كمك كميته امدادامام خمينى اس
ــاه مبارك رمضان  خبردادو گفت: دربخش عمران  م
و آبادانى نيز با هماهنگى بسيج سازندگى  از طريق 
ــاى جهادى  به مناطق محروم بتوانيم  اعزام گروه ه

خدمات رسانى الزم را داشته باشيم .
ــاره به اعياد  ــين صابرى درادامه با اش سيدحس
ــت: عيادت از بيماران خاص و  دهه كرامت ، نيز گف
ــه هاى دفتر نمايندگى  ــب العالج ، يكى از برنام صع

آستان قدس در استان كرمان است. 
ــادات فقير ، راه اندازى دفاتر  عيادت از ايتام س
ــوى درمناطق مختلف و  كانون هاى خادمياران رض
شروع محروميت زدايى در مناطق محروم از كارهاى 
مهمى است كه هم زمان با گراميداشت دهه كرامت 

در استان كرمان برگزار خواهد شد. 
ــانى و آگاهى  ــاره  اهميت اطالع رس ــا اش وى ب
ــانه ها تقدير وتشكر نمود  ــى در جامعه از رس بخش
ــترش فرهنگ وقف و نذر  ــانه ها در گس و افزود: رس
ومعرفى  فرهنگ رضوى ، تمايل افراد درزمينه هاى 

مختلف  نقش بسزايى دارند.

اضافه شدن اتوبوس هاى يورو 4 و يورو 5 به ناوگان 
حمل و نقل عمومى

ــهري  ــل و ترافيك ش ــاون حمل و نق مع
ــرارداد 500 اصـفـهـان ــان گفت: ق ــهرداري اصفه ش

ــده، حدود 100  دستگاه اتوبوس منعقد ش
دستگاه طي روزهاي اينده اضافه شده و تا پايان سال اتوبوس هاي 
يورو 4 و يورو 5 كه براي نخستين بار در اصفهان راه اندازي مي شود 

به ناوگان حمل و نقل عمومي اضافه مي شود.
عليرضا صلواتي اظهار كرد: اصفهان شهري سرشار از مشكالت 
و همچون كشور در حال توسعه است. با اين مشكالت ايام روزهاي 
ــي وضعيت  ــكالت ترافيكي براي بررس هواي پاك، برنامه ها و مش
موجود و ايجاد راهكار اين شهر رصد شد. وي با بيان اينكه در دو دهه 
گذشته تاكنون نزديك به 50 درصد سفرهاي شهري با خودروهاي 
شخصي صورت مي گيرد، تصريح كرد: اين موضوع در كشور و شهر 
ما بسيار نگران كننده است اما نكته اي كه اهميت دارد اين است كه 
يكسري از قوانين و سياست ها مانند معاينه فني خودروها، قيمت 
پايه سوخت، قيمت خودرو و قوانين مربوط به موتور سيكلت ها و ... 
از سوي پايتخت به ما تحميل شده و ما دخالتي در آن نداريم اين در 
ــت كه در صورت اصالح اين سياست ها كار ما در شهرداري  حاليس
بسيار آسانتر پيش مي رود. وي با اشاره به توليد موتورسيكلت هاي 
ــد: اين موتور سيكلت ها براي نخستين  برقي در اصفهان، يادآور ش
بار توليد داخلي شده و اميدواريم در مردادماه پيش فروش آنها را با 
همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور آغاز كنيم. قيمت اين 
موتورها كه با ارائه تسهيالتي خاص براي شهروندان در نظر گرفته 
مي شود بين حدود 6 تا 7 ميليون خواهد بود. وى افزود: راه اندازي 
ــامانه اتوبوس هاي تندرو در  ــه خط تراموا و 12 س 3 خط مترو، س
مطالعات جامع حمل و نقل طراحي شده كه مسافرگيري خط يك 
مترو نيز طي  چند روز آينده تا ايستگاه ميدان آزادي آغاز و تا پايان 

سال نيز خط يك مترو تا ايستگاه صفه راه اندازي مي شود. 

