
شهرستانها10 یک شنبه  20 خرداد 1397  شماره 4762 

آگهى تحديد حدود اختصاصى
نظر به اينكه هيئت اختالف مستقر در ثبت گناوه، مالكيت به تصرفات مفروزى و مالكانه آقاى مراد دولت خواه 
به شــش دانگ يك باب خانه به مســاحت 300 مترمربع پالك 917/7839 واقع در امامزاده گناوه بخش 6 بوشهر 
برابــر راى شــماره 139760324001000129 مورخ 97/1/21 تاييد نموده و آگهــى موضوع ماده 3 و ماده 13 
آئين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى و اراضى ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و قانونى ثبت نيز منتشر گرديده، 
لذا آگهى تحديد حدود اختصاصى آن به استناد مادتين ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13 آيين نامه 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى ساختمان هاى فاقد سند رسمى جهت قسمت مورد تصرف آقاى مراد دولت خواه 
منتشر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورين و صاحبان حقوق ارتقاقى مى رساند كه عمليات تحديدى 4 ساعت قبل 
از ظهر مورخ 97/5/2 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدينوسيله از متصرف نامبرده و مجاورين دعوت مى 
شود در وقت تعيين شده فوق در محل وقوع ملك حضور يابند واخواهى نسبت به حدود و حقوق ارتفاعى برابر ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد حدود به مدت 30 روز پذيرفته مى شود. معترضين نسبت به 
حــدود و حقوق ارتفاقى مكلفن مطابق تبصــره ماده 86 آيين نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و 
تكليف پرونده معترضين ثبتى مصوب 73/2/25 ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض كتبى به اداره ثبت 
دادخواست به مراجع قضائى محل وقوع ملك تسليم و تصديق گواهى به جريان دعوى را به جهت ضبط در پرونده از 

دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسليم نمايند واالحق آنان ساقط مى شود. تاريخ انتشار: 97/3/20- م الف/252
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

مزايده نوبت دوم
باغجرى-ســعيد-رمضان-محمد- على-خواندگان:ليــال  نســب(باغجرى)فرزند  الهــى  خواهان:غالمرضــا 
زهرا-شــهربانو-فاطمه-مرضيه شــهرت همگى باغجرى-بموجب پرونــده اجرايى كالســه920119اجراى حقوقى 
باســتنادماده9ايين نامه قانونى افراز وفروش امالك مشاع ششــدانگ يكباب منزل مسكونى به پالك7737فرعى 
از1925 از1116 فرعــى از پالك1اصلى بخش12ســبزوار بــه آدرس ابن يمين شــرقى-خيابان عارف-عارف1-
پــالك16 كــه در تصــرف ورثه محكوم عليه ميباشــد واز آخريــن كارشــناس تغييراتى درملك بوجــود كه بموجب 
حكم1023/72مورخه1386/11/30 شــعبه4 حقوقى ســبزوار دســتور فــروش ملك صادر كه ســهم هركدام 
بشــرح ذيل ميباشــد:1-غالمرضا الهى نسب فرزندعلى به نســبت دودانگ به اســتثناى بهاى ثمينه اعيانى2-ليال 
باغجــرى فرزند موســى بهاى ثمينــه اعيانى3-ســعيد-رمضان-محمدهمگى باغجرى هركدام 2ســهم از10ســهم 
چهاردانگ4-زهرا-شــهربانو-فاطمه-مرضيه همگــى باغجــرى هركدام 1ســهم از10ســهم چهاردانــگ كه نظريه 
كارشــناس بدين شرح ميباشد:مساحت عرصه130/75مترمربع/مســاحت اعيانى172/4مترمربع(2طبقه همكف 
و اول)زيرزميــن حدود12/15مترمربع/حياط حدود32/4مترمربع/تراس حدودا12/15ًمترمربع-كه با امتيازات 
مجموعا144/225/000ً تومان قيمت گذارى گرديده است.مقرر گرديد در مورخه 97/4/4ساعت 9صبح از طريق 
مزايده حضورى و با حضور نماينده دادستان محترم عمومى و انقالب سبزوار در محل اجراى احكام مدنى سبزوار به 
فروش برسد. مزايده از قيمت كارشناسى شروع و به كسانى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. 
طالبين به خريد مى توانندظرف مدت پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديدشان از 
ملك مذكور داده شود. الزم بذكر است10درصد مبلغ پيشنهادى نقداً و فى المجلس از برنده مزايده دريافت خواهد 

شد. تهيه و تنظيم سند تابع مقررات جارى مى باشد.
عامرى- مدير اجراى احكام شعبه4حقوقى سبزوار

آگهى ثبتى
آگهى تغييرات شــركت صندوق حمايت از توســعه بخش كشاورزى شهرستان ســقز شركت سهامى خاص به 
شــماره ثبت 1709 و شناســه ملى 14005640921 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى ســاليانه مورخ 

1396/11/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
-اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل براى مدت دو سال انتخاب گرديدند:

- شــركت مادرتخصصى صندوق حمايت از توســعه سرمايه گذارى در بخش كشــاورزى ثبت شده به شماره 
81046 شناســه ملــى 10101257100 در اداره ثبــت تهران به نمايندگى آقاى محمد نافــع عاليى نيا با كد ملى 

3849124452 بسمت عضو اصلى هيات مديره.
- شــركت تعاونى روســتايى ســرا ثبت شده به شــماره 23 در اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان سقز به 

نمايندگى آقاى احمد امين پور با كد ملى 3762384150به سمت عضو اصلى هيات مديره.
- آقاى جعفر عبداللهى جميان با كد ملى 3762379483 بسمت عضو اصلى هيات مديره.

- آقاى صالح الدين سيار با كد ملى 3762464928 بسمت عضو اصلى هيات مديره.
- آقاى محمد حسين اركان با كد ملى 3760556396 بسمت عضو اصلى هيات مديره.

