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 جلسه مديركل فرودگاههاى كرمان
 با مدير مخابرات منطقه كرمان

ــتان كرمان و  ــترك بين مديركل فرودگاههاى اس جلسه مش
مديرمخابرات منطقه كرمان در محل مخابرات منطقه كرمان برگزار 
شد.در اين جلسه مهندس قاسم زاده مديركل فرودگاه هاى كرمان 
تقاضاى خود را در خصوص قراردادهاى فيبرنورى مسيرفرودگاههاى 

ــيرجان و خريد تجهيزات مورد نياز جهت باندهاى  جيرفت-بم-س
ــه مهندس  ــت در اين جلس فرودگاهى فوق ارائه كردند.گفتنى اس
 دوست محمدى مدير مخابرات منطقه كرمان درباره ازمايش،تحويل و
 راه اندازى تجهيزات مورد نياز آنان و همكارى در اين زمينه دستورالزم 

را ارائه كردند.در پايان جلسه همچنين صورتجلسه تنظيم شده  به 
امضاى طرفين رسيد و مقرر شد تا پايان آبان ماه موارد خواسته شده 
در جهت باالبردن ايمنى استانداردهاى باند فرودگاههاى جيرفت-

بم-سيرجان و كرمان به مرحله نهايى برسد.

اجراى عمليات جابجايى بخشى از خط انتقال 
اصلي آب شهر بندرعباس

معاون مهندسي و توسعه آبفاى هرمزگان از اجراى پروژه 
جابجايى بخشى از خط انتقال اصلى شهر بندرعباس و قطعى 
24 ساعته آب در شهرهاى بندرعباس و بندرخمير خبر داد و 
گفت: اين پروژه به طول 60 متر و با اعتبار سه ميليارد ريال 

در حال اجراست.
ــر روى خط  ــن جابجايى ب ــزود: اي ــى اف ــعيد صادق س
ــاب – بندرعباس  ــر مين ــي مت ــال آب 1400 ميل دوم انتق
ــا مخازن داماهى ــه خانه آب بندرعباس ت  حد فاصل تصفي

(در محل زير گذر بلوار بوموسى و بلوار امام حسين ) انجام مي 
ــود. وى تصريح كرد: براي تكميل اين پروژه و اتصال خط  ش
لوله جديد، 30 درصد جمعيت شهر بندرعباس شامل مناطق 
غرب، آبشورك، چهچكور، كل روستاهاى شمال بندرعباس 
ــاعته آب شرب مواجه ــهرخمير ناگزير با قطعي 24 س  و ش

 خواهد بود.  وي ادامه داد: به دليل تنش هاي ناشى از قطعى 
ــه شنبه و چهارشنبه 16 و  آب، مناطق مذكور در روزهاي س

17 آبان ماه با افت فشار آب مواجه مي شوند. 
ــه گفته صادقى: در صورت لزوم براي تامين آب مراكز  ب
ــتان ها تمهيداتى نظير  ــى و درمانى به ويژه بيمارس آموزش
آبرساني سيار انديشيده شده است.  وى اضافه كرد: اين پروژه 
به منظور همكارى با شهردارى بندرعباس در راستاي احداث 

پل زيرگذر ابوموسى و بلوار امام حسين اجرايى مى شود.

  افتتاح مركز جامع سالمت شهرى
 مسكن مهر  اسالمشهر

ــكن مهرضياء آباد   ــالمت شماره 14مس مركزجامع س
ــئولين ادارت  ــهرباحضورفرماندار و  جمعى ازمس اسالمش

وشهروندان افتتاح و مورد بهره بردارى قرار گرفت .  
ــكن مهراسالمشهر،بعنوان  ــالمت مس  مركز جامع س
نوزدهمين مركز جامع  درشهرستان اسالمشهربا اعتبارى 
بالغ بر900ميليون تومان در زمينى به وسعت340مترمربع 
ــرف كمتر از  ــع  در 2طبقه درظ ــاى560 مترمرب با زيربن

100روزاحداث وبه بهره بردارى رسيده است .
ــبكه بهداشت و درمان   ــلمانى رئيس ش محمدرضا س
ــز جامع  ــاح مرك ــيه افتت ــهر درحاش ــتان اسالمش شهرس
ــكن مهر ضياء آباد ،اظهار كرد:با بهره بردارى  سالمت مس
ــالمت شماره 14  كل  فضاهاى  فيزيكى  از مركز جامع س
ــتان  ــطح شهرس ــتى  در س مورد نياز ارائه خدماتى بهداش
ــلمانى بيان كرد:براساس  اسالمشهر،ايجاد شده است .  س
ــت ودرمان،با احداث فضاهاى  ــتاندارهاى وزارت بهداش اس
ــدى كل مناطق  ــورت 100درص ــتى ، بص فيزيكى بهداش
شهرستان اسالمشهرتحت پوشش ارائه خدمات بهداشتى 

قرارگرفته است .  
وى تاكيد كرد: درحال حاضربا احداث 19مركز جامع 
ــهرى ،25 پايگاه  بهداشتى و13خانه  بهداشت  سالمت ش
درسطح  مناطق شهرى و روستايى  شهرستان  اسالمشهر  
ــتى  بطور كامل   ــورد نياز  ارائه خدمات بهداش فضاهاى م
ــالهاى آينده  ــش جمعيت درس ــا توجه به افزاي ــاد و ب ايج

تعدادى ديگر از اين فضاهاى احداث خواهد شد .

