
شهرستانها4 پنج شنبه  24 خرداد 1397  شماره 4766 

آگهى مفقودى
وانت تويوتا ها يلو كس  مدل 1981 به رنگ قرمزمعمولى  به شــماره موتور:2503265 وشــماره 
شاســى:101938 وشــماره انتظامــى 61 ايــران 819 س 25 بنام احمــد منصورى مفقــود و از درجه 

اعتبارساقط مى باشد.

ســند و برگ ســبز (شناسنامه)  خودرو ســوارى پرايد تيپ جى تى ايكس آى مدل 84به رنگ نقره 
اى متاليك به شــماره انتظامى 691 ب 93 ايران 63 به شــماره موتور 01108631 و به شــماره شاسى 

S1412284476555  به نام نبى اله الهامى مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

برگ ســبز سمند به شــماره پالك 927 ط 48 ايران 69 مدل 1395 بنام معصومه عسگرى مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

اينجانب معصومه عسگرى  مالك خودروى سمند  به شماره شهربانى 927 ط  48ايران 69وشماره 
شاسى NAACJ1JW7GF308820وبه شماره موتور 147H0190060به علت فقدان اسناد فروش 
تقاضاى رو نوشــت المثنى اســناد مذكور را نموده اســت لذا چنانچه هركس ادعايــى در مورد خودروى 
مذكــور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع در پيكان شــهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد.بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. بجنورد

برگ ســبز هيونداى آزرا3300 به شــماره پــالك 292 ب 39 ايران 26 مــدل 2007 بنام مهدى 
مطرانلوئى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم پژو تيپ 405GLXI برنگ خاكسترى-متاليك مدل 
1390 بشماره موتور 12490279247 و شماره شاسى NAAM11CA1CR479987  و شماره پالك 

ايران84-122ب89به نام مختار كمالى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

موتــور  ش  ايــران72-975ط81  شــماره  بــه   315H بــك  هــاچ  ام  وى  ام  ســبز  بــرگ 
MVM477FJAH059831شاســى NATFBMD4H1048573 مفقــود گرديــده و فاقد اعتبار مى 
باشــد.مالك متعهد مى گردد مسئوليت ناشى از ضمانت  كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.

سارى

 18R2083331 برگ ســبز خودرو وانت تويوتا هايلوكس مدل 1981 رنگ بــژ روغنى ش موتور
شاسى NR46033472 پالك ايران56-787ص34 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

ســندمالكيت موتورسيكلت ركورد مدل 1393 بشــماره پالك 37729-ايران772 بشماره موتور 
N3C-125-STATE  وشماره تنه 10E080739300677 بنام محمد دولت آبادى فرزند محمدصادق 

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

مــدرك فارغ التحصيلى اينجانب مجيد صابر فرزند يداله به شــماره شناســنامه 4013 صادره از 
شــاهرود در مقطع كارشناسى ارشد ناپيوسته رشته مهندســى مكانيك – تبديل انرژى صادره از واحد 
دانشگاهى تهران مركزى با شماره 27128 و تاريخ 92/11/13 مفقود گرديده است از يابنده تقاضا مى 
گردد اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران مركزى به نشانى تهران خ آزادى خ اسكندرى 

شمالى خ فرصت شيرازى پالك 136 صندوق پستى 13185/768 ارسال نمايد. 