 بركزارى جلسه شوراى حمل و نقل
 استان گيالن

ــانى  ــعه مديريت و منابع انس معاون توس
ــازى در سفر يك روزه گـيـــالن وزارت راه و شهرس

خود به گيالن و شركت در جلسه شوراى 
ــكالت و موانع موجود در  ــتان ، از حل مش ــل و نقل اين اس حم
ــن وزارتخانه  ــاختارى  اي ــه اى و س ــتخدامى ، بودج ــوزه اس  ح

خبر داد.
ــعه مديريت و منابع  ــيد عاليى معاون توس ــيد سعيد س س
انسانى وزارت راه و شهرسازى كه به همراه تعدادى از مديران به 
اين استان سفر كرده بود با شركت در جلسه شوراى حمل و نقل 
استان گيالن ، به ارائه  گزارشى از  عملكرد وزارتخانه در خصوص 
مباحث استخدامى ، سرمايه انسانى و  ساختار ستادى  استان ها  
پرداخت و از حل مسائل و مشكالت موجود در حوزه استخدام ، 
بودجه و چارتى ادارات كل خبر داد. ايشان در ابتدا عنوان نمودند:  
ــتاد وزارت راه و شهرسازى با تصويب در  ــكيالت تفصيلى س تش

سازمان امور استخدامى به وزارت متبوع ابالغ شد .
ــتادى  ــاختار س ــت : در خصوص س وى در ادامه اظهار داش
ــازى بيشتر به دنبال ايجاد ساختارى در  ادارات كل راه و شهرس
سازمانها هستيم كه ماموريت راهبرى ، برنامه ريزى و نظارت را 
ــد و با توجه به تاكيدات مقام عالى وزارت ، مديران  ــته باش داش
ــتانى نگاه خود را در اجراى ماموريتها از پروژه محور به برنامه  اس
محور تغيير دهند .  گفتنى است معاون توسعه مديريت و منابع 
ــروزه خود به گيالن  ــفر يك ــانى  و هيئت همراه در پايان س انس
ــاى ادارات ستادى  ــتى صميمى با مديران و جمعى از روس نشس
ــازى برگزار كردند و در اين  ــتانى اداره كل راه و شهرس و شهرس
ــائل و  ــاى ادارات با بيان مس ــك از مديران و روس ــه هر ي جلس
ــى از عملكرد مجموعه مديريتى خود  نقطه نظرات خود ، گزارش

 ارائه نمودند

 جمع آورى خطوط مناطق چند شبكه اى 
در شهر چهاردانگه

ــرب  ــار آب ش ــت فش ــدف تثبي ــا ه ب
ــبكه آبفاى تهران ــانى ش ــه روز رس ــهروندان و ب ش

ــانى چهاردانگه ، خطوط قديمى و  آبرس
فرسوده اين شهر از مدار توزيع خارج شد . 

ــالب  ــركت آب و فاض ــى ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــتان تهران مدير امور آبفاى شهر چهاردانگه با  جنوب غربى اس
ــت : با عنايت به برنامه زمانبندى  اعالم خبر مذكور اظهار داش
ــبكه آبرسانى و  ــده در خصوص نوسازى و به روز رسانى ش ش
ــبكه اى از  ــوده و قديمى و چند ش ــازى خطوط فرس خارج س
ــهر چهاردانگه ، عليهذا در همين راستا پروژه   مدار توزيع در ش
ــهر  ــاز خطوط مذكور از مدار در اين ش جمع آورى و خارج س
ــاميدنى  ــد و همزمان عمليات تامين و توزيع آب آش انجام ش
شهروندان و مشتركين محترم از طريق خط اجراء شده موجود 
ــن آذرى ضمن تشريح اين پروژه يادآور شد:   آغاز گرديد. محس
ــارى و به طول 4  ــات با صرف اعتبارات داخلى و ج ــن عملي اي
ــهر  ــاد و يك متر در مناطق مختلف ش ــيصد و هفت ــزار و س ه
ــد و با حذف  ــت ماه جارى آغاز ش چهاردانگه از اوايل ارديبهش
ــانى جند شبكه اى و جايگزينى خط توزيع اجراء  خطوط آبرس
ــى مترى ، عمليات  ــايز 110 ميل ــده از جنس پلى اتيلن س ش
ــهروندان از طريق خط توزيع واحدى  تامين آب آشاميدنى ش
صورت گرفت كه ضمن ارتقاء كمى و كيفى آب شرب موجود،  
ــار و توزيع مطلوب و يكسان آب آشاميدنى  موجب تثبيت فش

