
آگهى مفقودى 
ســندكمپانى وبرگ سبز سوارى پرايد مدل 1390 رنگ سفيدروغنى بشــماره پالك ايران42- 476 ن 27 
بشماره موتور 4063435  وشماره شاسى S1422290258154 بنام محمدرضا مقيسه فرزند على محمد ش ش 

2213 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ ســبز ســوارى رنو ساندرو مدل 1396 رنگ سفيد بشماره پالك ايران 10- 891 ل 45 بشماره موتور 
W011935-K4MC697  وشــماره شناســايى(VIN) NAPBSRBYNH1070174  بنــام ســيدمحمد صادق 

حبيبى فرزند سيدمهدى ش ش 0010847499 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

مجوز حمل اسلحه دولول روى هم ساچمه زنى كاليبر 12 به شماره سالح 152272 ساخت تركيه متعلق به 
آقاى مرتضى چراغپور احمد محمودى فرزند مريد به شــماره شناســنامه 1 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى گردد.  شهركرد

برگ سبز رنو به شماره پالك 215 س 31 ايران 32 مدل 1370 بنام طاهره دگلى مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

سندكمپانى رنو به شماره پالك 215 س 31 ايران 32 مدل 1370 به شماره شاسى 246162 و به شماره 
موتور 0034293 بنام طاهره دگلى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ سبز كاميونت نيسان به شماره پالك 348 ق 87 ايران 12 مدل 73 بنام محمد خدابخش مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

شناسنامه مالكيت(برگ سبز)،سند كمپانى ،كارت شناسايى و بيمه نامه خودرو شورلت سيلبرتى مدل 1989 
به شــماره ايران26-379ص31 شاســى 6201864 ش موتور6201864 به نام قاسم رمضانپور ف على اصغر 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
   

دانشنامه با درجه كارشناسى ناپيوسته رشته الكترونيك از دانشگاه علم و فرهنگ به نام رحيم قاضى زاده 
خسروشاهى ف محمد در تاريخ مهرماه سال 1388 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد./نوبت دوم سارى

اميرى  زاده  يل  پروانه تأسيس مرغدارى گوشتى وزارت جهاد كشاورزى به نام شهرام اسما 
ف جليل به شماره 84809/ق/12 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

بــرگ ســبز ســوارى ســاندرو –رنو رنــگ ســفيد مــدل 96 بــه شــماره ايــران82-718ط58 ش موتور
K4MC697R094306 شاسى NAPBSRBYAH-1067717 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

جواز حمل سالح شكارى دولول روى هم ZIRVE به شماره 021326604 به نام رضا داداشى سراجى مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

پروانــه بهره بــردارى دامــدارى روســتايى، پرواربندى گوســاله كوچك روســتايى به شــماره 11/5107 
محمدابراهيم محمدپور ف يوسف مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

اينجانب وحيد عســگريان مالك خودرو ســوارى پژو مدل 1393 رنگ ســفيد روغنى به شــماره ايران72-
469س62 ش موتور 124K0519915 شاســى NAAN01CA5EH152086  به علت فقدان سند كمپانى و 
برگ ســبز خودرو تقاضاى صدور المثنى اسناد مذكور را نموده ام چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شــهرك 
پيكان شــهر ساختمان ســمند طبقه اول مراجعه نمايد.بديهى است پس از  انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد سارى

مدرك فارغ التحصيلى كاردانى پيوســته كيوان روشــنى ف حســن ش ش 11810 صادره شــميران متولد 
1363 شماره سريال 0369525 رشته ساختمان مربوه به واحد دانشگاهى تربت حيدريه مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود آن را به دانشگاه آزاد واحد تربت حيدريه تحويل دهد. سارى

برگ ســبز خودرو پرايد سوارى مدل 1390 به شــماره انتظامى 447ص58- ايران 19 و شماره موتور 
4516110 و شــماره شاســى s1412290069600 بنــام غالم رضا كريان مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

اصل برگ ســبز كاميون كمپرســى بنز مدل 1372 رنگ فيروزه اى و شماره شهربانى 719ع31- ايران 
85 و شــماره موتور 10037431 و شماره شاســى 16523637 بنام مالك زاد محمد جاو شيرى مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز

شناســنامه (برگ ســبز) خودرو وانت دو كابين مزدا مدل 88 به شماره انتظامى 517و82- ايران 13 و 
به شماره موتور FE546146 و به شماره شاسى NAGCPX2PC19E23355 به نام خونباز علمى نيا فرزند 

على باز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

اصل سند و برگ سبز سوارى سمند مدل 1395 رنگ سفيد و شماره شهربانى 922د72- ايران 93 و 
شــماره موتور 124K0968845 و شماره شاسى 3GF116227 بنام مالك اكبر جعفرى سنگرى مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

اصل سند و برگ سبز پژو 405 به رنگ مشكى مدل 1383 و شماره شهربانى 852ب73- ايران 63 و 
شماره موتور 12483137899 و شماره شاسى 83059963 بنام مالك ابوالفتح جمشيدى مطلق مفقود شده 

است و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز

وانت نيسان مدل 1384 به رنگ آبى و شماره شهربانى 784و49- ايران 63 و شماره موتور 295040 
و شــماره شاســى 90177 بنام قباد شــهبازى مى باشــد لذا چنانكه كسى ادعائى نســبت به مشخصات مذكور 
دارد به شــعبه 66 حل اختالف مجتمع شــماره 3 شــيراز مراجعه كند در  غير اين صورت پس از ده روز اقدام 

قانونى بعمل مى آيد. شيراز

آگهى فقدان سند مالكيت 
چون نماينده اداره كل راه و شهرســازى اســتان با ارائه دو برگ استشــهاد محلى گواهى شــده اعالم نموده 
كه ســند مالكيت بنام دولت جمهورى اســالمى ايران بنمايندگى سازمان ملى زمين و مسكن به ميزان شش دانگ 
به شــماره پالك ثبتى 4089 فرعى از 221 اصلى واقع در هفشــجان با شــماره دفتر 44 هفشجان صفحه 308 و 
ســند شــماره مسلســل 756627 الف 93 صادر گرديده است و سپس برابر سند رهنى شــماره 52737 مورخ 
1391/03/21 دفتر اســناد رسمى شماره 81 هفشجان در رهن بانك مسكن قرار گرفته است و همچنين برابر 
اســناد اجاره به شــماره هاى 53739 و 53740 و 53741 مورخ 1392/07/22 دفتر اســناد رسمى شماره 81 
هفشجان بترتيب در اجاره آقايان رسول و حيدر و عبداهللا شهرت همگى كيوانى هفشجانى هر كدام به ميزان دو 
دانگ مشاع از ششدانگ قرار گرفته است در اثر سهل انگارى مفقود گرديده و تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى 
نموده است و مطابق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود كه هر كس مدعى انجام معامله (غير از 
آنچه در اين آگهى ذكر شده) نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهى تا ده 
روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد، اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد يا در صورت اعتراض 

اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهد شد. 
 رضا بشارتى - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم  
شــماره پرونــده:96-679/2- خواهان: روح اله وجدانى حاجى تقــى به طرفيت خواندگان /

خوانده : كمال حســن پور   به خواســته  مطالبه وجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان خاوران 
نموده كه به كالســه  96-679/2 ثبت گرديده اســت كه وقت رسيدگى آن 96/12/26 وساعت 
: 9:30 روز شنبه تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه 
تجويز ماده 73 ق ايين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودستور 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. 
مدير دفتر كل شوراى حل اختالف بخش خاوران 

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شماره بايگانى:960854- خواهان: خديجه حسنى دادخواستى به طرفيت خواندگان /خوانده:  
قربان موســوى  به خواســته    اثبات زوجيت  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان پاكدشت نموده 
كه جهت رســيدگى به شعبه  چهارم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشت ارجاع 
به كالســه 960854 ثبت گرديده است كه وقت رسيدگى آن   96/12/27 ساعت: 8:30 تعيين 
شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين 
دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتــب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشود 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 وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شماره بايگانى:961345- خواهان: زهرا خاورى دادخواستى به طرفيت خواندگان /خوانده:  
ابراهيم حسينى به خواسته    اثبات زوجيت تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان پاكدشت نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه  چهارم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشت ارجاع به 
كالســه  961345 ثبت گرديده اســت كه وقت رسيدگى آن   96/12/27 ساعت: 12:30 تعيين 
شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين 
دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتــب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشود 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

متن  اگهى احضار متهم به شماره بايگانى 961092
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم آقا / خانم   فاطمه حسينى شكايتى به طرفيت  
متهم  على جعفرى معروف به على تپل   به اتهام مشاركت در سرقت به عنف و تهديد مطرح  در اين 
شعبه ارجاع و به شماره كالسه  960998292200036 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
پاكدشــت ثبت و وقت رسيدگى مورخ 96/12/23 ســاعت 9:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73  قانون آيين دادرسى  مدنى به علت مجهول المكان بود خوانده و در خواست 
خواهان مراتب  در يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يكماه پس 
از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 

و ضمائم  را  دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد .  
مدير دفتر  دادگاه  كيفرى  شعبه 101 دادگاه   كيفرى   دو   شهرستان   پاكدشت

رونوشت آگهى حصر وراثت
 آقاى غالمحسين سعيديان داراى شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به كالسه 960851 
از ايــن دادگاه در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين تو ضيح داده كه شــادروان خســرو 
اميــر كبيرى به ش ش 6 در تاريخ 8/4/84در اقامتگاه دائمى  خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-امير امير كبيرى به ش ش 80320متولد 1352 پسر متوفى 
2-يحيى امير كبيرى به ش ش 83481 متولد 1354پسر متوفى 3- مهدى امير كبيرى به ش ش 
3706 متولد 1359 پســر متوفى 4- ســهيال امير كبيرى به ش  م 1360492704 متولد 1351 
دختر متوفى 5- شمس السادات امير كبيرى به ش ش 791 متولد1353 دختر متوفى 6- مكرمه 
نبى الهى جير انبالغى به ش  م 5458965957متولد 1328 عيال متوفى  اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مز بور را در يك نوبت اگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك روز به دادگاه تقديم دار واال گواهى 

صادر خواهد شد. 
قاضى شوراى حل اختالف واحد 1عجبشيرخاكپور

ابالغ وقت رسيدگى
كالسه پرونده 960866 شعبه 7 شوراى حل اختالف گنبدكاووس بدينوسيله به خوانده عباس 
ثباتى فرزند غالمعلى مجهول المكان اخطارميگردد. خواهان مولى الموحدين دادخواستى به طرفيت 
شــما به شوراى حل اختالف گنبدكاووس تقديم نموده است. پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت آن 
به كالسه فوق و جرى تشريقات قانونى، تعيين وقت رسيدگى و صدور اخطاريه جهت طرفين نظربه 
اينكه خوانده مجهول المكان مى باشــد، لذا مستنداً به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
دريك نوبت دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتشاردرج مى گردد تا خوانده دردفتر شعبه هفتم شوراى 
حل اختالف گنبدكاووس حاضرو نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم و اخطاريــه را دريافت نموده و 
درجلســه دادرسى كه روز پنجشــنبه تاريخ 96/12/24 ســاعت 09:00  صبح تعيين شده است 

شركت نمايند. چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
شعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

راى شورا
در پرونده شماره بايگانى 960622 كالســه 9609987157600608 شعبه 6 شوراى حل 
اختالف شهرســتان گنبدكاووس درخصوص دعوى خواهان ابوذر مهربانى فرزند محمدعلى بطرفيت 
خوانده فريد كشاورزى فرزند فرهاد مبنى بر مطالبه وجه به مبلغ پنجاه ميليون ريال به استناد يك 
فقره چك به شــماره 821166 مورخ 95/4/12 به عهده بانك كشاورزى شعبه شيرگاه به انضمام 
كليه خســارت قانونى و تاخير تاديه تا زمان اجراى حكم و هزينه هاى دادرســى از هر حيث با توجه 
به مندرجات پرونده امر و مالحظه مفاد دادخواست تقديمى خواهان و مستندات ابرازى وى نظر به 
اينكــه ديــن خوانده در قبال خواهان با توجه به تصوير مصدق اصــل يك فقره چك و گواهى عدم 
پرداخت  از نظر شــورا محرز بوده و اينكه نامبرده در قبال دعوى خواهان و مســتندات تقديمى وى 
دفاع و ايراد موثر و مفيدى را بعمل نياورده و با عنايت به اينكه مستند دعوى بعنوان سند تجارى 
وســيله پرداخت بوده و وجود آن در يد دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر كننده آن دارد و اينكه 
نامبرده نســبت به عدم اشــتغال ذمه خويش دليلى را ارائه و اقامه نكرده و اصل فقهى و شــرعى 
استصحاب نيز بر اين امر داللت دارد عليهذا دعوى مشروحه از ناحيه خواهان وارد و ثابت تشخيص 
و به اســتناد مــواد 198، 519 ، 520 و522 از قانون آئين دادرســى مدنى مصوب ســال 1379 
حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ-/50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ يك ميليون و چهارصد و پنج هزار ريال بابت هزينه هاى دادرســى و نيز به پرداخت خســارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 95/4/12 تا زمان پرداخت آن بر اساس شاخص تورم ساليانه بانك 
مركزى له خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شــعبه و سپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظرخواهى نزد محاكم عمومى 

