
شهرستانها10 یک شنبه  20 خرداد 1397  شماره 4762 

با وكالت محمد هادى حسين پور دادخواستى  افرازه  آقاى منصور  متن آگهى  خواهان 
به طرفيت خوانده آقاى سيداحمد آرمندزاده به خواسته اعتراض به عمليات اجرايى و 
دستور موقت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 970177 شعبه 
و وقت رسيدگى مورخ  ثبت  تهران  106 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت 
1397/5/1 ساعت 13:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 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.
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه 106  حقوقى  دادگاه  منشى        110/20167 

 متن آگهى  خواهان آقاى مسعود توكلى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حميدرضا 
رنو فرزند على به خواسته اعسار از محكوم به مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 960975 شعبه 106 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/1 ساعت 13:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه 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.
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه 106  حقوقى  دادگاه  منشى        110/20165 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى درخصوص دعوى خواهان شهناز قديرى به طرفيت خواندگان 
بابك معزز و عارف صميمى به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى و مطالبه وجه 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده رديف دوم، درخواست خواهان و دستور  چك 
ظرف  مى شود  ابالغ  خوانده  به  مدنى  دادرسى  آيين  قانون  ماده 73  تجويز  به  دادگاه 
يك ماه پس از نشر آگهى با حضور در دفتر شعبه 110 دادگاه عمومى تهران واقع در 
ميدان تجريش، خيابان فناخسرو، پالك 73 مجتمع قضايى عدالت با دريافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم و در وقت رسيدگى مورخ 97/5/3 ساعت 11 جلسه دادگاه شركت 

نمايد واال غيابا» رسيدگى و راى مقتضى صادر خواهد شد.
تهران عمومى  دادگاه   110 شعبه  دفتر  مدير          110/20162  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى درخصوص دعوى خواهان عليرضا صادقى به طرفيت خواندگان 
عليرضا سعادتى اصل و فريد متين به خواسته ابطال مبايعه نامه و اثبات مالكيت با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده رديف اول، درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به خوانده ابالغ مى شود ظرف يك ماه پس از نشر 
آگهى با حضور در دفتر شعبه 110 دادگاه عمومى تهران واقع در ميدان تجريش، خيابان 
فناخسرو، پالك 73 مجتمع قضايى عدالت با دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
غيابا»  واال  نمايد  شركت  دادگاه  جلسه   9 ساعت   97/5/8 مورخ  رسيدگى  وقت  در  و 

رسيدگى و راى مقتضى صادر خواهد شد.
تهران عمومى  دادگاه   110 شعبه  دفتر  مدير          110/20157  

مجتبى  عليهم:  محكوم  اكبر  على  فرزند  جوان  نباتيان  رضا  له:  محكوم  آگهى  متن   
بدينوسيله  جرايد  در  منتشره  هاى  آگهى  پيرو  خانى  حسين  همگى  تيمور  و  ياسر  و 
المكان  مجهول  كه  خانى  حسين  همگى  تيمور  و  ياسر  و  مجتبى  عليهم  محكوم  به 
مى باشند ابالغ مى شود چون به موجب دادنامه شماره 9609970014501466 
مورخ 1396/11/28 صادره از شعبه 145 دادگاه حقوقى تهران در پرونده كالسه 
به پرداخت مبلغ  450/000/000 ريال  960817 محكوم عليهم متضامنا محكوم 
بابت اصل خواسته و 15/630/000 ريال هزينه دادرسى و 1/132/000 ريال 
الوكاله وكيل  96/8/13 حق  تاريخ مطالبه  از  تاديه  تاخير  تعرفه خدمات و خسارت 
طبق تعرفه در حق محكوم له و در صورت عدم اجراى مفاد اجراييه ظرف 10 روز از 
تاريخ ابالغ محكومند به پرداخت مبلغ 22/500/000 ريال بابت نيم عشر دولتى.  
پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرايى برعهده محكوم عليه مى باشد.  
معرفى ضامن  به  منوط  غيابى  حكم  اجراى  حكم،  بودن  غيابى  به  توجه  با  است  بديه 
عليه  محكوم  به  اجراييه  واقع  ابالغ  يا  له،  محكوم  از  متناسب  تامين  اخذ  يا  معتبر 
 9 ماده  و  م  د.  آ.   73 ماده  اجراى  در  نوبت  اجراييه صادره يك  مفاد  لذا  باشد  مى 
قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده 
اين  اقدام گردد.  در غير  اجراييه  اجراى مفاد  به  آگهى نسبت  انتشار  از  روز پس 
اجراييه و وصول  اجراى مدلول  به  احكام طبق مقررات نسبت  اجراى  صورت واحد 

هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.
 110/20153         مدير دفتر شعبه 145 دادگاه حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران – پروين جانباز