ضرورت توسعه زيرساخت هاى 
حمل و نقلى مشهد با نگرش ملى 

  شهردار مشهد مقدس اولين 
مـشـهـد

 
گفتگوى تلويزيونى خود را به 
ــم زد و با  ــه اى متفاوت رق گون
حضور در برنامه زنده تلويزيونى فرمول يك كه امشب از 
ــايل پيش روى  ــب يك سيما پخش شد، عمده مس ش
ــهرى در پايتخت معنوى ايران اسالمى را نه  مديريت ش
تنها با شهروندان مشهدى كه با همه ايرانيان مطرح كرد.

تقى زاده خامسى با حضور در برنامه تلويزيونى فرمول يك 
ــود، در پاسخ به سواالت  كه به صورت زنده پخش مى ش
على ضيا مجرى اين برنامه بر مسايلى همچون ضرورت 
ــريع در اختصاص  ــهد، تس ــه و نگرش ملى به مش توج

ــترش زيرساخت هاى  بودجه هاى دولتى به منظور گس
حمل و نقلى در اين كالنشهر و رايزنى با بانكها به منظور 

پرداخت مطالبات پيمانكاران تاكيد كرد.
شهردار مشهد مقدس در اين برنامه كه حدود يك 
ساعت به طول انجاميد، به ارايه آمارى از ميزان ورود زاير 
و مسافر به پايتخت معنوى ايران پرداخت و گفت: مشهد 
ــاالنه ميزبان 25ميليون زاير و مسافر است و  مقدس س
شهردارى بايد عالوه بر جمعيت 3ميليون و نيمى مشهد، 

به اين تعداد زاير امام رضا(ع) نيز خدمات رسانى كند.
ــهردارى را تشكيالتى وظيفه  تقى زاده خامسى ش
ــون رفت و روب و  ــد و اظهار كرد: امورى چ محور خوان

جمع آورى زباله، نگهدارى فضاى سبز، اجراى آسفالت و 
غيره جزو وظايف شهردارى است و به صورت عادى بايد 
انجام شود و عمده درآمدهاى شهردارى نيز صرف همين 

امور مى گردد.
وى با تاكيد بر ضرورت توسعه زيرساخت ها در اين 
كالنشهر، افزود: از سوى ديگر ضرورت دارد در بحث حمل 
ــعه خطوط مترويى و قطارشهرى در  و نقل به ويژه توس

مشهد كار تسريع شود.
ــاره به همراهى خوب  شهردار مشهد مقدس با اش
دولت در انتشار اوراق مشاركت، بيان كرد: دولت دوازدهم 
پذيرفته است اوراق مشاركت براى خطوط قطارشهرى 
مشهد منتشر شود و بازپرداخت نيمى از آن را متعهد شده 
است و ضرورت دارد روند اختصاص بودجه سرعت گيرد.

ــان كرد: گرچه حضور  ــى خاطرنش تقى زاده خامس
ــهد مقدس نعمت است، اما  ــافران در مش زايران و مس
مسايل و مشكالتى را نيز به همراه دارد كه مى طلبد براى 
رفع اين مسايل در سطح ملى-و نه محلى و منطقه اى- 

چاره انديشى شود.
تعامل با 3 بانك براى پرداخت مطالبات پيمانكاران

ــرى از  ــش ديگ ــدس در بخ ــهد مق ــهردار مش ش

صحبت هاى خود به موضوع طلب پيمانكاران از شهردارى 
اشاره كرد و ضمن عذرخواهى از پيمانكاران، گفت: بدهى 
ــهردارى به پيمانكاران خود رقمى معادل يك هزار و  ش
ــن دليل در گام اول  ــت. به همي 700 ميليارد تومان اس
ــان كمتر از 100  اعالم كرديم پيمانكارانى كه مطالباتش
ــات خود به  ــراى وصول مطالب ــت، ب ميليون تومان اس

شهردارى مراجعه كنند.
ــى افزود: در نتيجه 50 پيمانكار با  تقى زاده خامس
مطالبات كمتر از 100 ميليون تومان مراجعه كردند. از 
ــديم تا بانك ها از  ــوى ديگر با 3 بانك وارد مذاكره ش س
طريق شهردارى وام هايى در اختيار پيمانكاران قرار دهند 
و سررسيد وام بر عهده شهردارى باشد. در واقع بانك ها به 