آگهى مزايده  نوبت اول
احتراما در مورد پرونده اجرائى كالســه 930543 محكوم له مريم كالته فرزند على اكبر و محكوم 
عليهم 1 – جواد قاسمى كالته فرزند تقى 2 – گلثوم قاسمى كالته فرزند تقى و 3 –محسن قاسمى كالته 
فرزنــد تقــى و 4 – معصومه قاســمى كالته فرزند تقــى و 5 – فاطمه رحيمى فرزنــد على محمد مبنى بر 
مطالبه مهريه از ماترك متوفى تقى قاسمى كالته به مبلغ 84/879/000 ريال در حق محكوم له و مبلغ 
4/243/950 ريال بابت نيم عشــر دولتى در حق دولت با عنايت به توقيف يك دســتگاه خودرو پرايد 
سوارى به شماره انتظامى ايران 32 453 س 39 و تيپ جى تى ايكس آى دوگانه سوز دستى مدل 1386 
رنگ مشكى روغنى به شماره موتور 1945543 و شاسى S1412286089451  كه خودرو در پاركينگ 
ميرزا كوچك خان بجنورد توقيف ميباشد قسمتهايى از خودرو اعم از گلگير عقب سمت راننده ، گلگير جلو 
سمت شاگرد، كولر فاقد گاز ميباشد، رادياتور فاقد اب ميباشد، واتر پمپ خراب است ، پولكى ها خراب 
اســت،دور ماشــين داراى زدگى ميباشد و سوييچ خودرو در نزد مســول پاركينگ است و اسناد خودرو 
اعم از شناســنامه خودرو ســند و فاكتور فروش و صورتحساب خالفى و برگه فك رهن از شركت سايپا 
لف پرونده اجراى احكام ميباشــد و كارت خودرو حســب ادعاى محكوم له مفقود گرديده است و خودرو 
فاقد بيمه اســت و جمع خالفى خودرو مبلغ 15/440/000 ريال ميباشــد كه توسط كارشناس منتخب 
دادگسترى بازديد و با عنايت به عرف قيمت خودرو بدون در نظر گرفتن خالفى به ميزان 67/000/000 
ريال ارزيابى گرديده اســت كه چنانچه جريمه بيمه داشــته باشــد و خالفى از مبلغ خودرو كسر خواهد 
شــد و اينكه پس از سير مراحل قانونى مقرر گرديده خودرو فوق در ســاعت 10/30 الى 11/00 روز 
دوشنبه مورخ 1397/04/04 و از طريق مزايده حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد 
به فروش برســد، بنابراين متقاضيان شــركت در جلسه مزايده ميتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در 
ايــن اجرا حاضــر و از كم و كيف موضوع مطلع و در صورت تمايل از مــورد مزايده بازديد نمايند.بديهى 
است مزايده از قيمت ارزيابى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ 
پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقى مبلغ نيز ظرف يك ماه وصول خواهد شد و در صورت 
عدم پرداخت الباقى (نود درصد) در مهلت مقرر، مبلغ توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت 

ضبط و مزايده تجديد مى گردد.
دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد – محمد حسين ارغيانى

اجرائيه
 شــماره اجرائيــه 9710422522700003 شــماره پرونده 9509982522700392 شــماره 
بايگانى شــعبه: 950395  مشــخصات محكوم له بانك مهر اقتصاد با مديريت بهروز درخشان به نشانى 
قم، 55 مترى عمارياسر، سرپرستى بانك مهر اقتصاد مشخصات محكوم عليهم 1- سعيد حكمت انديش 
فرزند ايمانعلى به نشــانى قم، خ خاكفرج، ك 27 پ 46 2- محســن رمضانى فرزند قدرت اله به نشانى 
قم، خ باجك 3، ك شقايق پ 12 (مجهول المكان) 3- اصغر محمدى فرزند على به نشانى قم، 30 مترى 
كيوانفر، ك 6 پ 9 4- مهدى زارعى ســهاميه فرزند رضا به نشــانى قم، خ باجك 3، ك شــقايق، پ 13 
مشــخصات نماينده محكوم له: رســول خيابانى فرزند قاسم، به نشــانى قم، خ آذر، بين كوچه 73 و 75 
پالك 674 محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به دادنامه شماره 950997252700873 
محكوم عليهم به صورت تضامنى محكومند به پرداخت مبلغ 80000000 ريال بابت اصل دين بانضمام 
پرداخت خســارت تاخير تاديه چك شماره 289999 به تاريخ 1392/9/2 از تاريخ سررسيد آن لغايت 
زمان اجراى حكم بر حسب شاخص بهاى بانك مركزى ايران بعالوه پرداخت مبلغ 1330000 ريال هزينه 

دادرسى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام.
متصدى امور دفترى شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف قم – حسن همتى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ش پ :4/97/178 درخصوص دادخواست انسيه روانى بورخيلى به طرفيت حسين آشنا مبنى بر تقاضاى 
مطالبه وجه ، جلســه رســيدگى در تاريخ 97/4/25 ســاعت 10 پيرامون كالســه 97/178 در دفتر شعبه چهارم 
شــوراى حل اختالف شــهرى آمل برگزار مى گردد لذا مراتب جهت حضور در وقت مقرر در روزنامه رســمى كشور 