 خواهان بانك صادرات ايران با وكالت آقاى سيدحسين سليمانى كرهرودى دادخواستى 
به طرفيت خواندگان شركت گلدين شيد و حسين الماسى و ليال ظروفچيان به خواسته 
به شماره پرونده كالسه  و  ارجاع  اين شعبه  به  تامين خواسته مطرح كه  و  مطالبه وجه 
970126 شعبه 106 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران ثبت و وقت 
رسيدگى مورخ 97/4/24 ساعت 10 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد.
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   106 شعبه  منشى        110/18935  

 خواهان بانك صادرات ايران با وكالت آقاى سيدحسين سليمانى كرهرودى دادخواستى 
به طرفيت خواندگان شركت گلدين شيد و حسين الماسى و ليال ظروفچيان به خواسته 
به شماره پرونده كالسه  و  ارجاع  اين شعبه  به  تامين خواسته مطرح كه  و  مطالبه وجه 
970137 شعبه 106 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران ثبت و وقت 
رسيدگى مورخ 97/4/24 ساعت 10/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل  تاريخ  از  يك ماه پس 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   106 شعبه  منشى        110/18933  

 خواهان بانك صادرات ايران با وكالت آقاى سيدحسين سليمانى كرهرودى دادخواستى 
به  ظروفچيان  ليال  و  الماسى  حسين  و  شيد  گلدين  شركت  خواندگان  طرفيت  به 
خواسته مطالبه وجه و تامين خواسته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه970127 شعبه 106 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران ثبت و 
وقت رسيدگى مورخ 97/4/24 ساعت 12 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل  تاريخ  از  يك ماه پس 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   106 شعبه  منشى        110/18932  
 دادنامه پرونده كالسه 9609980215900840 شعبه 200 دادگاه عمومى حقوقى 
 9709970215900222 نهايى شماره  تصميم  تهران  مطهرى  قضايى شهيد  مجتمع 
فرزند  دليريان  احسان  آقاى  وكالت  با  مهرعلى  فرزند  حامدى  محمد  آقاى  خواهان 
محمد خواندگان 1- حسين آقاميرزايى فرزند اسمعيل 2- حسن آقاميرزائى فرزند 
اسمعيل 3- مهناز آقاميرزائى فرزند اسمعيل 4- محسن آقاميرزائى فرزند اسمعيل 
محمود  فرزند  لشكرى  مهران  آقاى  وكالت  با  اسمعيل  فرزند  آقاميرزائى  مريم   -5
صلح  رسمى  سند  تنظيم  به  الزام   -2 غير  به  منافع  انتقال  تجويز   -1 ها  خواسته 
سرقفلى راى دادگاه در خصوص دعوى خواهان محمد حامدى با وكالت احسان دليريان 
بطرفيت خواندگان 1- مريم آقاميرزائى با وكالت مهران لشكرى 2- مهناز 3- حسين 
بغير  منافع  انتقال  تجويز  بخواسته  آقاميرزائى  همگى  شهرت  محسن   -5 حسن   -4
بخش  اصلى  از شماره  باقيمانده  و  مفروز  اصلى   1659 ثبتى  پالك  جزء  مغازه  يكباب 
ريال  ميليون   51 به  مقوم  وكيل  الوكاله  حق  و  دادرسى  هزينه  بانضمام  تهران   10
باستناد اجاره نامه رسمى 13889-1392/11/5 دفترخانه تهران و پاسخ استعالم 
ثبتى 49054- 1396/10/12 از اداره ثبت رودكى نظر به اينكه رابطه استيجارى 
فيمابين محرز مالكيت خواندگان بر مورد اجاره محرز است و حسب محتويات پرونده 
حاضر  خواندگان  و  نگرديده  حاصل  كسبى  حقوق  پرداخت  به  راجع  تراضى  هيچگونه 
به خريدارى نيستند و حق انتقال مورد اجاره از يد مستاجر به غيرسلب شده است 
بنابراين دادگاه دعوى خواهان را ثابت تشخيص و مستندا  به ماده 19 قانون روابط 
مستاجر  يد  از  اجاره  مورد  منافع  انتقال  تجويز  بر  حكم   56 مصوب  مستاجر  و  موجر 
بغير به منظور اشتغال منتقل اليه به شغل خواروبار فروشى در دفترخانه صادركننده 
ماه   6 مدت  ظرف  مستاجر  چنانچه  است  بديهى  مينمايد  اعالم  و  صادر  مزبور  سند 
حكم  ننمايد  اقدام  انتقال  رسمى  سند  تنظيم  به  نسبت  قطعى  حكم  ابالغ  تاريخ  از 
و  وكيل  الوكاله  حق  دادرسى  هزينه  مطالبه  به  راجع  بود  خواهد  االثر  ملغى  صادره 
بوده  ورود خسارت  و  خواندگان  تقصير  اثبات  به  منوط  مطالبه خسارت  اينكه  به  نظر 
به  منوط  انتقال  اينكه  و  نداشته  را  غير  به  انتقال  حق  خواهان  اينكه  به  توجه  با  و 
نميباشد  خواندگان  متوجه  تقصيرى  فلذا  بوده  محكمه  از  مجوز  اخذ  يا  مالك  رضايت 
تا مكلف به پرداخت خسارت باشند فلذا دادگاه مستندا به مواد 515 و 520 قانون 
اعالم  و  صادر  قسمت  اين  در  خواهان  دعوى  حقى  بى  بر  حكم  مدنى  دادرسى  آيين 
ميدارد و در خصوص خواسته ديگر خواهان مبنى بر الزام خواندگان به تنظيم سند 
صلح سرقفلى با عنايت به اينكه وكيل خواهان بشرح صورتجلسه مورخه 97/1/26 
آيين  قانون  از   107 ماده  از  ب  بند  به  مستندا  نموده  مسترد  را  مزبور  خواسته 
نسبت  راى صادره  ميدارد  اعالم  و  را صادر  خواهان  دعوى  رد  قرار  مدنى  دادرسى 
به خوانده رديف اول حضورى و نسبت به ساير خواندگان غيابى و ظرف بيست روز 
قابل  روز   20 ظرف  سپس  و  دادگاه  اين  در  واخواهى  قابل  واقعى  ابالغ  تاريخ  از 

تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   200 شعبه  رئيس         110/18928  

آگهى مفقودى
برگ سبز پيكان به شماره پالك 559 ب 58 ايران 26 مدل 1379 بنام ادريس يزدانى مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

اينجانــب ابراهيــم ســربازى  مالــك خودرو پــژو 206 بــه شــماره شاســى 81808549 و شــماره موتور 
22828108400 بعلت فقدان برگ كمپانى تقاضاى رونوشــت المثنى اســناد مذكور را نموده اســت لذا چنانچه 
هــر كس ادعايى در مــورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش ايران خودرو واقع 
در كيلومتر 14 جاده قديم تهران كرج مراجعه نمايد. بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد . گرمسار 

برگ ســبز موتور سيكلت پيشــرو پارس150 رنگ قرمز مدل 1395 بشماره پالك 774- 54291 بشماره 
موتور 0149N5P962984 و شــماره تنه 150A9575378 بنام ســيدعلى اكبر فاطمى فرزند سيدعلى مفقود 

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

برگ ســبز ســوارى پژو206 هاچ بك مدل 1382 رنگ ذغالى متاليك بشــماره پالك ايران36- 826 م 63 
بشــماره موتور 10FSE24078682  و شــماره شاســى 0081629380 بنام فاطمه كسكنى مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

برگ ســبز ماك كاميون بارى به شــماره پالك 185 ع 23 ايران 87  مدل 1942 بنام قدرت اهللا ميرزا جانى 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

كليه مدارك (برگ ســبز ، شناســنامه ، ســند كمپانى و كارت) خودرو ســوارى هيوندا سانتافه 2400 مدل 
2015 بــه شــماره انتظامى 274ن89- ايران 11 و به شــماره موتور G4KEEU511317 و به شــماره شاســى 
1KMHSU81CDFU425741 به نام عليرضا مير شــفيعى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى باشــد. 

ياسوج

برگ سبز (شناسنامه) و سند كمپانى خودرو سوارى پژو 405 جى ال ايكس مدل 1378 به شماره انتظامى 
475ل54- ايران 43 و به شــماره موتور 22527810834 و به شــماره شاســى IN78311253 به نام حســن 

شمس كمشچه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

سند ماشين پرايد آى 141 مدل 1385 به رنگ نوك مدادى متاليك به شماره پالك 173م86- ايران 55 
و به شــماره شاسى S1482285165875 و به شماره موتور 1609895 بنام محمود رحمتى هرو مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. كاشان

ســند كمپانــى پرايد صبــا جى تى ايكس مــدل 81 رنــگ ذغالى متاليــك ش موتور 00301813 شاســى 
S1412281767642 پالك ايران72-365د58 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

اينجانب امين اله دزيانى مالك خودرو پژو 206 به شــماره ايران59-215ج61 مدل1390 رنگ خاكسترى 
متاليك ش موتور 14190055193 شاســى 541995 به علت فقدان برگ ســبز خودرو تقاضاى صدور المثنى 
اسناد مذكور را نموده ام چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت 
ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه 

نمايد.بديهى است پس از  انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد سارى

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابــر راى شــماره 139660324004001078 مورخــه 1396/8/20 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خورموج تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى على دربندى يكتا فرزند محمد بشــماره شناســنامه 3758 صادره از دشــتى در 
ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 173/03 مترمربع پالك 9511 فرعى از 1040 اصلى مفروز و مجزى شــده 
از پــالك از 1040/983 اصلــى قطعه 1 بخش 5 واقع در شــهر خورموج خريدارى از مالك رســمى محمد دربندى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/3/5- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/3/20 - م الف/165
رئيس واحد ثبتى  شهرستان دشتى