صورت وضعيت پول پرداخت مى كنند.
به دستيار جوان معتقدم، نه مشاور جوان

شهردار مشهد مقدس در پاسخ به سوالى پيرامون 
به كارگرفتن جوانان در مديريت شهر گفت: ايجاد گروه 
مشاوران جوان كارى تبليغاتى است و با آن مخالفم. فرض 
بگيريم كه مديران افرادى با تجربه هستند، در اين صورت 
يك جوان چگونه مى تواند به مدير با تجربه مشاوره دهد؟ 
تقى زاده خامسى با تاكيد بر اينكه به كارگيرى دستياران 

جوان اعتقاد دارم، بيان كرد: در حال حاضر نيز متوسط 
سنى افرادى كه به كار گرفتم، بسيار پايين است.

وى با اشاره به حضور 1400 نخبه شناخته شده در 
مشهد، افزود: ضرورت دارد از نخبگان استفاده شود. اين 
در حاليست كه تا آنجايى كه اطالع دارم گروه مشاوران 

جوان نهادى براى استخدام هاى رابطه اى شده است.
ــهردار مشهد مقدس تصريح كرد: دستيار جوان  ش
ــاندن آن را داشته  بايد ظرفيت انجام كار و به نتيجه رس
باشد. ظرفيتى كه در بين جامعه نخبگانى مشهد و ايران 

به اندازه كافى وجود دارد و بايد از آن استفاده شود.
به كارگيرى زنان در مديريت شهر

ــى در ادامه به موضوع به كارگيرى  تقى زاده خامس
ــهر اشاره كرد و توضيح داد: تاكنون  زنان در مديريت ش
از توان زنان در مديريت شهر استفاده نكردم، اما در برنامه 

دارم. چرا كه زنان نيمى از جامعه را تشكيل مى دهند.
وى ادامه داد: البته زنان ايرانى همواره به دنبال تهديد 
ــتفاده نكردند. اگر دولتى سر كار  بودند و از فرصت ها اس
ــوان، 30 معاون زن به  ــاوران ج مى آمد كه به جاى مش
كار مى گرفت، امروز 10 كانديداى زن براى پست وزارت 

وجود داشت.

 شارژ مستقيم كلوخه به مگا مدول هاى 
واحد احيا مستقيم فوالد مباركه اصفهان

كاركنان و كارشناسان توانمند واحد احيا 
مستقيم شهيد خرازى (احيا مستقيم 2) اصـفـهـان

فوالد مباركه براى اولين بار در كشور موفق 
ــدند، به طور آزمايشى كلوخة سنگ آهن را به صورت مستقيم  ش

به كوره هاى احيا مستقيم شارژ نمايند.
رئيس واحد احيا مستقيم2 فوالد مباركه ضمن اعالم اين خبر 
و با تأكيد بر اينكه عمليات شارژ مستقيم كلوخه با تركيب حدود 
15درصد همراه با گندله، انجام شده، گفت: نتايج كيفى اين تست 
حاكى از آن است كه ازنظر متاليزاسيون و كربن در حد قابل قبول 

است و با معيارهاى موردنظر منطبق است.
محمدرضا فتحى در خصوص اهداف اجراى اين پروژه گفت: 
با توجه به كمبود گندله در كشور و نياز واحدهاى احيا مستقيم به 
اين ماده اوليه، اين پروژه در اوايل سال 1395 و به منظور شناسايى 
معادن و جايگزينى بخشى از گندله مصرفى با كلوخه سنگ آهن، 

در ناحيه آهن سازى مطرح و اجرايى گرديد.
ــاره به فرآيند اجراى اين طرح افزود: در مرحلة اول  وى با اش
ــن هماتيتى با كيفيت  ــنگ آه ــار معدن كه داراى كلوخه س چه
ــتفاده در مدول هاى احياء مستقيم هستند، شناسايى و  قابل اس
ــدند و در مرحلة بعد بر روى كلوخه ها تست هاى  نمونه گيرى ش
آزمايشگاهى انجام و درنهايت با توجه به نتايج حاصله، يكى از منابع 
تأمين كلوخه براى انجام تستهاى تكميلى و ميدانى انتخاب گرديد. 
رئيس واحد احيا مستقيم2 فوالد مباركه گفت: با توجه به طراحى 
واحد احياء مستقيم2، امكان شارژ كلوخه به طور مستقل دريكى از 

مگامدول هاى اين واحد فراهم است.
ــتا به ميزان 10 هزار تن  ــان كرد: در همين راس وى خاطرنش
ــه و انرژى از معدن موردنظر  ــط واحد خريد مواد اولي كلوخه توس
خريدارى و در چند نوبت در مگا مدول مورد استفاده قرار گرفت. 