درج مى گردد.م/الف97/29
مسئول دفتر شعبه چهارم شوراى حل اختالف آمل-احمدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان: خانم صديقه بيگلرى خواندگان: 1- على شهسوارى 2- فاطمه حلما رضائى راد 3- رضا رضايى راد 
خواسته: اثبات مالكيت و تنفيذ بيع در تاريخ 1397/2/10 خواهان فوق دادخواستى حقوقى به طرفيت خوانده 
فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 29 تقديم كه به شماره 970056 ثبت و براى روز 1397/5/6 ساعت 8:30 
صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواست خواهان و 
موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود 
و خوانده مذكور مى تواند از تاريخ چاپ آگهى جهت اعالم ودريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شورا 
واقع در قم مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند. بديهى است در صورت 

عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 29 شوراى حل اختالف استان قم

اجرائيه
 شــماره اجرائيــه 9710422522900042 شــماره پرونــده 9509982522900380 شــماره بايگانى 
شــعبه: 950382  مشــخصات محكوم له بانك مهر اقتصاد با مديريت بهروز درخشــان به نشــانى قم، 55 مترى 
عمارياســر، سرپرســتى بانك مهر اقتصاد مشخصات محكوم عليهم 1- اســمعيل خانك فرزند سيف اله به نشانى 
قم، خ جواداالئمه، خ پاســداران، ك اول، پ 14 به نشــانى مجهول المكان 2- حجت عزيزى فرزند عادل به نشانى 
قم، خ 30 مترى توحيد، ك 6 پ 42 مشــخصات نماينده محكوم له: رســول خيابانى فرزند قاسم، به نشانى قم، خ 
آذر، بين كوچه 73 و 75 پالك 674 محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 
9609972522900861 محكوم عليهم تضامنى محكومند به پرداخت الباقى تسهيالت دريافتى بابت اصل و سود 
97096301 ريال و بابت وجه التزام قراردادى در خصوص تاخير در پرداخت از تاريخ 1393/3/21 آخرين تاريخ 
پرداخت قسط لغايت وصول محكوم به ميزان 12 درصد اصل تسهيالت بعالوه مبلغ 1950000 ريال بابت هزينه 

دادرسى و حق الوكاله وكيل در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام.
مسئول دفتر شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – سعيد مقتصدى

اجرائيه
 شــماره اجرائيــه 9710422512200062 شــماره پرونــده 9509982512200271 شــماره بايگانى 
شــعبه: 950308  مشــخصات محكوم له اســداله رجبى فرزند على اكبر به نشــانى قم، امام، 20 مترى شــهيد 
بهشــتى، 30 مترى هفت تير، انتهاى كوچه 80، كوچه 15، پ 146 – 09125534801 مشــخصات محكوم عليه: 
محمود لســانى فرزند حسين به نشــانى مجهول المكان محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم دادنامه مربوطه 
9609972512201493 محكوم عليه آقاى محمود لسانى فرزند حسين محكوم است به تنظيم سند رسمى قطعه 
زمين به متراژ 200 متر مربع مشاع از پالك هاى ثبتى 2585 و 2586 اصلى بخش دو قم در حق محكوم له به نام 
اسداله رجبى فرزند على اكبر و پرداخت حقوقى اجرائى به ميزان دو ميليون پانصد هزار ريال در حق دولت. تبصره 

دو ماده 306 قانون آيين دادرسى مدنى رعايت شود.
رئيس شعبه 2 دادگاه حقوقى شهرستان قم – براتى 

مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم – فراهانى

اجرائيه
 شماره اجرائيه 9710422520200059 شماره پرونده 9609982520200436 شماره بايگانى شعبه: 
960436  مشــخصات محكوم له ايمانعلى يوســفى چهرقانى فرزند محرمعلى به نشــانى قم، شهرستان قم، شهر 
قم، شــاهد شــرقى، 20 مترى باهنر، كوچه اول، فرعى اول پ 17  مشــخصات محكوم عليه: مهدى رسولى فرزند 
محمد نبى محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9710092520200075 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609972520200684 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلــغ 100000000 ريال بابت دين 
بعالوه هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه چك موصوف از تاريخ سررسيد آن لغايت زمان اجراى حكم به حسب 