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760326007000096 مورخــه 1397/2/11 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضى مهدى يازى به شماره شناسنامه 4145 در اعيانى ششدانگ يك بابخانه و مغازه احداثى 
و عرصه 4 دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 175/28 مترمربع قسمتى از پالك 144/237 اصلى واقع در بهار 
بخش چهار همدان خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى خانم گوهر احمدپور محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 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 
تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/3/5- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/3/20 - م الف/703
رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

برابــر رأى شــماره 139660322002009071-1396/12/9 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى مهدى خدرى فرزند محمد بشــماره شناسنامه 472 صادره از زابل در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 144 مترمربع در قسمتى از پالك 12 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهر زابل بلوار 
كارگر 12 مترى رســالت 19 خريدارى از مالك رسمى آقاى حاج ابراهيم ميش مست نهى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/393– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/3/5 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/3/20
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139660322002008399-1396/11/1 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى احمد آريا منش فرزند رضا بشماره شناسنامه 1580 صادره از زهك در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 150 مترمربع در قسمتى از پالك 830 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهر زابل بلوار 
امام رضا ، امام رضا 12 خريدارى از مالك رسمى آقاى عباسعلى سبزه كار مقدم محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شود 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 دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/408– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/3/5 - تاريخ انتشار 

نوبت دوم: يكشنبه 1397/3/20
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139660322002008398-1396/11/1 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم معصومه پنجه كوبى فرزند محمد بشــماره شناسنامه 303 صادره از زنجان در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 147 مترمربع در قسمتى از پالك 830 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهر 
زابل بلوار امام رضا ، امام رضا 12 خريدارى از مالك رسمى آقاى عباسعلى سبزه كار مقدم محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/409– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/3/5 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/3/20
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000330-1397/2/2 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى عيسى بديع بينا فرزند لشكران بشماره شناسنامه 1125 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 150 مترمربع در قسمتى از پالك 663 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهر زابل 
فلكه بهار بهار اول محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 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 شــد. م الف/415– 

تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/3/5 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/3/20
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 1397/02/23-139760322002001238 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم فريده نخعى مقدم فرزند نورعلى بشماره شناسنامه 2218 صادره از كرمان در ششدانگ 
يك باب ســاختمان به مســاحت 63/90 مترمربع در قســمتى از پالك 1134 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 
سيســتان شــهر زابل خيابان مطهرى 2 خريدارى از مالك رسمى شهردارى زابل محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شود 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 دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد.  تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/3/5 - تاريخ انتشار نوبت دوم: 

يكشنبه 1397/3/20
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

دادنامه
به تاريخ 1397/1/29 در وقت مقرر جلســه شــعبه شوراى حل اختالف لردگان به تصدى امضاء كننده زير 
تشــكيل شــده است شورا با بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صــدور راى مى نمايد.9709973896800094 (راى دادگاه ) در خصوص دعوى آقاى على موســوى زاده فرزند 
رحم خدا با وكالت امين جليل پيران لردگان-چهارراه شهردارى – مجتمع تجارى باميرى طبقه سوم به طرفيت آقاى 
رضا على زاده ئيالنجق فرزند سيف اله  مجهول المكان به خواسته مطالبه مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال بعنوان 
اصل خواسته يعالوه خسارت دادرسى و خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل به استناد سه فقره چك به شماره 
073910 و 073920 و 073909 مــورخ 91/9/15-91/8/27-91/9/3 بــه عهده بانك مهر اقتصاد شــورا 
بــا توجــه به گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و امضاء خوانده در ذيل چك كه توســط بانك مربوطه نيز گواهى 
گرديده و از تعرض مصون مانده و با عنايت به وجود چك مستند دعوى در يد خواهان و نظر به اينكه خوانده على 
رغم ابالغ در جلســه رســيدگى حاضر نشده و دليلى بر پرداخت ما فى الذمه خود ارائه نداده است دعوى خواهان 
را مقرون به صحت تشــخيص داده و با اســتناد مواد 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدور چك و مواد 303 و 305 و 306 و 515 و 522 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ياد شــده بابت اصل خواســته و مبلغ ســه ميليون و يكصد و ده 
هزار ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين مبلغ چهارميليون و هشتصد هزار ريال به عنوان حق الوكاله وكيل در 
مرحله بدوى و همچنين به پرداخت خســارت تاخير تاديه نســبت به خواسته از تاريخ چك مذكور بر مبناى تناسب 
تغيير شاخص ساالنه اعالم شده از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران كه محاسبه آن بر عهده واحد اجراى 
احكام مدنى دادگاه مى باشد در حق خواهان صادر اعالم مى نمايد. حكم صادر شده غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و سپس ظرف بيســت روز قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى 