حقوقى گنبدكاووس ميباشد. 
غالمرضا تيمورى – قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

اجراييه
ش پ : 11/96/111 محكــوم له:اميد رضايــى الريمى ف يحيى محكوم عليه:1-صابر آزرده2-على كاظمى 
ف يوســف هردو مجحهول المكان به موجب رأى شــماره 354-96/6/29 شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى كه 
قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت تضامنى يكصدوشصت ميليون ريال به عنوان اصل خواسته 
و 2,145,000 ريــال هزينه دادرســى هم چنين پرداخت خســارت تاخير تاديــه از 95/9/25 لغايت زمان اجراى 
كامل حكم براساس تناسب تغيير شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى تعيين مى شود در حق خواهان وپرداخت 
8,000,000 ريال در حق دولت.به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف 
است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى 

حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد عباســى سوركى ف حسين به شرح درخواســتى كه به شماره 960476 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان معصومه مجنون ف عليجان ش ش 36 
صادره سارى در تاريخ 96/11/6 در شهرستان بابل  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به :1-محمدش ش 93   2-حســن ش ش 3084   3-على اصغر ش ش 96   4-رقيه ش ش 2092590316   
5-ســميه ش ش 4335  همگى عباســى  نام پدر:  حســين-فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 
متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شــد.م/

الف96/282
دبير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

اجراييه
پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدين وسيله به سميه موسى نيا مداح-طاهره مالاحمدى-صفورا موسى 
نيا مداح-صفا موســى نيا مداح-ساحره موســى نيا مداح كه مجهول المكان مى باشند ابالغ مى گردد طبق اجراييه 
صادره از شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى بابلســر در پرونده كالســه 960547 محكوم عليهم محكوم هستند به 
موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره دادنامه 9609971291200903 محكوم عليه محكوم اســت 
به تنظيم سند رسمى مالكيت پالك 4363 فرعى از يكى از بخش 12 بابلسر و پرداخت 857,000 ريال به عنوان 
هزينه دادرسى در حق خواهان و نيز پرداخت هزينه ديوانى.بديهى است باتوجه به غيابى بودن حكم،اجراى حكم 
غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له، يا ابالغ واقعى اجراييه به محكوم عليه مى 
باشد لذا مفاد اجراييه صادره يك نوبت در اجراى ماده 93 آ د م و ماده 9 ق اجراى ا حكام مدنى در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهى نســبت به اجراى مفاد اجراييه اقدام گردد در 
غير اين صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نســبت به اجراى مدلول اجراييه و وصول هزينه اجرايى اقدام 

خواهد نمود.م/الف
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى بابلسر-هادى رضا نيارمى

دادنامه
پرونده:9609981291100952 تصميم نهايى شماره:9609971291101929 خواهان:مريم اوسطى 
ف بخشــعلى با وكالت قاســم رضازاه ف مســعود خوانده:محسن جهانشــاهلو ف مرحوم نظامعلى خواسته:طالق به 
درخواست زوجه ((رأى دادگاه)): درخصوص دادخواست مريم اوسطى با وكالت قاسم رضازاده به طرفيت محسن 
جهانشاهلو به خواسته صدور گواهى عدم امكان سازش به استناد تخلف از شروط ضمن العقد بدين شرح كه زوج 
بيش از يك ســال اســت كه زوجه را ترك كرده و مجهول المكان اســت و نفقه اى نمى پردازد و سابقه محكوميت 
كيفرى دارد هم چنين داراى اعتياد به مواد مخدر مى باشد بنابراين دسترسى به زوج امكان پذير نگرديد و تالش 
و مســاعى دادگاه جهت نيل به ســازش موثر واقع نشد على هذا  دادگاه نشر به مفاد گواهى گواهان مبنى بر ترك 
زندگى مشترك بيش از يك سال و نظر به مفاد دادنامه شماره 419-1396/6/20 مبنى  بر عدم پرداخت نفقه 
بيش از شش ماه و نظر به پاسخ استعالم سوابق كيفرى زوج و گواهى گواهان مبنى بر اعتياد زوجه دادگاه شرايط 
تحقق شروط ضمن العقد به موجب بندهاى 8و7و2و1 و 9 از قسمت ب عقدنامه مبنى بر وكالت در طالق احراز نمى 
گردد دادگاه مســتندا به مــواد1119و1145 ق مدنى و مــواد 29و27و26و34 ق حمايت خانواده حكم به تحقق 
وكالــت زوجــه در طالق صادر و اعالم مى نمايد.زوجه مى تواند با مراجعه به احد از دفاتر رســمى طالق به وكالت از 
زوج با حق توكيل به غير خود را مطلقه سازد.نظر به اين كه زوجه در جلسه مورخ 96/8/22 تعداد100 عدد سكه 
تمام بهاز آزادى به انضمام كليه حقوق مالى خويش را به زوج بذل نموده نوع طالق خلع مى باشــد حضانت فرزند 
مشترك پسر به نام آرتين متولد 1388/2/31 با زوجه مى باشد وى در خصوص نفقه فرزند ادعايى ندارد زوجه 
حسب گواهى پزشكى قانونى باردار نمى باشد در خصوص مهريه سابقا اقدام شده و منجر به صدور رأى گرديده 
اســت.رأى صادره غيابى ظرف بيســت روز از ابالغ قابل واخواهى در  اين دادگاه ســپس ظرف بيســت روز قابل 
تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.مدت اعتبار گواهى صادره از تاريخ قطعيت حكم يا صدور 

رأى قطعى و انقضاى مهلت فرجام خواهى سه ماه مى باشد.م/الف
دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى بابلسر-على جعفرزاده

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان قاســم نوراللهى دادخواستى به طرفيت خوانده منصور و مسعود جدلى عراقى به خواسته الزام به 
ايفاى تعهد مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9409981291400108 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 
بابلسر ثبت و وقت رسيدگى 97/1/29 ساعت 8:30 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از 
جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى و استماع 

گواهى گواهان در دادگاه حاضرگردد.م/الف
منشى دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى بابلسر

آگهى مزايده 
اجراى دادگاه عمومى بخش گتاب جهت وصول محكوم به در كالســه 950160 مدنى له ســميه مهدى زاده 
ســماكوش عليه حسن رســتم زاده سه دانگ مشاع از شش دانگ پالك ثبتى شــماره 2 فرعى از 10 اصلى بخش 
6 يك قطعه زمين به مســاحت 976 مترمربع كه در آن احداث بنا شــده واقع در روستاى اطاقسرا شماره 2 محله 
ازمين جنب مسجد امام حسين كوچه دانش 5 منزل شخصى حسن رستم زاده كه داراى امتيازات آب و برق و گاز 
و خط تلفن مى باشد و عبارت است از يك ساختمان يك طبقه با زيربناى حدود 100مترمربع با قدمت 7 تا 8 سال 
، ســازه ســاختمان از نوع بنايى بوده و شالوده آن از نوع كف كرسى به ارتفاع يك متر مى باشد.ساختمان موردنظر 
به صورت ســرويس كامل بوده و داراى دو اتاق خواب به مســاحت هاى حدود 9 و 12 متر و يك فضاى تراس به 
ابعاد حدود 1×1/5 مى باشد،ســرويس بهداشتى در بيرون از فضاى اصلى و حمام بين دو اتاق خواب قرار دارد.