- شركت تعاونى 782 مرغ تخمگذار ثبت شده به شماره 358 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سقز به 
نمايندگى آقاى قادر عبدى با كد ملى 3761827512 بسمت عضو على البدل هيات مديره.

- آقاى فواد ملكى با كد ملى 3760662447 بسمت عضو على البدل هيات مديره.
- آقاى حامد پناهى با كد ملى 3761464940 بعنوان بازرس اصلى وموسسه حسابرسى پاسارگاد احرار ثبت 
شده به شماره 20955 در اداره ثبت تهران شناسه ملى 10103315131 به نمايندگى آقاى غالمرضا حسين پور 
مشــتاق با كد ملى 3308938162 بعنوان بازرس اصلى و آقاى شــاهو كريمى با كد ملى 3762115826 بعنوان 

بازرس على البدل براى مدت يكسال انتخاب گرديدند.
- روزنامه كثيراالنتشار سياست روز جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد.

- صورتهاى مالى و ترازنامه منتهى به سال مالى 1396/9/30 به تصويب رسيد.
با ثبت اين مســتند تصميمات تصويب ترازنامه، صورت هاى مالــى، انتخاب مديران ، انتخاب بازرس، انتخاب 
روزنامه كثيراالنتشــار انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه 

آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد. م/الف:561
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان

مرجع ثبت شركت و موسسات غير تجارى سقز- زهتابى

دادنامه
پرونده كالســه 9609987413100467 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر ياســوج (101 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره 9709977410800379- شاكى : آقاى على حسين آراسته فرزند حسين به نشانى استان 
كهگيلويه و بويراحمد شهرســتان بويراحمد شهر ياسوج شــهرك جهاد چهل ستون 3 پالك 12- متهم: حميد بخشى 
مدير شــركت رويين سازه تهران به نشــانى فعال مجهول المكان ، اتهام: تسبيب منجر به صدمه بدنى غيرعمدى به 
ميزان 80 درصد ، گردش كار: دادگاه با عنايت به اوراق و محتويات پرونده ختم دادرســى را اعالم و با اســتعانت 
از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و جدان و با توجه به ادله موجود به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد 
(راى دادگاه) در خصوص اتهام حميد بخشى مدير شركت رويين سازان (سازه) تهران فاقد مشخصات بيشتر ساكن 
تهران ميدان نبوت داير بر عدم رعايت نظامات ايمنى و دولتى منجر به صدمه بدنى شبه عمدى به ميزان 80 درصد 
تقصير موضوع شــكايت على حسين آراسته فرزند حســين و نيز كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب 
ياســوج با توجه به محتويات پرونده شكايت شــاكى ، نظريه كارشناس رسمى دادگسترى ، گواهى پزشكى قانونى و 
نظر به اينكه 1- گواهى هاى پزشكى قانونى داللت بر مصدوميت مصدوم دارد 2 - نظريه كارشناس حوادث كار كه 
مصون از اعتراض مانده حكايت از ترك فعل متهم در عدم استفاده از وسايل ايمن حفاظتى و و به تبع تقصير 80 
درصدى متهم دارد 3- متهم در مرحله تحقيقات مقدماتى و جلسه دادرسى و عليرغم ابالغ وقت (نشر آگهى) حاضر 
نشده و اليحه اى نيز ارائه نكرده است 4- نظريه كارشناسى و اقارير متهم داللت بر رابطه على بين تقصير متهم و 
مصدوميت مصدوم دارد 5- با توجه به محتويات پرونده بين طرفين رابطه كار و كارگر و كارفرمايى محرز مى باشد 
وقوع بزه و توجه اتهام به متهم محرز تشخيص و به استناد مواد 2و19و145و291و448و449و450و462و488

و526و709و710 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 و مواد 2و3و85و91و171و176و184و186 قانون كار 
مصوب 1369 حكم به محكوميت متهم به لحاظ جنبه خصوصى به ميزان درصد تقصير به پرداخت 1- دو ســى ام 
درصد ديه كامل بابت بند يك 2- يك هزارم ديه كامل بابت بند دوم 3- يك و نيم درصد ديه كامل بابت بند سوم 
همگى به شرح نظريه پزشكى قانونى صفحه 61 پرونده در حق شاكى فوق الذكر ظرف مدت دو سال قمرى از تاريخ 
وقوع بزه و به لحاظ جنبه عمومى به پرداخت پانزده  ميليون ريال به حســاب مخصوص در بانك جهت امور رفاهى ، 
آموزشى و فرهنگى كارگران صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از تاريخ ابالغ واقعى 
قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

تجديدنظر استان كهگيلويه و بويراحمد مى باشد. 
رئيس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو ياسوج

آگهى استعالم
بدينوسيله در پرونده كالسه 9609987715101697 داديارى شعبه سوم به آقاى على اكبرى فرزند محمد 
به شــماره ملى 2281114295 اهل شــيراز (فعال مجهول المكان ) ابالغ مى گردد كه ظرف يكماه پس از درج آگهى 
در روزنامه جهت دفاع از خود موضوع اتهام تهديد و توهين و جعل رايانه اى موضوع شكايت آقاى ماهيار عشاير در 
شعبه ســوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان دشتستان حاضر شويد در غير اينصورت آگهى باستناد 
ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى به منزله ابالغ رســمى اســت و قرار جلب به دادرسى صادر خواهد شد. م 

الف/300- تاريخ انتشار: 97/3/20
 داديار شعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب دشتستان

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

برابــر راى شــماره 139360324001007998 مــورخ 1393/8/15 هيات موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابراهيم غالمى فرزند غالمحسين صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ يك باب خانه 
به مســاحت 163/60 مترمربع در قســمتى از پالك 197 واقع در امامزاده گناوه 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، 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: 97/3/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/4 - م الف/253
رئيس ثبت اسناد و امالك گناوه