شهرستان لردگان است.
محمد سعيد كريمى-قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان لردگان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
ش بايگانى شــعبه:960047 خواهان نجمه كفشــگر كياسرى دادخواســتى به طرفيت خوانده محمد چمنى 
ســاروى به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9609982074100047 شعبه 11 
شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى97/4/30 ساعت 9:30 تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى-منيژه طيبى

شھرستان ھا10 يكشنبه 20خرداد 1397  شماره4762 

 انهدام شبكه حرفه اى قاچاق چوب 
در هزار مرز اسكولك استان گيالن

به گزارش روابط عمومى منابع طبيعى و آبخيزدارى 
استان گيالن، نيروهاى پاسگاه ويژه يگان حفاظت منابع 
طبيعى رودبار و اداره كل منابع طبيعى استان با همراهى 
گشت اعزامى كالنترى رستم آباد و نيروى محترم انتظامى 
رودبار، بعد از گشت هاى نامحسوس شبانه روزى، موفق 
به شناسايى شبكه قاچاق چوب در جنگل هاى هزار مرز 

اسكولك شدند.
ــى و آبخيزدارى  ــس اداره منابع طبيع اميدى ريـي
ــتان رودبار گفت: در اين عمليات تعقيب و گريز  شهرس
كه بمدت 16 ساعت بطول انجاميد، تعداد 15 نفر نيروى 
ــى يگان حفاظت منابع طبيعى و نيروى انتظامى  عمليات
ــتند و با متوارى شدن قاچاقچيان تعداد دو  شركت داش
دستگاه خودرو نيسان بهمراه 110اصله الوار تروارس راش، 
ــه حجم حدود 10مترمكعب توقيف و ضبط گرديد. اما  ب
ــايى و با تشكيل پرونده، به مرجع  عاملين قاچاق شناس

محترم قضايى معرفى شدند.
 

برگزارى محفل انس با قرآن شركت گاز 
استان گيالن

به گزارش روابط عمومى - در راستاى ترويج فرهنگ 
ــالهاى گذشته سنت حسنه  قرآنى و مذهبى، همانند س
محفل انس با قرآن عصر روز چهارشنبه 9 خرداد در سالن 

همايش روابط عمومى گاز استان گيالن برگزار شد.
ــور مديرعامل و جمعى  ــم نورانى با حض ــن مراس اي
ــركت  ــان و خانواده هاى محترم ش ــئولين، كاركن از مس
ــم آقاى  ــزار گرديد. در اين مراس ــتان گيالن برگ گاز اس
ــرآن و فرزند  ــظ كل ق ــيدى حاف ــيد محمدصادق س س
ــخ داد  ــواالت حاضرين پاس ــركت گاز به س ــكار ش هم
ــه حاضرين را  ــين هم ــاى قرآن تحس ــالوت زيب ــا ت و ب
ــم چهره قارى ــاج ابراهيم تبس ــت. در ادامه ح  برانگيخ
 بين المللى استان با تالوتى زيبا و كم نظير، حاضرين در 

اين جلسه آسمانى را به فيض رساند.

برق منطقه اى گيالن شركت برتر در بخش 
اطالع رسانى شد

ــران روابط عمومى هاى  ــرى مدي در همايش سراس
ــور، شركت برق منطقه اى گيالن  صنعت آب و برق كش

حائز رتبه برتر در بخش اطالع رسانى شد.
ــبت روز ارتباطات و روابط عمومى، همايش  به مناس
ــرى مديران روابط عمومى هاى صنعت آب و برق  سراس
كشور در تبريز برگزار شد و شركت برق منطقه اى گيالن 
ــركت برتر در بين  ــانى به عنوان ش در بخش اطالع رس
شركتهاى برق منطقه اى سراسر كشور انتخاب و معرفى 
شد. در همين راستا صديقه ببران مدير كل روابط عمومى 
و اطالع رسانى وزارت نيرو با اهداء لوح سپاس به حسين 

اميدخواه از وى قدردانى كرد.

ــدرم را در اخبار ــى پ از دوران كودك ــرآن مـشــهـد ــه ق ــدم ك ــزل مى دي من
ــتاق شدم قرآن بخوانم و آن را  مى خواند. من هم مش

حفظ كنم. 
ــتم خود ميهمان   «بهار جان ها» در منزلگاه هش
ــت. ميهمانى كه عطر و بوى قرآن را با  ويژه ترى داش
صوت و لحن ويژه خود در فضا گسترانيد و ذهن ها را 
با بهار جان ها تازگى بخشيد. «مصطفى حاجى حسنى 
ــنى  ــن حاجى حس ــهيد منا «محس كارگر» برادر ش
ــب بهار جان ها  ــتمين ش كارگر» ميهمان ويژه هش
ــب كرده و ركوردشكنى هاى  بود كه با افتخارات كس
بى مثالش، ياد و نام شهيد منا را در جهان پرآوازه كرده 
است.  بنام «حسنى كارگر» جداى از اينكه ذهن همه 
ما را به آنچه چند سال پيش در منا رخ داد- مى برد- 
افتخارات كسب شده نماينده جمهورى اسالمى ايران 
ــابقات بين المللى  را در پنجاه و هفتمين دوره از مس