آشــپزخانه از نوع اپن بوده و داراى مطبخ به مســاحت 2/5 مترمربع مى باشد.نماى بيرونى ساختمان سيمان كارى 
بوده و پوشش نهايى ديوارهاى داخلى بنا از گچ مى باشد.ديوارها از نوع بلوك و پوشش كف آشپزخانه از سراميك 
مى باشد.ســقف ســاختمان از نوع طاق ضربى و پوشش نهايى بام از جنس ايرانيت با زيرسازى آهنى مى باشد هم 
چنين در ضلع غربى ســاختمان موصوف،باغ مركبات به مســاحت 400مترمربع قرار دارد متعلق به محكوم عليه را 
توقيف نموده و به قيمت پايه كارشناســى 470,000,00 ريال(معادل چهل و هفت ميليون تومان) از طرق مزايده 
در تاريخ 96/12/8 روز سه شنبه ساعت 11 صبح در دفتر اجراى احكام دادگاه عمومى بخش گتاب به فروش مى 
رساند و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار مى نمايد.طالبين مى توانند 5 روز قبل از مزايده از ملك فوق بازديد 
نمايند. خريدار بايد 10درصد مبلغ خريدارى شده را فى المجلس و مابقى را حداكثر ظرف مدت يك ماه پرداخت 
نمايد در غير اين صورت 10درصد مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و هرگونه هزينه هاى بعدى 

به عهده خريدار مى باشد.م/الف
نبى زاده-مدير اجراى دادگاه عمومى بخش گتاب

دادنامه  
پرونده:9609982062500011 دادنامه:9609972062500016 خواهان:بانك صادرات مازندران با  
وكالت سيده فاطمه بهرامى ف سيدرضا خواندگان:1-مهدى آقاگلى روشن ف محمدرضا2-هيبت قادرى كرسى ف 
عبداله (-مجهول المكان)3-عباســعلى داوديان ف رجبعلى ((رأى دادگاه)):درخصوص دادخواست بانك صادرات 
مازندران با وكالت مع الواسطه على حاجى پور و وكالت سيده فاطمه بهرامى به طرفيت1-هيبت قادرى2-عباسعلى 
داوديان3-آقاگلى روشن به خواسته مطالبه به ميزان 68,515,000 ريال بابت اصل و سود ناشى از عقد مشاركت 
مدنى به انضمام خســارت تاخير در تاديه با ماخذ 34درصد در ســال از تاريخ سررســيد 94/2/3 لغايت وصول 
كامل محكوم به و كليه خســارات دادرســى بدين شــرح كه خواهان در مقابل عقد مشــاركت مدنــى طى قرارداد 
شماره 93069694102-93/5/5 مبلغ 70,000,000 ريال به عنوان سهم الشركه بانك به خوانده رديف اول 
تســهيالت اعطا نموده كه خواندگان رديف دوم وســوم نيز از وى ضمانت كرده اند و بدين منظور نرخ 28درصد را 
به عنوان ســودقطعى دوران مشــاركت و نرخ وجه التزام را نيز 34 درصد در نظر گرفته اند.خوانده رديف اول در 
مجمــوع 17,980,000 ريال بازپرداخت داشــته على اى حال شــورا نظر به اين كه اوال قــرارداد فى مابين قانونى 
مربوطه تعيين و تشــريح گرديده اســت ثانيا نظر به اين كه در عقد مشــاركت مدنى نمى توان سود  قطعى در نظر 
گرفت لذا هرچند اطراف دعوى قرارداد فى مابين را تحت چنين عنوانى منعقد كرده اند لكن اين عنوان درخصوص 
چنيــن قــراردادى صدق نمى كند ثالثا نظر به اين كه به موجب اصل آزادى قراردادى اشــخاص مى توانند تا جايى 
كه قراردادها مخالف با صريح قانون نباشد اقدام به انعقاد عقود غيرمعين نمايند مع الوصف نظر به اين كه تعيين 
سود قطعى در عقود تحت هر عنوانى ربا محسوب مى گردد و مخالف صريح قانون،اخالق حسنه،نظم عمومى و آيات 
متعدد قرآن كريم مى باشد لذا صحت قرارداد فى مابين از نظر دادگاه احراز نمى گردد رابعا مقرره تبصره ماده 15 
ق بانك دارى بدون ربا مبنى بر الزام محاكم به پذيرش قراردادهاى بانك ها منصرف از عقود باطل اســت چرا كه 
همان طور كه عقد مشاركت مدنى در تهيه و توزيع مواد مخدر حتى در صورت انعقاد توسط بانك باطل است انعقاد 
عقد مشاركت مدنى برمبناى ربا نيز باطل است و مورد اول هيچ وجه تمايزى با مورد دوم ندارد بنابراين نظر به اين 
كه خوانده اول به مبلغ پرداختى تحت عنوان تســهيالت را من غير حق دارا شــده است و از اين  ميزان نسبت به 
بازپرداخت 17,980,000 ريال اقدم نموده مستندا به مواد 301و303و575 ق مدنى و مواد 515و519و522  
ق آ د م حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 52,020,000 ريال اصل دين و 710,250 ريال هزينه 
دادرسى و 1,872,720 ريال حق الوكاله وكيل و 96,500 ريال بابت قبض پست و 2,500,000 ريال بابت هزينه 
كارشناس و خسارت و خسارت تاير در تاديه از تاريخ سررسيد (94/2/3) چه اين كه طبق قرارداد تاريخ مطالبه 
مشخص است لغايت اجراى حكم به نرخ تغيير شاخص نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى صادر واعالم مى نمايد.
رأى صادره نسبت به خوانده رديف دوم حضورى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در محاكم عمومى 
حقوقى بابلســر مى باشد و نسبت به ساير خواندگان غيابى ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين 
شورا سپس ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم عمومى حقوقى بابلسر مى باشد اما نسبت به مازاد خواسته 
نظر به مراتب فوق الذكر و مستندا به مواد مذكور حكم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نمايد.رأى صادره ظرف 