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

برابر رأى شماره 1397603010580000441 مورخ 1397/3/1 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم هانا منتظرى فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 12093 كدملى 0453520650 صادره 
از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 1537/8 مترمربع پالك 47 فرعى مفروز 
و مجزى شــده از پالك 7 فرعى از 69 اصلى واقع در قريه وليران از تمامى مالكيت رســمى و مشاعى متقاضى 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5209– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/3/20 و تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/4/5
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى احضار متهم
بدينوســيله به آقاى سعيد كاكاوند فرزند حسن مجهول المكان ابالغ ميگردد حسب شكايت اولياء دم مرحوم 
على اكبر طهماســبى در پرونده كالسه شــماره 960081 به اتهام قتل عمدى جهت دفاع از خود و شركت در جلسه 
رسيدگى مورخ 1397/5/20 ساعت 10 صبح در شعبه 3 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه حاضر شويد در صورت 
عدم حضور دادگاه غيابا رســيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف/422- نوبت اول 97/3/20- نوبت 

دوم 97/3/30
رئيس شعبه 3 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم خانى خسروى فرزند يار مراد
به اتهام حمل و نگهدارى 126 گرم و 50 سانت هروئين و 2 گرم ترياك و 3 گرم سوخته ترياك مطرح كه به 
اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609988316200268 شعبه 4 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان 
كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/3 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
394 قانون آئين دادرسى كيفرى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 2 نوبت در فاصله 
ده روز از تاريخ آگهى اول 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. نوبت اول 97/3/20- نوبت دوم:97/3/30- م الف/414
 متصدى امور دفترى شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
شاكى آقاى على اصغر كريمى و خانم فرح ناز الهى و آقاى آرش رحيمى شكايتى عليه متهم آقاى بهزاد كديور 
به اتهام خيانت در امانت و سرقت تعزيرى كارت عابر بانك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609988323100760 شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/4/23 ســاعت 11/30 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آئين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/425
(مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت المثنى اول مشاعى يك باب خانه بمساحت كل 107/20 مترمربع بشماره 1024 باقيمانده فرعى 
از 2 اصلى واقع در دماوند كه ذيل ثبت و صفحه 82 دفتر جلد 45 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره المثنى اول 
921938 بنام خانم منير انصار دماوندى صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى 
كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 1237-1397/2/13 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رسيده مدعى است كه سند 
مالكيت آن بعلت آتش سوزى مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. 
لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 
10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا 
با تنظيم صورت مجلس ســند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شــود در غير اين صورت پس از 

انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5214
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى عباسعلى رحيمى به شماره شناسنامه 5 به شرح دادخواست به كالسه 26/97 از اين شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان آســيه اكرامى  بشناسنامه 863 در تاريخ 68/7/16 
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- قربانعلى رحيمى فرزند 
شــعبانعلى به ش ش 25 صادره از دماوند پســر متوفى 2- حيدر رحيمى فرزند شــعبانعلى به ش ش 5 صادره از 
دماوند پســر متوفى 3- رمضان رحيمى فرزند شــعبانعلى به ش ش 15 صادره از دماوند پســر متوفى 4- ماه ناز 
رحيمى فرزند شــعبانعلى به ش ش 3 صادره از دماوند دختر متوفى 5- راضيه رحيمى فرزند شعبانعلى به ش ش 
255 صادره از دماوند دختر متوفى 6- قدسيه رحيمى فرزند شعبانعلى به ش ش 1 صادره از دماوند دختر متوفى  
7- كبرى رحيمى فرزند شعبانعلى به ش ش 14 صادره از دماوند دختر متوفى  8- توران رحيمى فرزند شعبانعلى 
به ش ش 521 صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5210
 قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم هنگامه عرب زاده بشماره شناسنامه 30569 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواستى به شماره 970125 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان خانم معصومه ميرزا 
موســى پيروزى به شماره شناســنامه 1275 در تاريخ 97/2/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى ســيد همايون عرب زاده فرزند ســيد اكبر به ش ش 2753 صادره از تهران 
پسر متوفى 2- آقاى سيد هومن عرب زاده فرزند سيد اكبر به ش ش 405 صادره از تهران پسر متوفى  3- خانم 
هنگامــه عرب زاده فرزند ســيد اكبر بــه ش ش 30569 صادره از تهران دختر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد 
او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شــورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/5211
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى بابااميرى بشماره ملى 0439607663 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواستى به شماره 970126 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان آقاى على بابا اميرى 
به شــماره شناســنامه 17 در تاريخ 1396/7/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- آقاى مهدى بابا اميرى فرزند على به ش ش 168 صادره از دماوند پســر متوفى 2- آقاى مجيد بابا 
اميرى فرزند على به ش ش 3 صادره از دماوند پسر متوفى 3- خانم فاطمه بابا اميرى فرزند على به ش ش 3 صادره 
از دماونــد دختــر متوفى 4- خانم پروين بابااميرى فرزند على به ش ش 21373 صادره از تهران دختر متوفى 5- 
خانم افسانه بابااميرى فرزند على به ش ش 7119 صادره از تهران دختر متوفى 6- خانم زهرا احمد آبادى فرزند 
على جان به ش ش 61918 صادره از تهران همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5212
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى توكلى بشــماره شناســنامه 6387 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 970127 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شــادروان آقاى احمد توكلى به 
شــماره شناســنامه 183 در تاريخ 1389/8/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- آقاى مهدى توكلى فرزند احمد به ش ش 6387 صادره از تهران پسر متوفى 2- آقاى حسن توكلى 
فرزند احمد به ش ش 7 صادره از دماوند پسر متوفى 3- آقاى حسين توكلى فرزند احمد به ش ش 6385 صادره 
از تهران پسر متوفى 4- آقاى محمد  توكلى فرزند احمد به ش ش 621 صادره از تهران پسر متوفى 5- آقاى قاسم 
توكلى فرزند احمد به ش ش 43 صادره از دماوند پسر متوفى 6- خانم معصومه توكلى فرزند احمد به ش ش 383 
صادره از تهران دختر متوفى 7- خانم مريم توكلى فرزند احمد به ش ش 1601 صادره از تهران دختر متوفى اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/5213
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى مزايده
به موجب راى 96-170شــماره شــعبه 16 شــوراى حل اختالف بهارستان و كالســه پرونده 97-283 ش.م 
اجراى احكام مدنى شورا دادگسترى شهرستان بهارستان محكوم عليه جالل اركيان محكوم است به پرداخت مبلغ 
293/350/384 ريال در حق محكوم له مرتضى سليمانى و مبلغ 14/667/519 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق 
صندوق دولت كه اموال محكوم عليه حسب درخواست محكوم له توقيف و توسط كارشناس منتخب دادگاه ارزيابى 
گرديده است كه قرار مزايده اموال توقيفى ذيل به تاريخ 1397/04/09 روز شنبه ساعت 9 الى 10 صبح در محل 
مزايده به نشانى نسيم شهرميدان هفت تير دادگسترى شهرستان بهارستان دفتر اجراى احكام شوراى حل اختالف 
برگزار مى گردد عليهذا افرادى كه مايل به شــركت در مزايده مى باشــند مى توانند در تاريخ فوق الذكر مراجعه و 
فرد يا افرادى كه باالترين قيمت را پيشنهاد دهند به عنوان برنده مزايده شناخته خواهند شد:مشخصات و قيمت 
پايه اموال توقيفى مورد مزايده: به آدرس گلستان فلكه دوم كوچه عدالت پالك 15 واحد 24 ملك فوق به مساحت 
حدودا 75 متر مربع شامل دو اتاق خواب و داراى يك حال و پذيرايى و آشپزخانه و يك تراس مى باشد و همچنين 
داراى انشــهابات آب برق گاز مى باشــد با توجه به تحقيقات ممكن الحصول ملك مورد اشاره پس از بررسى محل و 
تحقيقات توسط كارشناس منتخب خبره دادگسترى و با توجه به موقعيت استقرار ملك و همچنين با درنظر گرفتن 
جميع جهات ارزش ملك به مبلغ /600/000/000 ريال معادل حروفى شصت ميليون تومان براورد مى گردد. ماده 
129 قانون اجراى احكام مدنى:ده درصد پيشنهادى نقدا از برنده مزايده اخذ و نامبرده مكلف است ظرف يك ماه از 
تاريخ مزايده باقيمانده ثمن مورد معامله را به صندوق دولت توديع نمايد در غير اين صورت ده درصد وصول شده 
به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شــد متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين 