 گازرسانى به روستاها موجب اشتغال پايدار 
روستاييان شده است

ــتان و عضو  ــردم گناباد و بجس نماينده م
ــيون عمران مجلس شوراى اسالمى مـشـهـد كمس

ــالمى ايران در  خدمات نظام جمهورى اس
حوزه آب و برق و گاز طى 39 سال گذشته را برجسته عنوان كرد 
ــد پايدار و  ــتغال، درآم ــتايى موجب اش ــانى روس و گفت: گازرس

مهاجرت معكوس روستاييان مى شود.
ــان ضمن تاكيد بر لزوم همكارى  حميد بنايى: منطقه خراس
هر چه بيشتر مجلس و دولت در مباحث زيربنايى اظهار كرد: همه 
مسئوالن بايد تالش كنند تا وضعيت استان در باالترين حد ممكن 
قرار داشته باشد چراكه مشهد و استان خراسان رضوى صرفا متعلق 
به مشهدى ها نيست و اين شهر پايتخت فرهنگى جهان اسالم و به 

نوعى يك شهر فراملى محسوب مى شود.
ــى از همكارى و تعامل خوب مدير عامل و  وى ضمن قدردان
روساى شركت گاز خراسان رضوى با نمايندگان مجلس گفت: با 
اقدامات انجام شده در حوزه گازرسانى به روستاهاى واجد شرايط 
ــتان به زودى شاهد نفوذ صددرصدى گاز در اين دو  گناباد و بجس

شهرستان خواهيم بود.
ــتان  ــتاهاى اين دو شهرس بنايى ادامه داد: در بعضى از روس
ــاى دولتى بوديم كه اين مهم  ــد اخذ مجوز از برخى نهاده نيازمن
ــتگاه هاى اجرايى  ــكارى خوب مديران دس ــه لطف تعامل و هم  ب

محقق شد.
ــتان در مجلس شوراى اسالمى  نماينده مردم گناباد و بجس
ــرايط  ــتاهاى واجد ش با بيان اينكه هم اكنون تعداد اندكى از روس
شهرستان گناباد و بجستان از نعمت گاز طبيعى بى بهره اند، اظهار 
ــد اين مهم  ــه اى كه با حضور وزير نفت برگزار ش كرد: طى جلس
ــى مثبت موضوع را ــركت گاز با نگاه ــرح و مقرر گرديد تا ش  مط

 بررسى كند.

 جمع آورى 646 رشته انشعاب غير مجاز 
در آبفاى جنوب غربى استان تهران  

ــل آبفاى ــه مدير عام ــل صدرائي ابوالفض
ــران در گفتگو با آبفاى تهران ــتان ته  جنوب غربى اس

خبرنگاران ، اظهاركرد: طى 6ماهه نخست 
ــعاب غيرمجازخانگى و صنعتى  ــالجارى تعداد 646رشته انش س
درسطح شهرهاى تحت پوشش شركت آبفاى جنوب غربى استان 

تهران جمع آورى و به مجاز تبديل شده است . 
صدرائيه بيان كرد:در راستاى  افزايش درآمد شركت وكاهش 
هدررفت ظاهرى آب و همچنين سازماندهى انشعابات فضاى سبز 
شهرى در شهرهاى تحت پوشش و مديريت عرضه و تقاضاى آب 
ــايى و جمع آورى  انشعابات غير مجازدر6  در خط الغدير،با شناس
ماهه نخست سال جارى نسبن به مدت مشابهه  سال گذشته آب 

بدون درآمد در اين شركت 2،1 درصد كاهش يافته است. 
ــركت آبفاى  ــت همه اركان ش ــها و جدي ــا تالش وى افزود:ب
ــف و قطع انشعابات غير مجاز ، عالوه بر   جنوبغربى وبا اولويت كش
ــداد  3728 فقره از  ــعبات غير مجاز ، تع جمع آورى و تبديل انش
ــانى  ــتركين  تعويض و به روز رس كنتورهاى خراب و قديمى مش

گرديده است . 
ــعابات ــه  ضرورت قطع انش ــاره ب ــل صدرائيه با اش  ابوالفض

 غير مجاز، تاكيد كرد :با توجه به شرايط خاص و همچنين اهميت 
ــمس آباد كه ،تامين  ــت از خطوط جمع آورى چاههاى ش حفاظ
ــش قابل توجهى از آب خط الغدير از طريق اين چاهها صورت  بخ
مى پذيرد ، پايش و شناسايى انشعابات غيرمجاز بصورت جدى در 
ــتور كار قرار گرفته است .  وى  تصريح كرد:  در مدت 6 ماهه  دس
ــت سالجارى تعداد 22 رشته انشعاب غير مجاز در قطرهاى  نخس
باال در محدوده شمس آباد كه با مصرف متوسط  25ليتر بر ثانيه 
براى مصارف كشاورزى و صنعتى مورد استفاده قرار مى گرفت، 

شناسايى و قطع گرديد .