بيست روز از ابالغ قابل اعتراض در محاكم عمومى حقوقى بابلسر مى باشد.م/الف96/358
شعبه 5 شوراى حل اختالف بابلسر-على جعفرزاده شاهى

آگهى ابالغ احضاريه
بدين وســيله به متهم مجهول المكان آقاى خســرو يعقوبى ف رحمان  ابالغ مى شود به موجب كيفرخواست 
صادره در پرونده شــماره 9610431618100064-96/2/6 صادره از ســوى شــعبه اول داديارى دادســراى 
عمومى و انقالب عباس آباد در پرونده كالسه 960186 متهم به نگهدارى سيصدبطر مشروبات الكلى خارجى مى 
باشد ، لذا وقت رسيدگى براى اين پرونده در روز شنبه 97/2/29 ساعت 11 تعيين شده ،جهت رسيدگى و اخذ 
توضيح و دفاع از اتهام انتسابى در اين مرجع (شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى تنكابن)حاضر گردد ، عدم حضور 
مانع از اتخاذ تصميم از سوى دادگاه  نمى باشد . اين آگهى به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى جهت 

ابالغ قانونى به نامبرده در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج مى گردد.م/الف639/96
مدير دفتر شعبه دادگاه انقالب اسالمى غرب استان مازندران-رمضانعلى كاظمى الموتى

آگهى ابالغ احضاريه
بدين وسيله به متهم مجهول المكان آقاى آرام ديوانى مقدم ف اسماعيل ابالغ مى شود به موجب كيفرخواست 
صادره عليه شــما و در اجراى ماده 387و388 ق آ د ك چنانچه ايراد و اعتراضى نســبت به روند رسيدگى پرونده 
داريد كتبا در مهلت مقرر فوق به اين دادگاه ارائه نماييد.عدم اراهه مانع از اتخاذ تصميم از ســوى دادگاه  نمى 
باشــد.اين آگهى به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى جهت ابالغ قانونى به نامبرده در يكى از روزنامه 

هاى كثيراالنتشار درج مى گردد.م/الف640/96
مدير دفتر شعبه دادگاه انقالب اسالمى غرب استان مازندران-رمضانعلى كاظمى الموتى

آگهى ابالغ احضاريه
بدين وسيله به متهم مجهول المكان آقاى دياكو فتاحى ف ابوبكر  ابالغ مى شود به موجب كيفرخواست صادره 
در پرونده شــماره 9610431618100780-96/9/30 صادره از سوى شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى 
و انقالب عباس آباد در پرونده كالسه 960744 متهم به معاونت در قاچاق مشروبات الكلى خارجى به تعداد 473 
بطرى مى باشــد ، لذا وقت رســيدگى براى اين پرونده در روز دوشــنبه 97/2/10 ساعت 12 تعيين شده ،جهت 
رسيدگى و اخذ توضيح و دفاع از اتهام انتسابى در اين مرجع (شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى تنكابن)حاضر گردد 
، عدم حضور مانع از اتخاذ تصميم از سوى دادگاه  نمى باشد . اين آگهى به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى 

كيفرى جهت ابالغ قانونى به نامبرده در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج مى گردد.م/الف641/96
مدير دفتر شعبه دادگاه انقالب اسالمى غرب استان مازندران-رمضانعلى كاظمى الموتى

آگهى ابالغ احضاريه
بدين وســيله به متهم مجهول المكان آقاى خالد موالن نژاد ف مولود ابالغ مى شــود به موجب كيفرخواست 
صادره در پرونده شــماره 9610431618100780-96/9/30 صادره از ســوى شعبه اول داديارى دادسراى 
عمومى و انقالب عباس آباد در پرونده كالسه 960744 متهم به معاونت در قاچاق مشروبات الكلى خارجى به تعداد 
473 بطرى مى باشد ، لذا وقت رسيدگى براى اين پرونده در روز دوشنبه 97/2/10 ساعت 12 تعيين شده ،جهت 
رسيدگى و اخذ توضيح و دفاع از اتهام انتسابى در اين مرجع (شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى تنكابن)حاضر گردد 
، عدم حضور مانع از اتخاذ تصميم از سوى دادگاه  نمى باشد . اين آگهى به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى 

كيفرى جهت ابالغ قانونى به نامبرده در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج مى گردد.م/الف642/96
مدير دفتر شعبه دادگاه انقالب اسالمى غرب استان مازندران-رمضانعلى كاظمى الموتى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
حســب كيفرخواســت صادره آقاى حســين رحيمى داير بر تصرف عدوانى تحت پيگردمى باشد و چون فعال 
مجهول المكان اســت و ابالغ اخطاريه به واســطه آدرس مقدور نمى باشد لذا وفق ماده 180 قانون آيين دادرسى 
كيفرى ازطريق انتشار آگهى وقت رسيدگى 96/12/22 ساعت 9 صبح  به وى ابالغ مى گردد تا در تاريخ فوق در 

شعبه 101 كيفرى دو محمود آباد حاضر شود. نتيجه عدم حضور سبب اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
ولى اله اسالمى-رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد

اجراييه
ش بايگانــى شــعبه:950101 محكوم له: على اكبــر نهاوندى ف صادقعلى محكــوم عليهم:1-غالمرضا على 
پــور كرمى ف حســن 2-نادر حاجــى خانى ف نامــدار ** حامد صفايــى ف مختار-وكيل على اكبــر نهاوندى محكوم 
به:به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شماره وشــماره دادنامه ها مربوطه 9609971942100175 و 
9609971942100872 محكوم عليهم محكوم اند به پرداخت1-200,000,000 ريال به عنوان اصل خواسته 
در حق محكوم له 2-6,230,000 ريال به عنوان هزينه دادرسى در حق محكوم له 3-10,000,004 ريال به عنوان 
حق الوكاله وكيل در حق محكوم له 4-500,000 ريال به عنوان هزينه نشــر آگهى در حق محكوم له6-خســارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست (95/2/7) لغايت اجراى حكم در حق محكوم له7-هزينه نيم عشر اجرايى 

در حق دولت.م/الف
 مدير دفتر شعبه اول حقوقى رامسر

اخبار
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| شماره4682|

 اجراى يك طرح تامين روشنايى معابر
 در شهرستان سرخه

ــا تالش و  ــرخه ب ــاورز س ــنايى بلوار كش  طرح تامين روش
ــتان ــت توزيع برق اين شهرس ــاى اجرايى مديري ــت نيروه  هم

 به اجرا درآمد.
ــتان سرخه با بيان اين مطلب گفت:  مدير توزيع برق شهرس

هدف اصلى اجراى اين طرح ، تامين روشنايى مسير اين بلوار و 
در نهايت ارتقاى رضايت مندى ساكنان است .