قرآن كريم مالزى در اذهان تداعى مى كند.
گرچه اين چراغ امروز خاموش است، اما نورى به 

مراتب پرفروغتر روشن شده كه به حق جاى برادر را 
پر كرده است. «مصطفى حاجى حسنى كارگر» برادر 
ــنى كارگر» در بين شهروندان  «محسن حاجى حس
ــهدى و در برنامه "بهارجان ها" از چگونگى قارى  مش
ــدنش گفت و اظهار كرد: از دوران كودكى پدرم را  ش
در منزل مى ديدم كه قرآن مى خواند. من هم مشتاق 
شدم قرآن بخوانم و آن را حفظ كنم. پايم به جلسات 
قرآن باز شد و پدرم برايم قرآنى هديه داد و اين اتفاق 
ــه وادى قرائت قرآن به صورت جدى  آغاز ورود من ب
ــيزده سالگى- يعنى حدود  ــد. وى ادامه داد: در س ش

ــال پيش- در جلسه اى با جناب استاد گرامى  30 س
عزيزترين استادم زندگى ام- آشنا شدم. در آن جلسه 
كه مسابقات قرآنى در جريان بود، به عنوان قارى قرآن 
شركت داشتم و ايشان نيز به عنوان حافظ كل قرآن 
ــتند. اينكه استاد گرامى حافظ كل قرآن  حضور داش
ــد  بود برايم تعجب برانگيز بود و همين هم دليلى ش
ــردم و تصميم گرفتم حافظ كل  كه عزمم را جزم ك
ــوم. با خودم گفتم همانطور كه استاد گرامى  قرآن ش
ــود، من هم بايد به اين  ــته حافظ كل قرآن ش توانس

جايگاه برسم.

حفظ قرآن آن هم در دوران سربازى 
ــن قارى بين المللى در ادامه صحبت هاى خود  اي
گفت: در ابتدا مفتخر شدم چند جزئى از قرآن را حفظ 
ــودن درس و امتحانات،  ــم. اما به دليل همزمان ب كن
ــد. البته در دوران سربازى و تنها در  وقفه اى ايجاد ش

مدت يكسال موفق شدم كل قرآن را حفظ كنم. 
حسنى كارگر كه قرآن را به بيست روايت حفظ 
ــود،  كرده و در فضاى بين المللى نمونه خطاب مى ش
ــعرى از حافظ ــت روايت به ش ــح اين بيس  در توضي
 اشاره كرد:  هر چند بردى آبم روى از درت نتابم جور 

از حبيب خوشتر كز مدعى رعايت
عشقت رسد به فرياد ار خود به سان حافظ قرآن 

ز بر بخوانى در چارده روايت
وى بيان كرد: آنچه همه ما از قرآن مى شناسيم 
و در محضرش هستيم، تنها يك روايت از اين كتاب 

آسمانى است. يعنى روايت حفص از روايت عاصم. 
قارى برجسته قرآنى كشورمان در توضيح بيشتر، 
ــارى اصلى دارد كه هر كدام 2 راوى  گفت: قرآن 7 ق

ــوند 14 راوى. رده بعد –كه  دارند و در مجموع مى ش
داراى اعتبار كمترى است- 3 راوى را شامل مى شود 
ــوع 6 راوى را  ــدام 2 راوى دارند و در مجم كه هر ك
ــر مى گيرد. مراد از چهارده قرائت قرآن مجموعه  در ب
ــت. 6 قرائت ديگر نيز ُقّراء  ــبعه اس قرائت هاى ُقّراء َس
ــود كه 10 قارى با 20 راوى را  ــعره ناميده مى ش اش

شامل مى شوند. 
حفظ 17روايت  قرآن، آن هم در عرض يك سال

ــال 84  ــاره به اينكه در س ــنى كارگر با اش  حس
ــابقات بين المللى حفظ كل قرآن رتبه اول را  در مس
ــب كرد، افزود: اما اين رتبه من را اقناع نكرد. به  كس
ــام كارى بودم كه به قول  ــن دليل به دنبال انج همي
ــال 85 موضوع  ــو در اندازم. پس س ــظ طرحى ن حاف
حفظ قرآن به روايت حفص را پيگيرى كردم و ديدم 
ــت با چاپ متفاوت. در  ــن روايت، قرآن ديگرى اس اي
ــاوت دارد. گرچه همين  ــع لهجه و كلمات آن تف واق
ــه اطهار و ــد ائم ــت و مورد تايي ــود اس ــرآن موج  ق

 مجتهدين است.