 97 هزار جلد كتاب در كتابخانه ملى
 سيستان و بلوچستان نگهدارى مى شود

رئيس مركز اسناد و كتابخانه ملى سيستان 
ــتان گفت: 97 هزار جلد كتاب در زاهـــدان و بلوچس

كتابخانه ملى استان نگهدارى مى شود كه 
بيشتر آنها توسط مرحوم سياوش پرواز و ايرج افشار سيستانى اهدا 

شده است.
قاسم سياسر اظهار داشت: گنجينه فرهنگى مرحوم سياوش 
ــناد و  ــازمان اس ــال 90 به س پرواز قاضى عالى رتبه قوه قضاييه س

كتابخانه ملى سيستان و بلوچستان و مردم زاهدان اهدا شد. 
ــنده معاصر  ــتانى مورخ و نويس ــار سيس ــزود: ايرج افش وى اف
ــتان  ــتفاده مردم سيس نيز تا كنون كتاب هاى زيادى را با هدف اس
ــتان اهدا كرده است. وى گفت:  ــتان به كتابخانه ملى اس و بلوچس
ــتر كتاب هاى موجود در كتابخانه ملى سيستان و بلوچستان  بيش
ــتان و  ــناد و كتابخانه ملى سيس ــس مركز اس ــت. رئي اهدايى اس
ــخه از نشريات  ــت: همچنين 25 هزار نس ــتان اظهار داش بلوچس
ــان نامه در كتابخانه ملى  ــخه پاي مختلف و بيش از چهار هزار نس
ــر افزود: 2 هزار و 805 نفر عضو  ــتان نگهدارى مى شود. سياس اس
كتابخانه ملى سيستان و بلوچستان هستند و از منابع آن استفاده 
مى كنند. وى خاطرنشان كرد: افراد مراجعه كننده به كتابخانه ملى 
ــتان مى توانند 37 هزار مورد منبع غير كتابى ــتان و بلوچس  سيس

ــت نوشته، عكس و تابلو نقاشى و غيره) را مشاهده كنند. وى   (دس
گفت: همچنين پنج ميليون و 602 هزار برگ سند تاريخى در آرشيو 
ــناد ملى سيستان و بلوچستان نگهدارى مى شود كه 800 هزار  اس
برگ از آن با تالش نيروهاى محدود اين مجموعه در بررسى بايگانى 
ادارات استان امسال آرشيو شده است.  رئيس مركز اسناد و كتابخانه 
ملى سيستان و بلوچستان افزود: بر اساس قانون تنها نهادى كه اجازه 
ــى ادارات دولتى براى تعيين تكليف و ارزش گذارى  ورود به بايگان

اسناد موجود را دارد مركز اسناد و كتابخانه ملى است .

مفقودى 

كليه مدارك اعم از ســندكمپانى و برگ ســبز ســوارى پرايد صبا مدل 1382 رنگ سورمه اى تيره متاليك 
بشــماره پالك ايران 32- 961 ج 28 بشماره موتور 00531433  و شماره شاسى S1412282991881 به نام 

شعبانعلى الرى ش ش 400 فرزند حيدرعلى  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

سندكمپانى و برگ سبز كاميونت ون سيستم نيسان مدل 1380 رنگ آبى روغنى بشماره پالك ايران 32- 
763 ج 36 بشــماره موتور 00153315  و شــماره شاسى C54276 به نام محمدعلى مناجاتى پور ش ش 1902 

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

كليه مدارك اعم از برگ كمپانى و برگ سبز سوارى سايپا 131 مدل 1390 رنگ سفيدروغنى بشماره پالك 
ايران 42- 715 ن 28 بشــماره موتور 3864212  و شماره شاســى S3412289826997 به نام مهدى فوجى 

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

ســند كمپانــى خودرووانت پيكان مــدل 87 به شــماره انتظامــى 472 ج 55 ايران 49 و به شــماره موتور 
11487054602 و به شماره شاسى NAAA64AA89G049503 به نام سيد ناصر غيورى فرزند سيد هاشم 

مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

جوازحمل سالح 5تيرساچمه زنى نيمه اتوماتيك كاليبر 12ساخت تركيه به شماره سالح T5/47910  به نام 
ياسر زابلى فرزند خليفه به شماره ملى 4232101608مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

برگ ســبز پيكان به شــماره پالك 679 س 53 ايران 32 بنام اميد قربانى مقدم مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ سبز وسند كمپانى ( اسناد فروش)  خودرو سوارى پرايد به شماره موتور  00904251 و شماره شاسى
S1412283299147  به نام مهدى عباس پور  به شماره پالك 682ج98 ايران11 مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است. گرمسار

اصل برگ ســبز وانت زامياد مدل 1395 رنگ آبى و شــماره شــهربانى 274ص48- ايران 93  و شــماره 
موتور z24705433z و شــماره شاســى140BG0437177 بنام مهدى زره پوش مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط است. شيراز