اجرا مراجعه نمايند تا ترتيب بازديد آنان از محل مزايده داده شود. م الف/627
مدير/دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهارستان

دادنامه 
بتاريخ: 1397/03/12  -  كالســه پرونده:96-7-1436- شــماره دادنامه:97-265-97/3/19- مرجع 
رســيدگى كننده:شــوراى حل اختالف شهرستان بهارســتان شــعبه 7- خواهان:ابراهيم بيگلرى سراب شهرك به 
نشــانى :جاده ساوه-شــهرك قلعه مير خ اتش نشانى مابين بهداشت و مخابرات ك گلچين درب دوم سمت راست- 
خواندگان:1-مهدى امانى اراء 2-فريدون آزاد 3-شــركت پارس خودرو به نمايندگى آقايان حامد مرادى و فرهاد 
رضائى به نشانى:1 و2 مجهول المكان 3-تهران كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج شركت پارس خودرو- خواسته:الزام 
به تنظيم ســند- گردش كار:پس از ارجاع پرونده به شــوراى حل اختالف شــعبه هفتم و ثبت آن و جرى تشريفات 
قانونى در وقت مقرر قاضى شورا بابررسى محتويات پرونده و طبق ماده 9 قانون اصالح تشكيل شوراى حل اختالف 
ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد:((راى قاضى شــورا)) درخصوص دادخواست 
ابراهيم بيگلرى سراب شهرك به طرفيت 1-مهدى امانى اراء2-فريدون آزاد 3-شركت پارس خودرو به نمايندگى 
آقايان حامد مرادى و فرهاد رضائى بخواسته الزام به تنظيم سند رسمى و انتقال يك دستگاه خودرو بشماره انتظامى 
718/79 ب 18 خواهان دردادخواســت توضيح داده اســت با توجه به دادخواســت تقديمى احراز رابطه حقوقى 
طرفين مبنى بر ســند عادى مورخ كه اصلت آن محل ثبت و اختالف نيســت و به موجب آن خوانده دعوى اقرار به 
واگذارى موصوف به خواهان كرده و متعهد به تنظيم سند رسمى در اين مورد گرديده است و ثمن معامله به خوانده 
پرداخت گرديده است و خوانده ايراد و دفاعى به عمل نياورده و دليل بر اسقاط تهعد خود ابراز نكرده است بنابراين 
دعوى خواهان ثابت تشخيص مى گردد مستندا به مواد 10-190-220-219-223 قانون مشخصات فوق الذكر 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 845/000 ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد.

راى صادره در خصوص خواندگان رديف اول و دوم غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 
شــورا و پس از انقضاء مهلت واخواهى ظرف همان مهلت قابل تجديدنظر خوانده رديف ســوم حضورى و ظرف مدت 

بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومى شهرستان بهارستان مى باشد. م الف/633
حسنى-قاضى شعبه 7 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى 
خواهان:ترگل عسگرى فرزند ابراهيم دادخواستى بطرفيت جواد سبز منش فرزند على بخواسته طالق ثبت و 
براى مورخه 1397/05/1 ساعت 9 صبح تعيين وقت رسيدگى گرديدو چون نامبرده مجهول المكان اعالم شده لذا 
بر حسب تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و مستندا به ماده 73 قانون آيين دادرسى  دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى مراتب فوق يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج و از خوانده فوق الذكر دعوت ميشود كه در 
مورخ ياد شده در جلسه دادگاه حاضر شدهو ضمنا تا قبل از طول وقت رسيدگى ميتواند به دفتر دادگا همراجعه و با 
دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آدرس محل اقامت خود را اعالم نمايد.در صورت عدم حضور دادگاه مطابق 