ــزود: براى اجراى اين پروژه  ــدس مهدى پاك طينت اف مهن
ــرچراغ  ــتگاه س ، 462 متر كابل زمينى ،13 اصله پايه و 27 دس

معابر استفاده شده است .
وى خاطر نشان كرد : در راستاى انجام اين پروژه روشنايى 
ــغ بر 464 ميليون هزينه  ــتان ، اعتبارى بال معابر در اين شهرس

گرديده است .

با مساعدت شهردار كالنشهر اراك، مشكل 
مكانى خانه جوان مرتفع گرديد

ــهردار كالنشهر اراك  ــاعدت مهندس تاجران ش با مس
ــب به متراژ 222  ــه جهت در اختيار قرار دادن ملكى مناس ب
مترمربع با كليه امكانات آب، برق،گاز و تلفن در يك طبقه به 
ــراه زيرزمين جهت راه اندازى خانه جوان، اين نهاد پس از  هم

سالها انتظار در آينده نزديك آغاز به كار مى كند. 
ــهر  ــه به اينكه بخش اعظمى از جمعيت اين ش با توج
ــت، مديريت و  ــكيل مى دهند كه براى هداي ــى تش را جوانان
ــروز و آينده خود به نهادى پويا و تنيده از باور  برنامه ريزى ام
جوانگرايى نياز دارند، خانه جوان اراك براى مرتفع كردن اين 

نياز به بهره بردارى مى رسد.

تالش هاى فعاالن صنعت آب و برق هرمزگان 
قابل تقدير است

ــور دكتر همتى  ــت 20/63 كيلوولت مصلى با حض پس
استاندار هرمزگان ، مهندس كهورى مدير عامل شركت برق 
منطقه اى هرمزگان و جمعى از مسئولين و مقامات محلى و 

استانى در شهرستان بندرعباس افتتاح شد.
دكتر فريدون همتى استاندار هرمزگان در مراسم افتتاح 
ــه اى هرمزگان كه همزمان با  ــركت برق منطق پروژه هاى ش
نخستين روز دهه فجر انجام شد ، گفت : اين ايام فرصت خوبى 
است تا خدمات نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران را با زبانى 
قابل درك با مردم در ميان بگذاريم. وى ادامه داد: در طول 39 
سال گذشته با وجود جنگ تحميلى و تحريم هاى بى سابقه 
ــول تاريخ ، به لطف خداوند و هدايت هاى رهبر انقالب  در ط
ــتقامت و حضور مردم توانستيم عرصه هاى سخت را با  و اس
موفقيت پشت سر بگذاريم. استاندار هرمزگان با اشاره به بهره 
بردارى از پروژه هاى آب و برق در بندرعباس ، اضافه كرد : از 
تالش و كوشش فعاالن صنعت آب و برق در استان هرمزگان 
قدردانى مى كنمزيرا تالش شبانه روزى صورت گرفته موجب 
شده تامين برق روستاها و شهرهاى سراسر استان هرمزگان به 
ــود. در ادامه اين مراسم مهندس كهورى مدير  خوبى انجام ش
ــت : 7 پروژه در  ــركت برق منطقه اى هرمزگان گف عامل ش
ــال جارى با اعتبارى بالغ بر 740ميليارد ريال به   دهه فجر س
بهره بردارى مى رسد. وى با بيان اينكه پست 20/63 كيلوولت 
ــركت به بهره بردارى ــى به نمايندگى از 7 پروژه اين ش  مصل
 مى رسد ، افزود : تامين برق مشتركين منطقه ، پايدارى شبكه 
و رضايت مشتركين از مهمترين اهداف احداث اين پست مى 
باشد.  مدير عامل شركت برق منطقه اى هرمزگان افزود : در 
دولت ها ى يازدهم و دوازدهم موفق شديم در طى 5/4 سال 
، 51 پروژه به ارزش 577 ميليارد تومان به ظرفيت پست هاى 
استان اضافه كنيم و در مجموع اين شركت با تعداد 65 پروژه 

به ارزش 7000 ميليارد ريال پيشتاز مى باشد.
مهندس كهورى با اشاره به تعداد 14 پروژه شركت برق 
ــال جارى  ــه اى هرمزگان از هفته دولت تا دهه فجر س منطق
افزود: در هفته دولت سال جارى 7 پروژه به ارزش530 ميليارد 
ــال جارى نيز 7  ــيد و در دهه فجر س ريال به بهره بردارى رس
پروژه ديگر به ارزش 740 ميليارد ريال به مردم شريف استان 

تقديم مى گردد.

ــهردار مشهد مقدس گفت:   ش
مـشـهـد

 
بايد وضعيت ظاهرى آرامستان 
بهشت رضا(ع)  ،بهسازى شده و 
جهت ساماندهى ترافيك جاده منتهى به اين آرامستان، 
ــه و پيك اختصاص ــط بى.آر.تى براى روزهاى جمع  خ

 داده شود. 
ــى به مناسبت ايام اهللا دهه مبارك   تقى زاده خامس
فجر، با حضور بر مزار شهدا در قطعه شهداى دفاع مقدس، 
شهداى دى ماه 57، شهداى مدافع حرم و شهداى گمنام 
آرامستان بهشت رضا(ع) و اهداى گل و نثار فاتحه، ياد و 

خاطره اين عزيزان را گرامى داشت.

آرامستان بهشت رضا(ع) نيازمند ساماندهى 
سيما و منظر

وى همچنين عالوه بر حضور بر مزار سرداران شهيد 
محمدزاده، چراغچى، برونسى، بابانظر، شوشترى، ميرزا 
جواد آقا تهرانى و شهداى آتش نشان، با حضور بر سر مزار 
شهدايى همچون شهيد فرهادى فر، ساجدى، حسينى، 
ــور كه خانواده اين  ــى فروهر، جودى ثانى و تقى پ موالئ
ــهدا و بر سر مزار شهيدانشان حاضر  عزيزان در گلزار ش
ــتگان آنان  ــد به گفتگوى صميمى با خانواده و بس بودن
پرداخت. در ادامه، شهردار مشهد مقدس ضمن بازديد از 
بخش هاى مختلف آرامستان بهشت رضا(ع) تصريح كرد: 

بايد وضعيت ظاهرى اين آرامستان بهبود يابد كه يكى 
ــاماندهى تابلوهاى نصب  از اولين كارها در اين حوزه، س
ــده در آرامستان و رسيدگى به سيما و منظر داخلى  ش