 عطر بهار قرآن با ياد شهداى منا در هشتمين شب از
 «بهار جان ها» در هم آميخت؛ 

قرآن به 20 روايت 

 مديريت شهرى هنرمندان 
را يارى خواهد كرد

ــنواره  ــدرت اهللا نوروزى در جش ق ــع هنرمندان اصـفـهـان ــم انداز در جم چش
ــى با بيان اينكه هنر مى تواند به عنوان يك اصل  اصفهان
انسان را در مسير درستى قرار دهد، اظهاركرد: هنرمندان 
بيش از ساير افراد مى توانند در اين زمينه موثر باشند و 

به عنوان سرمايه عظيم كشور فرهنگ سازى كنند.
ــن همايش ها و  ــه برگزارى چني ــا بيان اينك وى ب
ــالح جامعه و رفع  ــنواره هايى نقش كليدى در اص جش
مسائل كشور دارد، افزود: اين جشنواره با محوريت انسان 
و اميد، انسانى را كه مورد نظر اسالم و اميدى را كه وسيله 
حركت در مسير توسعه پايدار است، مورد نظر خود قرار 
ــهرى در اين زمينه هنرمندان را يارى  داده و مديريت ش
ــان اينكه حضور در  ــهردار اصفهان با بي ــد كرد. ش خواه
مجلس هنرمندان به عنوان سرمايه هاى كشور و استان 
اصفهان بسيار ارزشمند است، به آيه اى از قرآن اشاره كرد 
ــفه و سخن زيبا مى  و گفت: با حكمت، علم، دانش، فلس
توان انسان را به تربيت شدن دعوت كرد. وى افزود: همه 
ــانها را نمى توان با مباحث علمى و فلسفى به تربيت  انس
دعوت كرد، بلكه بايد با پند و اندرز و سخن نرم دل آنها را 
به دست آورد و اگر پند و اندرز اثر نكرد با مناظره و مجادله 

اما با شيوه اى هنرمندانه، درست و نيكو بحث كرد.
ــدام از انبيا الهى با ــان كرد: هرك  نوروزى خاطر نش
ــيوه اى خاص و متفاوت هدايت مى كردند؛ حضرت   ش
ــد كه سحر و جادو  ــى وقتى به پيامبرى مبعوث ش موس
ــا هنرمندى و قدرت الهى مردم  ــرف اول را ميزد، اما ب ح
ــى نيز با دم  ــوت به معبود يكتا كرد، حضرت عيس را دع
ــيحايى خود و قدرت الهى مردگان را زنده مى كرد و  مس
پيامبر اكرم نيز با سخن، فصاحت، بالغت و با معجزه قرآن 

همه جهانيان را مورد توجه خود قرار داد.

 اشتغالزايى از برنامه هاى
 مهم دولت است 

به گزارش روابط عمومى فرماندارى  ــيد محمد رشـــت ــت س ــتان رش شهرس
ــرمايه گذارى  ــتغال و س ــه كارگروه اش احمدى در جلس
ــت بيان داشت: تاكنون حدود 20 درصد اعتبار 222  رش
ــهيالت اشتغالزايى در بخش اشتغال  ميليارد تومانى تس

فراگير جذب شده كه آمار قابل قبولى نيست.
وى تسهيالت اشتغالزايى در بخش اشتغال روستايى 
را نيز 93 ميليارد تومان عنوان و خاطر نشان كرد: در اين 
بخش نيز تاكنون 70 درصد اعتبارات مصوب شده است.

وى با بيان اين كه دستگاه هاى اجرايى مربوطه براى 
جذب تسهيالت اشتغالزايى بايستى حركت جهادى داشته 
باشند، اظهار كرد: كه تسهيالت اشتغالزايى در دو بخش 
فراگير و روستايى با ساير تسهيالت اشتغال در سال هاى 
ــته تفاوت دارد؛بنابراين ضروريست تا پرونده هاى  گذش
ــامانه كارا به دقت بررسى و متقاضيان  ــده در س ثبت ش
ــاره به فعاليت ــبى دريافت كنند. وى با اش ــخ مناس  پاس

 بانك ها در پرداخت تسهيالت اشتغالزايى و اين كه بايستى 
نسبت به عملكرد بانك ها در پرداخت اين تسهيالت نيز 
ــتى داشته باشيم، اظهار كرد: هر پرونده اى  قضاوت درس
ــده، تسهيالت را دريافت  كه تكميل و به بانك معرفى ش
كرده است. فرماندار شهرستان رشت بيان داشت: تكميل 
پرونده هاى مربوط به متقاضيان تسهيالت اشتغالزايى كه 
با ارائه طرح در سامانه كارا ثبت نام كرده اند نيز بايستى با 

سرعت بيشترى مورد بررسى قرار گيرد.
ــتغالزايى از برنامه هاى مهم  ــان اينكه اش وى  با بي
ــتغالزايى  ــم كه در مقوله اش ــت و انتظار داري ــت اس  دول
دستگاه هاى اجرايى همه توان خود را بكار گيرند؛ افزود: 
ــتغال، قابل قبول  آمار 20 درصدى طرح هاى فراگير اش

نيست و بايد تحرك بيشترى داشته باشيم.