مقررات تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود.م الف/637
مدير دفتر شعبه  سوم دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى فريدون شاهسوارى 
خواهان:اقاى رحمان رييســى دادخواســتى به طرفيت خوانده اقاى فريدون شاهســوارى به خواسته اعسار از 
پرداخت محكوم به مطرح كه به اين شعبه اجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982988200088 شعبه 2 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان بهارســتان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/05/07 ســاعت 10:00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت كجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
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 ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/621
متصدى امور دفترى شعبه دوم حقوقى دادگسترى شهرستان بهارستان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ســند رسمى  برابر راى شــماره 139760318004001034-97/03/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات سلمان خرسندى شمامى 
فرزند اسمعيل  در :1- ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 233/41 مترمربع به شماره پالك فرعى 1308 
مجزى از 24 واقع در شــمام ســنگ اصلى 22 بخش 20 گيالن. به ادرس واقع در رستم آباد- خيابان سردار جنگل- 
كوچه زره پوش 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 صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين 
آگهــى بمــدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتــراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت اول: 97/03/20 تاريخ انتشار نوبت 
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دادنامه
شــماره پرونده: 709/96 ، شــماره دادنامه:163/97 ، تاريخ رســيدگى:97/3/1 - بتاريخ ... در وقت فوق 
العاده جلســه شعبه 13 شوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه - تحت 
نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت به اتخاذ 
تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى آقاى محسن سليمانى فرزند حسن على با وكالت آقاى / خانم 
حامد حاج مبينى به طرفيت آقاى / خانم حســين حســينى ارمكى فرزند – با وكالت – به خواسته مطالبه وجه به ميزان 
100/000/000 ريــال موجــب 2 فقره چــك بــه شــماره 686058-96/6/25 و 686059-96/7/10 هر يك 
50/000/000 ريال عهده بانك ملى  به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى 
بودن اسناد تجارى / اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال اين اسناد از دارنده اوليه به شخص يا 
اشخاص ثالث و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه ارسال ننموده 
و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هرگونه تعرض 
و ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنا به مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم 
پرداخــت صــادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعــوى مطروحه و صدور ان از ناحيه خوانده و نظر به اصل صحت و 
صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذيل سند در عين حال نظر به اينكه وجود/ اصول 
اسنادى / تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت بر ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته 
داشته و نظر به قاعده استصحاب دين و مواد 9و25و26و27 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 
1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانــون مدنى و مواد 249-286-310-311-314 تجارت و مواد 
194-197-198-503-515-519 -522ق ا د م و ماده واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون 
اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام پيرامون خســارت قابل مطالبه خوانده را به 
پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 148/000 تومان بابت خسارات دادرسى 
(هزينه هاى دادرسى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست ) و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه و  پرداخت خســارت تاخير تاديه/ وجوه اســناد /تجارى مستند دعوى از تاريخ سررسيد تا زمان وصول بر 
مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد 
راى صــادره غيابــى / بدواً ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى 

ظرف 20 روز قابل / تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان محســن ســليمانى با وكالت حامد حاج مبينى دادخواســتى به خواسته محكوميت تضامنى 
خواندگان به پرداخت وجه سه فقره چك  به شماره 193/18594160 سررسيد 94/11/20 و 193/18594157 
سررســيد 95/3/31 و 193/18594156 سررســيد 95/2/31 همگى عهده بانك ســامان شعبه كريمخان زند و 
جمعا به مبلغ 91/000/000 ريال به طرفيت اميرحسين امينى مرام به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم 
كه پس از ارجاع به شــعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف به كالســه 884/96 ثبت و براى تاريخ 97/5/8 ساعت 
9 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه 
دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر شــورا مراجعه نمايند انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم 

مقتضى اتخاذ خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم بهروز محمديان فرزند
خواهان آقاى / خانم محسن سليمانى با وكالت حامد حاج مبينى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم بهروز 
محمديان به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609983659200817 
شــعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كاشان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/4/23 ساعت 10/00 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى 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. 
منشى شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كاشان

متن آگهى
در اجراى ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب سال 1392 به آقاى 
عليرضا كمرى كه در پرونده كالسه 961052 جزايى به اتهام ايراد جرح عمدى با چاقو تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى 
گردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 97/5/15 راس ساعت 10/00 با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را 

در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/426
مدير دفتر شعبه 112 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه

متن آگهى احضار متهم
مجتمع دادگاه هاى جزايى شهرســتان كرمانشاه به موجب كيفرخواست شــماره 9710438315101710 در 
پرونده كالســه 9709988320000024 براى آقاى ميالد حاتمى به اتهام ســرقت تعزيــرى تقاضاى كيفرنموده كه 
رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و با شماره بايگانى 970610 ثبت و وقت رسيدگى براى مورخه 1397/4/12 
ســاعت نه و ســى دقيقه صبح  تعيين گرديده اســت با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در 
اجراى مقررات ماده 344 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت در جرايد 
كثيراالنتشــار منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رســيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 

م الف/424
منشى شعبه 113 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (113 جزايى سابق)

شھرستان ھا10 دوشنبه  21 خرداد 1397  شماره4763 

اجراى شبكه مدرن فاضالب در 7 روستاى 
گيالن

ــركت آب و فاضالب روستايى گيالن   مديرعامل ش
ــتى فاضالب  امروز گفت: طرح جمع آورى و دفع بهداش
ــعه  ــدى از اعتبارات بانك توس ــتاها با بهره من اين روس
اسالمى در شهرستان هاى رشت، صومعه سرا، بندرانزلى، 
ــر و آستانه اشرفيه اجرا مى شود.  محبعلى رنج ور  رودس
ــارد تومان براى اجراى  ــزود: اعتبارى بيش از 51 ميلي اف
ــتا پيش بينى شده  طرح تصفيه فاضالب اين تعداد روس
ــت. وى، حجم عملياتى اين طرح را شامل ساخت 5  اس
 باب تصفيه خانه و اجراى 89 كيلومتر لوله گذارى شبكه 
ــالم كرد و گفت: با بهره  ــع آورى و خطوط انتقال اع جم
ــبكه مدرن  بردارى از اين طرح 13 هزار و 859 نفر از ش

فاضالب بهره مند خواهند شد. 