شاخص بهاى بانك مركزى ايران در حق محكوم له و نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام.
مسئول دفتر شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – ابوالفضل اميرى فردوئى

اجرائيه
 شماره اجرائيه 9710422520400057 شماره پرونده 9609982520400341 شماره بايگانى شعبه: 
960341  مشخصات محكوم له حسين امرهء فرزند مرتضى به نشانى قم، نيروگاه، 24 مترى كاشانى، انتهاى كوچه 
32، جنب حسينيه سيد الشهداء، پخش پوشاك حاج مرتضى مشخصات محكوم عليه: مرتضى رمضانى ميمى فرزند 
اسماعيل محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9710092520400079 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609972520400706 محكوم عليه محكوم است به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 83750000 
ريال بابت اصل دين بوده و هزينه دادرســى 2758750 ريال و تاخير چك موصوف از تاريخ سررســيد آن لغايت 
زمان اجراى حكم به حســب شــاخص بهاى بانك مركزى ايران در حق خواهان صادر و ضمنا نيم عشر دولتى هزينه 

اجراى احكام در حق محكوم له.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – ابوذر شكرى

اجرائيه
 شماره اجرائيه 9610422513100307 شماره پرونده 9509982513100694 شماره بايگانى شعبه: 
950794  مشــخصات محكوم له بانك مهر اقتصاد به نشــانى 55 مترى عمارياسر، بين كوچه 36 و 40 سرپرستى 
بانك مهر اقتصاد مشخصات محكوم عليهم: 1- احمد عزتى فرزند تارپرورى 2- محمود رضائى فرزند على به نشانى 
هــر دو مجهول المكان محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 1396002000556128 
شماره دادنامه مربوطه 9609972513101025 محكوم عليهم تضامنا محكوم هستند به پرداخت مبلغ دويست 
و چهار ميليون ريال بابت اصل دين (وجه چك) و به پرداخت خسارت تاخير تاديه طبق شاخص اعالمى توسط بانك 
مركــزى در تاريــخ صدور چك و تاريخ وصول آن بر اســاس محاســبه صورت گرفته در مرحله اجراى حكم توســط 
اجراى احكام و به پرداخت مبلغ 7169000 ريال هزينه دادرسى به ماخذ محكوم به و پرداخت مبلغ 6396000 
ريــال به عنوان حق الوكاله وكيل بر طبق تعرفه، در حق محكــوم له و پرداخت هزينه اجرائى وفق مقررات در حق 

صندوق دولت.
رئيس شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى قم – جعفرزاده

مدير دفتر شعبه 11 دادگاه حقوقى قم – طاهر نقى پور

اجرائيه
 شماره اجرائيه 9710422513400056 شماره پرونده 9609982513400741 شماره بايگانى شعبه: 
960771  مشــخصات محكوم له احمد محدودى فرزند اصغر به نشــانى قم، امامزاده ابراهيم كوچه 49، پ 36 
مشخصات محكوم عليه: مليحه بادى فرزند غالمرضا به نشانى مجهول المكان محكوم به: بموجب درخواست اجراى 
حكم مربوطه به شــماره 1397002000095296 و شــماره دادنامه مربوطه 9609972513401689 محكوم 
عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ 230000000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخير تاديه بر 
مبناى نرخ  شاخص تورم از تاريخ صدور گواهى عدم پرداخت بانكى تا روز اجراى حكم و مبلغ 13396000 ريال 

بعنوان خسارات دادسى در حق خواهان و پردخت حق االجراء وفق مقررات درحق دولت.
رئيس شعبه چهاردهم دادگاه عمومى حقوقى قم – احد صلحى

مدير دفتر شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى قم – خليلى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سليمان قائم پناه فرزند محمدعلى
شــماره ابالغنامه: 9710102516501703 شماره بايگانى شعبه: 960236 خواهان: بانك مهر اقتصاد با 
وكالت مهدى شعبانى دادخواستى به طرفيت خواندگان يونس بابائى، سليمان قائم پناه، فيروز قائم پناه به خواسته 
مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609982516500202 شعبه 29 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/3 ساعت 11 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 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 دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. قم، خيابان ساحلى، جنب زندان ساحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرستان 

قم، طبقه همكف، شعبه 29 دادگاه عمومى حقوقى
مدير دفتر شعبه 29 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم - پرهام