كليه مدارك اعم از ســند كمپانى و برگ ســبز خودرو پرايد تيپ 132مدل 88 رنگ ســرمه اى متاليك ش 
موتور3027362 شاســى S1422288094238 پالك 72-721ن94 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد./

نوبت دوم- سارى

كارت هوشــمند خودرو كاميونت ايســوزو رنگ ســفيد به شــماره  2648020 ش موتور 721441 شاسى 
NAGNKROOE08708775 به نام سيد محمد ميرمظلومى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند كارخانــه كاميــون كشــنده اســكانيا تيــپ HNA رنــگ ســفيد روغنــى مــدل 2014 ش موتــور 
DC13103L016822394 شاســى YS2G4X200E5355234 پالك 73-746ع54 به نام حسين سالخورده 

اكبرآبادى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ ســبز ســوارى پرايد جى تى ايكس آى رنگ سفيد شــيرى روغنى مدل 1384 ش موتور01377215 
شاسى S1412284722324 پالك 72-399س48 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

اصل كارت هوشــمند مربوط به كاميون كشــنده دانگ فنگ به شــماره انتظامى 881ع27-  ايران 98 تيپ 
EQ4251(6*4) مدل 2007 به رنگ شيرى به شماره موتور 69186832 و شماره شاسى 173011986 مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط است. ايالم

ســند كمپانى موتورســيكلت سيستم كوير رو تيپ CC 125 به رنگ  مشــكى مدل 1393 به شماره موتور 
220160  و شماره بدنه 9306419 به شماره پالك ايران 596-44466 متعلق به محمد پاالش فرزند عليرضا 

به شماره ملى 2020852314 مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.گنبد

اينجانــب مهــدى دل آرامى فرزند عظيم به شــماره ملى 2020089033 مالك خودروى ســوارى سيســتم 
پژو تيپ 206 رنگ نقره اى-آبى-متاليك مدل 1383 به شــماره موتور10FSS14940200  و شــماره شاســى 
83662361 به شماره پالك 69-113 و 49 بعلت فقدان اسناد فروش (سند برگ سبز) تقاضاى رونوشت المثنى 
سند خودروى مذكور را نموده است.لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خود روى فوق دارد ظرف مدت ده روز به 
دفتر منطقه ايى سارى واقع در كيلومتر5 جاده سارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهى است پس 

از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139660301058001867 مورخ 1396/7/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى قدرتى آراللو فرزند صمد بشماره شناسنامه 5059 كدملى 0067607381 
صادره از تهران در ششــدانگ يك يك قطعه باغ با بناى احداثى در آن به مســاحت 571/86 مترمربع پالك 483 
فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 6 فرعى از 70 اصلى واقع در قريه شــلمبه از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى 
متقاضى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 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 و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/4642– تاريخ انتشار نوبت اول: 96/8/4 

و تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/8/20
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابر راى شماره 139560329012002319 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض اداره 
جهاد كشاورزى شهرستان گرمسار در يك قطعه زمين كشاورزى با بناى احداثى به مساحت 19959/40 متر مربع 
پالك فرعى از 7- اصلى  مفروز و مجزا شــده از پالك...فرعى از 7- اصلى قطعه واقع در لجران خريدارى از مالك 
رسمى مشاعى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 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 
نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف : 646
تاريخ انتشار نوبت اول : 1396/8/6 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1396/8/20                              

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / اينجانبان كوكب هاشمى مالك / مالكين يك دانگ و نيم سهم مشاع از ششدانگ 
مشــاع پالك ثبتى 142 واقع در قريه زان به نشــانى زان باغ قلى موضوع ســند / اسناد مالكيت شماره 57069 به 
شماره ثبتى 8039 صادره به تاريخ 1328/8/13 متقاضى تعيين بستر و حريم / رودخانه / مسيل /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 ده روز از تاريخ انتشار آگهى به امور آب دماوند 
به نشــانى گيالوند روبروى استخر ورزشــى وليعصر (عج) مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى 
ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند) نبوده و بســتر و حريم اعالمى 
براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/4647- تاريخ انتشار نوبت اول:96/8/10- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 96/8/20
اداره امور آب تهران – دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست بدين وسيله آقاى هادى تبريزيان فرزند اكبر كه به حكايت دادخواست 
تقديمى آقاى حســين شــمس الدينى فرزند رضا فعال مجهول المكان معرفى شده ايد كه خواهان فوق دادخواستى 
به خواســته مطالبه وجه چك به مبلغ 2000000 ريال به طرفيت جنابعالى تقديم كه پس از ارجاع به اين شــورا به 
كالســه 9609983467700903 ثبت شــده لزوما وقت رسيدگى آن براى روز شــنبه مورخ 96/9/25 ساعت 9 
تعيين گرديده است و بنابرخواست خواهان به تجويز ماده 73 ق.ا.د.م مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه (جرايد) 
كثير االنتشار / سراسرى ( محلى ) آگهى تا جنابعالى قبل از وقت رسيدگى با در دست داشتن مشخصات مندرج در 
همين روزنامه به دفتر شورا واقع در شهرستان كرمان ميدان عاشورا دادگاه انقالب شوراى حل اختالف شماره 17 
شهرستان كرمان مراجعه و با اعطاى نشانى و مشخصات كامل آدرس خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم موجود در 
پرونده را دريافت و چنانچه دادخواست يا اليحه اى داريد تقديم و در صورت انتخاب وكيل معرفى و در وقت مقرر 
خود جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد و در صورت عدم مراجعه و حضور در جلسه دادرسى قاضى شورا غيابا به 