شركت آب و فاضالب استان مركزى 
دستگاه برتر در ارزيابى ماده 6 قانون 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان شد

ــزى در ارزيابى  ــتان مرك ــركت آب و فاضالب اس  ش
ــون حمايت از حقوق مصرف كنندگان در بين  ماده 6 قان

ــال 96 ، رتبه اول را  ــتان در س ــتگاه هاى اجرايى اس   دس
كسب نمود.   مهندس عبدالرضا خليلى مدير عامل شركت 
با اعالم اين خبر اظهار داشت: اين ارزيابى با نظارت معاونت 
هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى به اجرا 
ــتگاه هاى اجرايى استان در  در آمد و طى آن عملكرد دس
پنج محور اطالع رسانى ،ارايه خدمات ،نظر سنجى،رسيدگى 
ــتريان و آموزش، ــدگان يا مش ــكايات مراجعه كنن  به ش
فرهنگ سازى و برنامه ريزى در راستاى تكريم ارباب رجوع 

در سازمان مورد ارزيابى قرار گرفت.  
  بر اساس اين ارزيابى از سوى استاندارى ، شركت آب 
و فاضالب استان مركزى موفق به كسب رتبه اول در سطح 
استان گرديد.    گفتنى ست مراسم تجليل از دستگاه هاى 
اجرايى برتر در حوزه ى حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
در استاندارى استان مركزى برگزار و شركت آب و فاضالب 
ــتان مركزى موفق به دريافت تنديس و لوح تقدير اين  اس

جشنواره شد.
 

برگزارى آئين تكريم و تجليل 
ازپيشكسوتان وبازنشستگان اداره كل 

نوسازى مدارس استان گيالن  
ــزارش روابط عمومي  مهندس مقدم مدير كل  به گ
ــعه و تجهيز مدارس استان گيالن  محترم نوسازى،توس
ــتاى نهادينه كردن فرهنگ تجليل و تقدير، طي  در راس
مراسمي باشكوه از بازنشستگان و پيشكسوتان اداره كل 
نوسازى مدارس استان گيالن  تقدير نموده و از زحمات 
چندين ساله ى آنان در حوزه خدمت رسانى درتوسعه و 
گسترش فضاها و زير ساخت هاى آموزشى باتقديم لوح 

تقدير وهدايايى تجليل به عمل آورد.

اخبار

به گزارش روابط عمومى سازمان  ــاورزى گيالن مراسم گـيـــالن جهاد كش
تكريم و معارفه مسئول حوزه نمايندگى ولى فقيه در 
ــالن  ــاورزى گيالن در محل س ــاد كش ــازمان جه س
ــت  ــازمان برگزار گرديد. رياس ــهداى س اجتماعات ش
سازمان در طليعه اين جلسه از تالش هاى جهادگرانه 
ــلمين جهانى تقدير نموده و  ــالم و المس حجت االس
ــلمين ــالم والمس ــت االس ــته حج ــاب شايس  انتخ

 وحيدى نژاد را تبريك گفتند.
ــاره  ــخنان خود اش ــعبان نژاد در س مهندس ش
نمودند مسئوليت در نظام مقدس جمهورى اسالمى 
ــذر زمان از  ــالت در گ ــت كه اين رس ايران امانتى اس
ــد. وى افزود: فضاى صميمى  يكى به ديگرى مى رس

ــئوليت  ــران در زمان مس ــن مدي ــدت رويه بي  و وح
ــه مباهات  ــلمين جهانى ماي ــالم والمس حجت االس
ــرار گرفت كه از ظرفيت  ــود  ليكن مصلحت بر آن ق ب
ــود. وى ادامه داد:  ايشان در بخش ديگرى استفاده ش
ديد تعاملى و علم از شاخصه هاى بارز مسئول جديد 
حوزه نمايندگى ولى فقيه در سازمان  مى باشد و بسيار 
مفتخريم كه حجت االسالم وحيدى نژاد از جامعه عزيز 
ــن خويش  ــران بوده و قطعا با ديدگاههاى روش ايثارگ
ــط مسئول محترم  ــاختار مطلوب ايجاد شده توس س
قبل را به تكامل خواهند رسانيد. مهندس شعبان نژاد 
با اشاره به اينكه ديدگاه مديريتى شان از آغاز خدمت 
در جهاد كشاورزى استان گيالن توسعه منابع انسانى 
بوده است بيان داشت وجود حوزه نمايندگى ولى فقيه 

ــد. رييس  ــيار  الزم بنظر مى رس ــازمان بس در اين س
سازمان جهاد كشاورزى گيالن ضمن ارائه چكيده اى 
از سيماى كشاورزى استان اظهار نمود ميانگين مالكيت 
 اراضى كشاورزى استان 6 تا 7 دهم هكتار است و براى 
بهره بردارى بهينه از سطح اندك تحت مالكيت هر بهره 
بردار الزم است از شيوه هاى نوين توليد براى افزايش 
عملكرد در واحد سطح بهره گرفته شود. كمااينكه بعنوان 
مثال طى يكسال گذشته سطح نشاكارى مكانيزه استان 
ــيده است.  از 103 هزار هكتار به 150 هزار هكتار رس
ــعبان نژاد ادامه داد: حضور روحانيون اهرم  عليرضا ش
ــت.  مهمى براى ايجاد هرگونه تغيير رفتار در مردم اس
وى افزود: حوزه مى تواند در مباحث فرهنگى مرتبط 
ــاورزان كمك شايانى نمايد.  ــنل و جامعه كش با پرس