آن است.
اختصاص خط بى.آر.تى براى آرامستان بهشت 

رضا(ع) در روزهاى تعطيل
ــاير  ــهدا و س ــى افزود: تابلوهاى ش تقى زاده خامس
تابلوهاى رنگ و رو رفته نصب شده در اين آرامستان نيز 
در تعامل با بنياد شهيد و ساير نهادهاى زيربط بايد مورد 
بهسازى قرار گيرد چون وضعيت موجود زيبنده شهداى 
گرانقدر نيست. وى خاطرنشان كرد: ترافيك مسير منتهى 

به آرامستان بهشت رضا(ع) مخصوصا در روزهاى تعطيل 
يكى از معضالتى است كه مى توان آن را با اختصاص يك 
خط بى.آر.تى در روزهاى جمعه و تعطيل ساماندهى كرد 
تا مردم براى مراجعه به بهشت رضا(ع) مجبور به استفاده 

از وسيله نقليه شخصى نباشند.
بهشت رضا(ع) بايد يك فضاى زنده باشد نه 

ساكت و مرده
ــاره به اينكه با اختصاص خط اتوبوس در  وى با اش
اين مسير، از حجم ترافيك به صورت محسوسى كاسته 
ــد، ادامه داد: همچنين مى توان براى تكميل  خواهد ش
ــراى جابجايى مردم  ــين برقى ب اين طرح، تعدادى ماش

ــتفاده  ــتان در نظر گرفت تا چرخه اس در داخل آرامس
ــتان تكميل شود.  از حمل و نقل عمومى در اين آرامس
 شهردار مشهد مقدس با تاكيد بر اينكه فضاى آرامستان
 بهشت رضا(ع) بايد يك فضاى زنده باشد، نه اينكه حالت 
سكون و مردگى داشته باشد، اذعان كرد: اين آرامستان 
ــتاى آدرس بندى و  ــراى طرح هايى در راس ــد اج نيازمن
بلوك بندى درست مى باشد تا شهروندان براى پيدا كردن 
ــوند كه ساخت و نصب  ــردرگمى نش يك مزار دچار س
 تابلوهاى اطالع رسانى زيبا بايد از بلوك شهدا و تا عيد نوروز

 اجرايى شود.
تاكيد بر ساماندهى دستفروشان و نظافت مسير 

رفت و برگشت آرامستان بهشت رضا(ع)
ــى از موضوعاتى كه  ــى گفت: يك ــى زاده خامس تق
ــت  ــير برگش ــاد ترافيك در خروجى و مس ــث ايج باع
آرامستان بهشت رضا(ع) به سمت مشهد مى شود، وجود 
دستفروش ها و افرادى است كه با بساط و پارك وانت بار، 
اقدام به فروش اجناس خود مى كنند، مى توان اين مسئله 
ــان  ــاماندهى دستفروش را نيز با راه اندازى يك بازار و س
ــهردارى  ــط ش ــدوده توس ــن مح ــان اي ــوه فروش  و مي

حل و فصل كرد.

 دستور شهردار مشهد جهت اختصاص خط بى.آر.تى
براى بهشت رضا(ع) و بهسازى وضعيت ظاهرى آرامستان 

 برگزارى 198 ويژه  برنامه گراميداشت 
دهه فجر در اسالمشهر

فتانه اميرى مشاور امور بانوان فرماندارى  و 
ــه فجر اسـالمشهـر ــتاد ده ــوان  س ــه بان ــر كميت دبي

ــرد: به  ــهر ،اظهار ك ــتان اسالمش شهرس
مناسبت گراميداشت آغاز چهلمين سال پيروزى انقالب شكوهمند 
اسالمى بيش از 198 ويژه نامه از سوى بانوان شهرستان اسالمشهر 
در زمينه هاى مختلف علمى، فرهنگى، هنرى، معرفتى، ورزشى و... 

اجرا مى شود.
وى افزود: همايش پياده روى بانوان انقالبى، تجليل از پرسنل 
ــطح مدارس،  ــانى، نواختن زنگ انقالب در س زحمتكش آتش نش
عطرافشانى و گل باران مزار شهداى شهرستان و تجديد عهد و ميثاق 
ــهدا و بنيان گذار جمهورى اسالمى ايران برگزارى  با آرمان هاى ش
همايش طليعه انقالب اسالمى بخشى از برنامه هايى در نظر گرفته 
شده است. دبير كميته بانوان ستاد بزرگداشت دهه فجر شهرستان 
ــپزى در شهرستان  ــاره به برگزارى جشنواره آش اسالمشهر با اش
اسالمشهر، بيان كرد: با همكارى و مشاركت ادارات مختلف تعداد 
24 جشنواره آشپزى در شهرها و روستاهاى شهرستان اسالمشهر 
توسط بانوان برگزار مى شود كه در پايان هر جشنواره به انتخاب و 
رأى هيأت  داوران بهترين غذاها و آشپزها انتخاب و از برگزيدگان 

اين جشنواره تجليل به عمل خواهد آمد.
اميرى تأكيد كرد: برگزارى اردوهاى تفريحى، زيارتى، مسابقات 
ورزشى، ديدار با خانواده معظم شاهد و جانبازان، تجليل از پرستاران 
ــطح  ــت كه در طول ايام اهللا دهه فجر در س از ديگر برنامه هايى اس
ــتان با كمك ادارات و نهادهاى شهرستانى به مرحله اجرا  شهرس
درمى آيند. وى با اشاره به اجراى طرح ايران من تشنه است، تصريح 
كرد: طرحى عنوان ايران من تشنه است در روستاى فيروز بهرام با 
مضمون آموزش چگونگى مصرف بهينه آب، برق و گاز و نيز اجراى 

مانور زلزله توسط اداره هالل احمر براى روستاييان اجرا مى شود.

 اصفهان با انسجام بين دستگاهى 
مركز گردشگرى مى شود

ــم تجليل از  ــوروزى در مراس قدرت اهللا ن
ــتاد اجرايى يازدهمين نمايشگاه اصـفـهـان عوامل س

ــگري و صنايع وابسته،  بين المللي گردش
اظهار كرد: در بازديد از نمايشگاه مشترك اداره كل ميراث فرهنگي 
ــيدم در صورت تعامل و  ــان به اين نتيجه رس ــهرداري اصفه و ش
ــي مي توان  ــتگاه ها با يكديگر در يك رفتار منطق ــجام دس انس

اقدامات بهتري انجام و كارهاي زيباتري به نمايش گذاشت.
ــورد توجه در  ــى از موضوعات اصلي م ــا بيان اينكه يك وى ب
ــت، تصريح كرد: با توجه به اينكه  ــهرداري رونق گردشگري اس ش
گردشگري جزء وظايف ذاتي اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري 
ــهرداري و اين اداره  ــوب مي شود، نياز است ارتباط ميان ش محس
با تشكيل كميته مشترك، بيشتر شده تا با جلوگيري از اقدامات 