اين موضوع رسيدگى و راى مقتضى را صادر خواهد نمود . م.الف: 1724 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 17 كرمان – سعيد محمدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم
كالســه پرونــده:96-686/2   وقــت رســيدگى: 96/9/22 ســاعت: 11:15-خواهان:مهــدى يزدانــى  
خوانده:مرتضى ســهرابى- خواسته:مطالبه طلب خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف نموده كه 
جهت رسيدگى به اين حوزه دوم ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواست خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار 
آگهى مى شود.تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه بعدا 

ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه دوم مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شماره بايگانى:960423-خواهان:  معصومه داورى دادخواستى به طرفيت خواندگان /خوانده:  يونس عزيزى  
به خواســته    طالق به درخواســت زوجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان پاكدشت نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه  چهارم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشت ارجاع به كالسه  960423 ثبت گرديده است 
كه وقت رسيدگى آن   96/9/22ساعت: 8:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشــود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

ابالغ 
در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرســى كيفرى به خانم كبرى شــفيعى فرزند قربانعلى ابالغ مى گردد جهت 
دفاع از اتهام خويش مبنى بر كالهبردارى به مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ريال موضوع شكايت آقاى احمد ملكى 
كوهپايه فرزند محمد ظرف يك ماه پس از انتشــار اين آگهى در شــعبه هشتم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 
كرمان واقع در بلوار 22بهمن حاضر شــود نتيجه عدم حضور صدور قرار غيابى و اتخاذ تصميم قانونى مى باشــد . 

م.الف : 1730 
 بازپرس شعبه هشتم دادسراى عمومى و انقالب كرمان – سجاد عليدادى سليمانى

اجرائيه 
مشخصات محكوم له / محكوم لهم :  محمد حسين زينلى پور فرزند على  به نشانى : كرمان – كرمان – خ مطهرى 
غربى نبش ك 9 شيشــه ســكوريت زينلى - مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم : ايمان رحيمى تميجانى فرزند 
حسن  به نشانى : كرمان – كرمان - بل هوانيروز – بل بعثت – ك زنبق - محكوم به : به موجب درخواست اجراى حكم 
مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه 9609973466200585 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 
دوازده ميليون تومان به انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چكها لغايت اجراى كامل حكم مطابق آخرين 
تغيير شــاخص ســاالنه بانك مركزى و پرداخت مبلغ 3/120/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و 
پرداخت نيم عشر دولتى .محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گــذارد ( مــاده 34 قانون اجراى احكام مدنى ) 2-ترتيبى براى پرداخت به محكوم به بدهد .3-مالى معرفى كند كه 
اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميســر باشد . چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى 
روز كليه اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول ، به طور مشــروح مشتمل بر 
ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه 
دادخواســت اعســار به مقام قضائى ارائه نمايد . واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود. ( مواد 8و3 قانون 
نحــوه اجراى محكوميت مالى 1394 )4-خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حكــم ، حبــس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد . ( ماده 34 قانــون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانــون نحوه اجراى محكوميت مالــى 1394 )5-انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار ازاداى دين به نحوى 
كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف 
محكوم به يا هر دو مجازات مى شود . ( ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394)6-چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى 

كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود .( تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شوراى حل اختالف شماره 2 شهرستان كرمان – ام البنين مالزاد

آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصروراثت زرى بابائى دهكردى فرزند احمد  به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شدهبه 
كالســه 9609983844500497  از ايــن دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شادروان احمد بابائى دهكردى فرزند كرباليى غالم در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1- نرگس شمسى پور فرزند محمدعلى متولد 1323 ش ش 156 (همسر)2-قباد بابايى 
دهكردى فرزند احمد متولد 1353 ش ش 964 (فرزند) 3-غالمرضا بابايى دهكردى فرزند احمد متولد 1349 ش 
ش 977 (فرزند) 4- زريبابايى دهكردى فرزند احمد متولد 1359 ش ش 2850 (فرزند) 5- گلناز بابايى دهكردى 
فرزنــد احمد متولــد 1344 ش ش 752 (فرزند) 6- عزت بابايى دهكردى فرزند احمد متولد 1352 ش ش 133 
(فرزند) 7- ماه بس بابايى دهكردى فرزند احمد متولد 1346 ش ش 919 (فرزند) 8- منور بابايى دهكردى فرزند 
احمد متولد 1343 ش ش 3270 (فرزند)اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى 
گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت 