وى اظهار خرسندى نمود حجت االسالم والمسلمين 
ــوده و از درجه علمى  ــى االصل ب ــدى نژاد گيالن وحي
وااليى برخوردار است. ايشان در پايان سخنان خود بيان 
داشتند: شعار ما در وزارت جهاد كشاورزى "همه باهم" 
است كه بايد سرلوحه همه امور قراردهيم. در ادامه اين 
جلسه حجت االسالم والمسلمين ابراهيمى معاون امور 
استان هاى حوزه نمايندگى ولى فقيه در وزارت جهاد 
كشاورزى به ايراد سخنرانى پرداختند. ايشان ماه رمضان 
را  ماه خودسازى، تزكيه نفس و تمرين استقامت براى 
ــمن درون و برون برشمرده و  ــتادگى در برابر دش ايس
ــتند  به تعبير آيت ا... تقوى نماينده محترم  بيان داش
ــاورزى، امروز يكى از  ــه در وزارت جهاد كش ولى فقي
مهمترين نهادها كه مورد حمله مستقيم دشمن قرار 

دارد جهاد كشاورزى است چراكه دشمن منابع غذايى 
 و دارويى را مورد هدف قرار داده است.  دشمن با اعمال 
ــتار تنگ نمودن  ــته و جديد خواس تحريم هاى گذش
عرصه توليد مواد غذايى و دارويى است و اميد آن دارد 
كه مردم در اثر فشارهاى وارده، خود در برابر اين نظام 
مقدس بايستند. وى افزود:  بر ماست كه با تالش هاى 
خالصانه و جهادگونه خود دشمن را ناكام كنيم همانگونه 
كه شهداى بزرگوارمان با مجاهدت ها و جانفشانى خود 
درس ايثار و وفادارى را به ما آموختند. امروز ما با تسليم 
ــتن را  در برابر خدا، با تعبد، بندگى و روزه دارى خويش
براى ستيز در برابر كمبودها آماده خواهيم كرد. وقتى 
واليت در گوشت و پوست و خون ما جارى شد شاهد 

تحقق اقتصاد مقاومتى خواهيم بود ان شاء ا...

آيين تكريم و معارفه مسئول محترم حوزه نمايندگى ولى فقيه سازمان جهاد كشاورزى گيالن

روحانيت نقش زيادى در تبيين آموزه هاى 
دينى براى مصرف بهينه آب دارد     

ــركت آب و فاضالب  مديرعامل ش ــان اينكه گـلسـتـان ــتان با بي ــهرى گلس ش
ــادى در تبيين آموزه هاى دينى براى  روحانيت نقش زي
مصرف بهينه آب دارد، گفت: ماه مبارك رمضان فرصت 
مناسبى براى نهادينه كردن الگوهاى مصرف آب در بين 

مردم است.
 محمدهادى رحمتى افزود: مساجد و تريبون هاى نماز 
جمعه در ماه مبارك رمضان با استقبال زياد مردم مواجه 
مى شوند و اين زمان بهترين فرصت براى فرهنگ سازى 

در زمينه كم مصرف كردن آب در جامعه مى باشد.
وى بحران كم آبى را در كشور بسيار جدى دانست و 
گفت: اگر به بحران كم آبى توجه نشود به چالش اجتماعى 

بزرگى تبديل مى شود و همگان را درگير مى كند.
رحمتى ضمن اشاره به اينكه مردم به علماء و جامعه 
روحانيت اعتماد خاصى دارند، تصريح كرد: اين قشر مى 
ــت  ــد، بهترين مبلغ در جهت ترويج فرهنگ درس توانن

مصرف كردن به ويژه در بخش آب باشند.
 وى استفاده از ظرفيت ائمه جمعه و جماعات استان 
گلستان و روحانيون شيعه و سنى را در كاهش هدررفت 
آب موثر دانست و گفت: مردم بايد دقت و توجه بيشترى 
ــاله فرهنگ صحيح استفاده از آب داشته باشند و  به مس
اين فرهنگ بايد در جامعه گسترش يافته و نهادينه شود.
ــركت آب و فاضالب شهرى گلستان   مديرعامل ش
ــه چاه هاى  ــت هاى بى روي ــد بر افزايش برداش با تاكي
كشاورزى در تابستان، يادآور شد: در فصل تابستان پيك 
برداشت هاى آب كشاورزى با پيك مصرف آب شرب در 
استان  همزمان مى شود كه اين خود منجر به افت شديد 
ــطح چاه ها خواهد شد و آبرسانى به شهرهاى  آب در س

استان را با مشكل مواجه خواهد كرد.

برگزارى اولين جلسه كارگروه تخصصى 
پيشگيرى از قاچاق كاال و ارز سمنان

ــگيرى از  ــاون اجتماعى و پيش مع ــترى در اين سـمـنـان ــرم دادگس ــوع ج وق
جلسه گفت : در موضوع قاچاق كاال محدود سازى عامل 
انسانى و استفاده از سامانه هاى هوشمند در پيشگيرى از 

قاچاق، مورد نظر قانونگذار در اين زمينه بوده است.
على دارينى افزود : در سال جديد يكى از تمهيدات 
ــراى راه اندازى ــتر ب ــى كارگروه ها هماهنگى بيش  اصل

 سامانه هاى الكترونيكى و ارتباط دهى آنها مى باشد. 
ــاره به عنوان سال 97 گفت: حمايت از  دارينى با اش
ــت و معنى  كاالى ايرانى به معناى صرفا خريد كاال نيس

بسيار وسيعترى را در بر مى گيرد.
وى افزود: فرهنگ سازى در خصوص حمايت جامعه 
از كاالى ايرانى و تبليغات روز آمد  مى باشد ضمن آنكه 
بهترين تبليغ كيفيت باال و استفاده كاالهاى ايرانى توسط 
ــوالن است. دارينى استفاده از تجربيات جهانى را در  مس
زمينه ى كاهش قاچاق كاال و ارز مفيد دانست و گفت: اگر 
مى خواهيم در اين حوزه موفق باشيم بايد با اشخاصى كه 