شهروندان در مناطق مختلف اين شهر نيز فراهم گرديد .
ــان ساخت:  مدير امور آبفاى چهاردانگه همچنين خاطرنش
ــانى خطوط و  ــات و به روز رس ــراى اين عملي ــان با اج  همزم
ــعابات مرتبط در  ــانى ، عمليات اصالح انش ــبكه هاى آبرس ش

خيابان و كوچه هاى مناطق مذكور نيز انجام شد . 

 برابرى برداشت ايران و قطر از ميدان 
گاز مشترك پارس جنوبى

ــه ويژه اقتصادى انرژى  مديرعامل منطق
ــد گاز از بـوشـهـر ــت و تولي ــارس گفت: برداش پ

ــا افزايش 2  ــدان گاز پارس جنوبى ب مي
ــرى از 270 ميليون متر مكعب به 600 ميليون متر مكعب  براب

در روز افزايش يافت.
ــت با اصحاب رسانه اظهارداشت:  ــفى در نشس مهدى يوس
ــادن به جايگاه خبرنگاران  ــه ويژه انرژى پارس به ارج نه منطق
ــد در طول  ــود الزم مى دان ــته و بر خ ــژه اى داش ــام وي اهتم
ــته باشد. ــت و گفت و گو داش ــال حداقل يكبار با آنها نشس س

ــانه هاى مكتوب و  ــداد خبرنگاران و رس ــزود: كثرت تع وى اف
ــده كه از لحاظ كمى و  ــهر سبب ش ــتان بوش ديجيتال در اس
ــانى  ــتان هاى برخوردار در حوزه اخبار و اطالع رس كيفى از اس
ــش خبرى حتى روستاها اين  ــد به گونه اى كه دامنه پوش باش
ــش داده كه در بالندگى استان بوشهر تاثيرگذار  استان را پوش
ــت.مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس ادامه داد:  اس
ــال 92 ظرفيت توليد گاز ايران از ميدان پارس جنوبى 270  س
ــه اكنون ظرفيت توليد بيش  ــون مترمكعب در روز بود ك ميلي
ــور قطر در برداشت از ميدان  ــت و با كش ــده اس از دو برابر ش
ــفى به بهود توليد ديگر محصوالت  مشترك برابر هستيم.يوس
ــيمى  ــاره كرد و افزود: در زمينه صادرات محصوالت پتروش اش
ــال 92 به 34  و ميعانات گازى از ميزان 17 ميليون تن در س
ــرد: در كنار  ــيديم.وى تصريح ك ــال 96 رس ميليون تن در س
شاخص هاى توليد نگاه ويژه اى نيز به مسئوليت هاى اجتماعى 
خود داشته ايم كه مى توان به حمايت از ورزش، فرهنگ، هنر، 
علم و آموزش و . . . در استان بوشهر اشاره كرد.11وى تصريح 
ــان پروژه هاى عام المنفعه در  ــرد: افزون بر 600 ميليارد توم ك

مناطق مختلف استان بوشهر اجراء شده است.
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نوبت دوم

 موضوع مزايده: سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري کاشان ، در نظر دارد نسبت به واگذاري بخشي از 
باغ فيروزي واقع در فين کوچک بدون اخذ سرقفلي ، حق کسب ، پيشه و تجارت ، به صورت اجاره به متقاضيان 

واجد الشرايط اقدام نمايد.
مهلت دريافت اسناد حداکثر تا تاريخ ٩٦/٥/٢٩ ، مهلت قبول پيشنهادات حداکثر تا تاريخ ٩٦/٥/٣١ و بازگشايي 

پاکات در مورخ ٩٦/٦/١ مي باشد.
کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
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آگهي تجديد مزايده عمومي شماره ٩٦/٥ (مرحله دوم)
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