موازي شاهد رونق گردشگري در شهر و استان اصفهان باشيم.
شهردار اصفهان با بيان اينكه بارها گفته شده اصفهان شهرى 
ــهر موزه، مركز گردشگرى و داراي آثار تاريخي  جهانى، خالق، ش
ــت، افزود: در صورتي كه خواهان استفاده از اين ظرفيت  متعدد اس
ــگري  ــهر را به عنوان مركز گردش بزرگ بوده و قصد داريم اين ش
تبديل كنيم، چاره اي جز انسجام بين همه دستگاه هاي ذي ربط، 

حركت طولي و ايجاد هم افزايي بين تمام متوليان اين امر نداريم.
ــعه پايدار  ــتاى توس ــدوارى كرد: در راس ــوروزى اظهارامي ن
ــتاوردهاي بزرگ تاريخي استفاده  ــهر اصفهان از تمام اين دس ش
ــياري در تمام نقاط ــاهد حضور گردشگران بس  صحيح كرده و ش

 شهر باشيم.
ــرد: در صورت وقوع چنين اتفاقى با همت همه  وى اضافه ك
اشتغال، اقتصاد و شادابى ميان مردم رشد خواهد كرد، همچنين 
بسياري از نقاط شهر مركز تردد مي شود كه اين رفت و آمد ديگران 

جداي از مردم اين شهر، سبب رونق شهر مي شود.

بيش از1200كيلومتر از راههاى گيالن طى 48 ساعت 
گذشته توسط راهداران برفروبى شد

مدير كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
از گـيــالن ــش  بي ــى  برفروب از  ــالن  گي ــتان  اس

ــتان طى 48  1200كيلومتر از راههاى اس
ساعت گذشته خبر داد.

محمد رضا نازك كار در ادامه افزود: طى 48 ساعت گذشته با 
تالش بى وقفه  و شبانه روزى راهداران استان گيالن به 83خودرو 
در محورهاى كوهستانى اسالم -خلخال ، فومن- ماسوله، سياهكل- 
ديلمان ، ماسال – گيلوان، توتكابن- قوشه النه، رستم آباد – رودبار 

و آزاد راه رشت- قزوين امداد رسانى شد.
مهندس نازك كار، مدير كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
استان گيالن  سپس گفت: بيشترين بارشهاى برف در محورهاى 
ياهكل- ديلمان با 1 متر و 70سانتيمتر ، ارتفاعات ديلمان با 1 متر و 
10 سانتيمتر و ارتفاعات كليشم و ويه در ارتفاعات شهرستان رودبار 
ــده است. اين مقام مسئول در خصوص  به ارتفاع 1 متر گزارش ش
بارشهاى برف صورت پذيرفته در ساير محورهاى كوهستانى استان 
ــالم به خلخال 90 سانتيمتر-پونل- خلخال  افزود: در ارتفاعات اس
80تا 90 سانتيمتر-حشمت آباد رودبار 80 سانتيمتر، الت محله 
ــر و امامزاده  ــانتيمترف اشكورات رودس ــر بين 30 تا 50 س رودس
ــانتيمتر و ماسوله نيز 20تا 25 سانتيمتر  ابراهيم بين 30تا 40 س
ــان كرد: 41 اكيپ  ــان سپس خاطر نش ــده است. ايش گزارش ش
راهدارى با تعداد 274 دستگاه ماشين آالت سنگين ، نيمه سنگين 
و سبك ضمن استقرار در 16 راهدارخانه ثابت و 9 راهدارخانه سيار 
در استان بطور مستمر و شبانه روزى آماده مقابله با  بحران برف مى 
ــند. وى در ادامه از رانندگان خواست از ترددهاي غير ضروري  باش
خودداري نمايند و از رانندگاني كه قصد تردد در محورهاي استان 
را دارند درخواست مي شود وسيله نقليه خود را به تجهيزات ايمني 

و زمستاني به ويژه زنجير چرخ مجهز نمايند.

 اجراى برنامه جامع مديريت تقاضا آب شرب 
به صورت گسترده الزامى است

ــتان  ــركت آب و فاضالب اس  مديرعامل ش
اصفهان در جلسه ايى كه با حضور استاندار اصـفـهـان

و مديران  حوزه تامين ونوزيع آب استان با 
ــى جهت كاهش مصرف آب در  موضوع اتخاذ راهكارههاى عمليات
ــرب ،صنعت وكشاورزى برگزار شد گفت : باتوجه به  حوزه  هاى ش
ــور واستان اعمال برنامه جامع راهبردى تامين  شرايط اقليمى كش
،توزيع ومصرف  آب شرب به صورت گسترده الزامى است زيرا براى 
ــتان صرفه جويى حداقل ده  ــطح اس ــرب مردم در س تامين آب ش

درصدى از سوى مشتركين ضرورى ست .
ــم امينى گفت: برنامه جامع راهبردى مديريت  مهندس هاش
 تامين، توزيع و مصرف آب شرب استان اصفهان 2 محور اساسى را 
ــى دوم تالش براى  ــى كند يك  حفظ منابع موجود آب پيگيرى م
 مصرف بهينه منابع آب  است  . ايشان اعالم كرد: تدابير بايد در جهت 
راه اندازى هر چه سريعتر سامانه دوم آبرسانى به اصفهان يزرگ مدنظر 
ــى جمعيت استان ، سالهاست كه  قرار گيرد  چرا كه باروند افزايش
ظرفيت تصفيه خانه آب اصفهان به تنهايى پاسخگويى نياز مشتركين 
در تمام فصول سال نيست به ويژه در زمان پيك مصرف.  وى گفت: 
بازنگري و مهندسي مجدد در فرآيندهاي آب در صنعت به منظور 
جايگزيني روشهاي پرمصرف در فرآيندهاي صنعتي با روش هاي كم 
مصرف به كمك تجهيزات كاهنده مصرف يا تغيير فرآيند.استفاده 
مجدد از پساب هاي خروجي تصفيه خانه هاي فاضالب جهت تأمين 
ــتفاده از فناوري هاي نوين و ارتقاي سطح  آب مورد نياز صنايع،.اس
ــامانه هاي پايش فرآيندهاي تصفيه آب و  فناوري هاي مرتبط با س
بازيافت پساب در صنايع. تبيين موضوع آب مجازي و اجراي اهداف 
آن در مصارف آب در بخش صنعت در راستاي جلوگيري از هدررفت 
منابع آب.از جمله مواردى هستند كه مى تواند منجر به وابستگى 

كمتر صنايع آب بر به حوزه زاينده رودباشد.
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