اراده ى قاچاق دارند مبارزه نمود و راه را بر آنها بست.
معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم بيان نمود:  
استان سمنان از 41 برنامه در تمام حوزه هاى پيشگيرى 
ــه در بحث وضعى، اختصاصى به قاچاق كاال و  يك برنام
ارز تعلق دارد .  رئيس حوزه قضائى ايوانكى كه به صورت 
ويدئو كنفرانس در اين نشست حضور داشت گفت: يكى 
از راهكارهاى پيشگيرى از قاچاق كاال شناساندن كاالى  

داخلى به مردم مى باشد.
عباداله ملكى پيشنهاد داد: برگزارى نمايشگاه هاى 
ــهرك هاى صنعتى كشور مى تواند  كاالى توليدى در ش
ــدات داخالى به مردم  ــدن كاال و معرفى تولي در ديده ش

تاثير گذار باشد. 

شركت گاز استان اصفهان ، شركت برتر 
در حوزه مسئوليت هاى اجتماعى

ــا بيان  ــى علوى، ب ــيد مصطف س اينكه شركت گاز استان اصفهان اصـفـهـان
ــئوليت هاى اجتماعى خود برنامه ريزى  در حوزه مس
ــال 96 در اين  ــترده اى دارد گفت: در س مدون و گس
ــومين  ــس زرين و دو لوح تقدير از س ــوزه، دو تندي ح
ــى وزارت نفت  ــاى اجتماع ــئوليت ه ــنواره مس  جش

كسب كرديم .
ــد  ــور HSE و پدافن ــزود: ام ــوى اف ــدس عل مهن
ــى بهداشت،  ــركت با چهار ركن اساس غيرعامل اين ش
ــت و پدافند غيرعامل و همچنين  ايمنى، محيط زيس
ــت انرژى و  ــى از جمله؛ مديري ــاى فرع ــئوليت ه مس
ــط و مديريت  ــزى آموزش هاى مرتب ــن، برنامه ري كرب
 كميته مسئوليت هاى اجتماعى در اين شركت فعاليت 
ــه  HSE تمامى ــر اينك ــا تاكيد ب ــد. وى، ب ــى كن  م

ــان را در  ــازمانى كاركن ــت هاى اجتماعى و س  فعالي
ــى دقيق اجراى  ــرد و برنامه ريزى و هماهنگ بر مى گي
ــت، افزود:  ــت بااليى برخوردار اس ــوازن آن از اهمي مت
خوشبختانه در سال گذشته موفقيت هاى چشمگيردر 

حوزه HSE شاهد بوديم .
ــان، تمديد  ــتان اصفه ــركت گاز اس مديرعامل ش
ــب  گواهينامه هاى HSE-MS و ISO 50001،كس
ــال 1395 در  ــه دوم در ارزيابى عملكرد HSE س رتب
ــتانى در اسفند 96،كسب لوح  بين 31 شركت گاز اس
ــازمان حفاظت محيط زيست كشور،كسب  تقدير از س
ــت محيطى از سازمان  لوح تقدير و تنديس فعال زيس
ــت استان وكسب رتبه سوم در  حفاظت از محيط زيس
ــتمين دوره مسابقات عملياتى/ ورزشى امدادگران  هش
ــتان  ــركت گاز اس ــه موفقيت هاى بزرگ ش را از جمل

اصفهان در حوزه HSE عنوان كرد.

نياز به سبك زندگى عقالنى در مصرف 
انرژى برق داريم

ــتفاده بهينه از انرژى  موضوع اس ــط ائمه گـيـــالن برق در نماز جمعه توس
ــتانها و شهرهاى استان تبيين خواهد  جماعت شهرس
ــتان گيالن در اين  ــريف اس ــد و از مردم فهيم و ش ش
ــت خواهد شد تا از اسراف در استفاده  زمينه در خواس
ــد و بطورصحيح، منطقى و عقلى از  ــرژى بپرهيزن از ان

انرژى برق استفاده نمايند.
ــى نماينده  ــول فالحت ــرت آيت اهللا حاج رس حض
ــتان  ــتان گيالن و امام جمعه شهرس ولى فقيه در اس
ــت با  مهندس بلبل آبادى مدير عامل  رشت در نشس
شركت برق منطقه اى گيالن ضمن تشكر از ايشان به 
جهت ارائه گزارش جامع و كامل در حوزه صنعت برق 
ــرفت استان در صنعت  ــتان كه بيانگر ترقى و پيش اس
ــرم كننده بود،گفت:  ــيار اميدوار و دلگ برق بود و بس
وضعيت مصرف در بخش هاى مختلف برق، آب و گاز 
 وضعيت مناسب و خوبى نيست و بايد در اين زمينه به 
توصيه هاى دين مقدس اسالم و روش زندگى بزرگان 
ــرلوحه زندگى خود قرار  دين توجه كرد و آن را در س
داد.  ما نياز به سبك زندگى عقالنى داريم و همانطور 
ــالم مورد  كه قوه تفكر و عقالنيت در دين مقدس اس
توجه و تاكيد قرار گرفته است بايد به آن توجه كنيم 
ــل و عقالنيت انجام و  ــاس عق و كارهاى خود را بر اس

مديريت كنيم. 
ــره ورى و ــبت روز به ــت كه به مناس  گفتنى اس
 بهينه سازى مصرف، مهندس بلبل آبادى مدير عامل 
شركت برق منطقه اى گيالن با حضرت آيت اهللا حاج 
ــتان  ــول فالحتى نماينده محترم ولى فقيه در اس رس
ــدار و در  ــت دي ــتان رش ــالن و امام جمعه شهرس گي

خصوص مديريت بهينه انرژى برق گفتگو نمودند.

 