كاهش مصرف آب در فوالد مباركه 
اصفهان تا 3,8 مترمكعب بر تن توليد

ــرف بهينة آب در فوالد  راهبرد مص ــداى دوران اصـفـهـان ــه اصفهان از ابت مبارك
ــركت با طراحى و احداث تصفيه خانه هاى  ساخت اين ش
ــراى طـــــرح هاى  ــن اجـــــــ ــدرن و همچـــني م
ــيكل توليد همواره به عنوان اولويت  بازچرخانى آب در س
ــازمانى  ــت. اين تفكر به همراه فرهنگ س مدنظر بوده اس
كاركنان و با اجراى پروژه هاى متعدد، مصرف آب در فوالد 
ــر تن توليد ورق نورد گرم  ــه را به 3,8  مترمكعب ب مبارك
ــت كه اين كاهش مصرف نه تنها در فوالد  كاهش داده اس
ــود، بلكه در مقايــسه با  ــوب مى ش مباركه ركورد محس

ســاير فــوالدســازان داخلى و خارجى بى نظير است.
ــى انرژى و  ــس گروه فن ــن رحيمى، رئي محمدحس
سياالت فوالد مباركه در اين خصوص گفت: اين دستاورد 
بسيار مهم و ارزشمند بنا بر تأكيد مديريت ارشد شركت 
مبنى بر مشاركت همه جانبة كاركنان براى كاهش مصرف 
آب و با اجراى پيشنهادها و پروژه هاى متعدد و همچنين با 

سرمايه گذارى هاى فراوان به بار نشست.
ــى مصرف آب در  ــا تأكيد بر اينكه روند كاهش وى ب
فوالد مباركه با سرعت قابل مالحظه اى در حال پيشرفت 
است، در توضيح برخى اقدامات صورت پذيرفته در راستاى 
ــتفادة بهينه از منابع آبى موجود و كاهش مصارف آب  اس
در فرايندهاى توليد گفت: برخى اقداماتى كه در اين راستا 
انجام شده عبارتند از تصفيه و بازچرخانى پسابهاى شركت 
و استفاده از آن در فرايندهاى توليد؛ استفاده از پسابهاى كم 
كيفيت خروجى برخى از فرايندها براى خنك كارى سرباره 
و تختال و درنتيجه كاهش مصرف آب صنعتى؛ تكميل و 
بهره بردارى از پروژة جمع آورى و انتقال پسابهاى شهرى 
شهرستان هاى منطقة پيرامونى شركت (مباركه، زرين شهر، 

صفاييه، ورنامخواست و...).

بهره بردارى شهربازى اختصاصى كودكان 
در شهر  صالحيه

عليرضا قربانى در گفتگو با خبرنگار  ــهربازى بـهارسـتـان ــردارى ش ــره ب ــا از به م
اختصاصى و مجهز براى كودكان خبر داد و افزود: ايجاد 
ــهر  ــاى اختصاصى و ايمن براى كودكان در ش يك فض
ــر مربع از  ــد كه با اختصاص 400 مت ــاس مى ش احس
ــه اين مهم ــهردارى صالحي ــه ش ــراى محل ــط س  محي

 عملياتى شد.
ــعه زير  ــى در ادامه تالش مجموعه براى توس قربان
ــب توصيف كرد و  ــاخت هاى تفريحى شهر را مناس س
اضافه كرد: شهربازى كودكان در مقياس خرد و بى نظير 
در شهرستان و يك سايت ويژه جهت احداث شهربازى 
اساسى در مجاورت بوستان 30 هزار مترى نهج البالغه 
ــاحت 7 هزار متر مربع با  نيز در مقياس كالن و در مس
مشاركت بخش خصوصى تخصيص داده شده است كه 
ــاط شهروندان شهرستان  به زودى اجرا و در خدمت نش

قرار خواهد گرفت.
شهردار صالحيه با تشريح اهميت توسعه مسيرهاى 
ــريان هاى ارتباطى،  ــترش ش ــى و اهميت گس دسترس
ــهر مهم دانست و افزود:  ــعه آتى ش نقش آن را در توس
رويكرد تعريض و بازگشايى مسيرهاى دسترسى اصلى و 
ــال 92 در دستور كار شهردارى صالحيه قرار  فرعى از س
گرفته است و در اين حوزه با دستاوردهاى قابلى مواجه 
هستيم. قربانى به تالش شهردارى صالحيه براى تعريض 
و پاكسازى 115 پالك معارض در خيابان شهيد نقاوت 
اشاره كرد و گفت: افزايش ظرفيت عرصه هاى عمومى، 
به ويژه پهنه هاى فعال نظير محورهاى تجارى و متراكم 
از ضرورت هاى شهر صالحيه و عموم شهرهاى اقمارى با 
پيشينه روستايى است كه مورد توجه شهردارى و شوراى 

اسالمى قرار دارد.