يكماه به اين دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه شوراى حل اختالف شماره 5 شهرستان شهركرد-رحمان آماده

یز- زنجان واژگونی اتوبوس در محور تبر
واژگون��ی اتوب��وس در محور تبری��ز- زنجان چهار 

مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش مهر، واژگونی اتوبوس در کیلومتر ۱۵۰ تبریز 
زنجان چهار مصدوم بر جای گذاشت. این حادثه ساعت ۱۹ 
روز پنج شنبه اتفاق افتاد. گفتنی است مصدومان این حادثه 

به بیمارستان های میانه و هشترود منتقل شدند.
همچنی��ن در حادثه دیگ��ری واژگونی مینی بوس 
در جاده ساری - قائمشهر ۱۴ مصدوم برجای گذاشت.
زکریا اش��کپور س��خنگوی مرکز فوریت های پزشکی 
مازندران با اش��اره به واژگونی مینی بوس در جاده ساری - 
قائمشهر اظهار داش��ت: در ساعت ۱۹:۴2 خبر این حادثه 
به مرکز ارتباطات اس��تان مازندران اعالم و پنج دس��تگاه 
آمبوالنس از پایگاه های فرهنگ، راهبند، اسماعیلی ساری و 
خیابان ساری قائمشهر و ارطه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۱۴ نفر مصدوم ش��دند که 
به بیمارستانهای امام خمینی)ره( ساری ولیعصر و رازی 

قائمشهر منتقل شدند.

یشتری »انار« خسارت نداشت زمین لرزه ۴.۲ ر
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان از اعزام دو 
اکیپ به منظور بررسی منطقه زلزله زده »انار« خبر داد و 

گفت: این زمین لرزه خسارت جانی و مالی نداشت.
علی حس��ین زاده مهرابی اظهار کرد: زمین لرزه ۴.2 
ریشتری عصر روز پنج شنبه »انار« در عمق ۱۰ کیلومتری 
رخ داده که به دلیل عمق زیاد کانون زمین لرزه خسارتی 
نداش��ته است. وی با اش��اره به اینکه کانون زمین لرزه در 
محدوده استان یزد بوده است، افزود: به لحاظ اینکه کانون 
زمین لرزه به »انار« نزدیک تر بوده در س��ایت لرزه نگاری 

محل زمین لرزه استان کرمان درج شده است.
مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری کرمان با بیان 
اینکه زمین لرزه عصر روز پنج ش��نبه در »انار« احساس 
ش��ده اس��ت، گفت: دو اکیپ برای بررسی منطقه اعزام 
ش��ده اس��ت. وی بیان کرد: تاکنون هیچگونه خسارت 

جانی و مالی اعالم نشده است.

وشن"   نمایشگاه عکس"آبی ر
ومیه برگزار  شد در ار

نمایشگاه عکس"آبی روشن" شامل برگزیده ای از آثار 
مجتبی اسماعیل زاد از روز گذشته در ارومیه دایر شد.

دومی��ن نمایش��گاه انف��رادی عکس ه��ای مجتبی 
اس��ماعیل زاد با عنوان "آبی روش��ن" ب��ا همت انجمن 
س��ینمای جوانان ایران از روز جمع��ه ۱۹ آبان ماه ۹۶، 

ساعت ۱۷ در نگارخانه میالن ارومیه دایر شد.
در این نمایشگاه تعداد 2۶ عکس در ابعاد ۶۰ ×۹۰ 
سانتی متر از طبیعت و مناظر طبیعی استان آذربایجان 

غربی در معرض دید عالقه مندان قرار خواهد گرفت.
این هنرمند متولد ارومیه، عضو انجمن عکاسان ایران، 
عکاس سابق خبرگزاری مهر، عکاس خبرگزاری تسنیم 
و مدرس داستان نویسی در حوزه هنری آذربایجان غربی 
اس��ت و حضور در بیش از ۱۵ نمایشگاه گروهی عکس، 
کس��ب رتبه و تقدی��ر در بیش از ۳۰ جش��نواره ملی و 

منطقه ای در کارنامه  هنری این عکاس دیده می شود.
بازدی��د از نمایش��گاه تا ۳۰ آبان م��اه ۹۶ هر روز از 
س��اعت ۱۷ ت��ا 2۱ در گالری میالن به نش��انی ارومیه، 
خیاب��ان مولوی، خیابان امین، خیاب��ان ارمغان، خیابان 

ارغوان، نبش کوچه ۷ ادامه دارد.
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