آگهى مزايده
 در پرونده اجرايى شــماره 970445 اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف ســقز موضوع دادنامه 
شــماره كالسه 961073 صادره از شعبه 7 شــوراى حل اختالف حل سقز، خليل لطفى ترمكجى محكوم به 
پرداخــت 92/562/277 ريال بابت اصل خواســته  و مبلغ 2/435/000 ريال هزينه دادرســى و مبلغ 
1/000/000 ريــال هزينه كارشناســى له رضا كريمى ومبلــغ 4/630/000 ريــال  هزينه اجرا محكوم  
گرديده  اســت نظر به عدم پرداخت محكوم  به  ازســوى محكوم عليه يك پالك ثبتى به شماره ثبت 4186 
فرعى از 7 اصلى بخش 2 ســقز معرفى و توقيف گرديده اســت كه بر اســاس نظريه كارشناسى موجود در 
پرونــده ، قيمــت 359/280/000 ريــال  بر آورد  گرديده اســت  در تاريخ 1397/4/12 راس ســاعت 
10صبح به مدت يك ســاعت به مزايده   گذاشته مى شود مزايده از قيمت كارشناسى بعنوان قيمت پايه 
شروع و برنده  مزايده كسى خواهد بود  كه باالترين  قيمت  را بپردازد ضمنا  برنده مزايده بايد در همان  
تاريخ فى المجلس ده در صد قيمت پايه  رابه حســاب ســپرده دادگسترى   سقز  واريز و فيش واريزى را 
تحويل نموده و ظرف  يكماه  از تاريخ  برگزارى مزايده نسبت به پرداخت مابقى قيمت اقدام نمايد افرادى 
كه تمايل  به شركت در اين مزايده را دارند ميتوانند پنج روز مانده به روز مزايده به اين اجرا مراجعه و با 

اخذ مجوز كتبى از ملك مزبور ديدن نمايند. 
م/الف:604

 احمدى – مدير اجراى احكام حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان سقز

مزايده نوبت اول
درپرونده اجرايى كالســه 970005 شــوراى حــل اختالف گنبدكاووس خانم مهتا نــورى زاده فرزند 
عبدالناصر محكوم است به پرداخت مبلغ -/114/445/000 ريال درحق محكوم له آقاى عوض سليمانى 
و پرداخــت مبلغ-/6/022/921 ريال بابت هزينه اجرا درحــق صندوق دولت كه درقبال بدهى نامبرده 
اموالى شامل: يك عدد دست بند طالى زرد حصيرى بدون نگين و يك عدد انگشتر طالى سفيد نگين دار و 
دو عدد گوشواره طالى سفيد نگين دار و يك عدد پالك طالى سفيد نگين دار جمعا به وزن 70/610 گرم 
توقيف گرديده كه از طريق مزايده حضورى به شــرح ذيل به فروش مى رســد:1-مطابق نظريه كارشناس 
اموال مورد مزايده جمعاٌ به مبلغ-/111/916/850 ريال با احتساب ارزش نگين ها قيمت گذارى شده 
است2-مزايده ازمبلغ كارشناسى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته ميشود.3-مكان مزايده 
درشعبه اجراى مدنى شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس ميباشد4-موعد مزايده روز يكشنبه مورخ 
1397/04/17 ساعت 10 الى 11 صبح مى باشد. 5-متقاضيان شركت درجلسه مى توانند پنج روز قبل 
ازتاريــخ مزايده ازاموال مــورد مزايده ديدن نمايند.6-مزايده مذكور براى نوبت اول تشــكيل مى گردد 
7-همراه داشتن كارت ملى براى متقاضيان الزامى مى باشد 8-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى 
پيشنهادى خويش را فى المجلس ومابقى آنرا حداكثرظرف مهلت يكماه به صندوق دادگسترى توديع و فيش 

آنرا ارايه نمايد درغيراين صورت ده درصد واريزى به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد خواهد شد. 
 بهارى-مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان

نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و... قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى 
و اســناد مشــاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور 
مصوب 90/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده 
اســت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور دردو  نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد. 
* قريه سوستان الهيجان  سنگ اصلى 17 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير: پالك فرعى 4319 مفروز از 
يك –محمد جعفر سحرى فرزند محمد  به ش ش 674 و كدملى 0383595193  صادره از قم – ششدانگ 
يكقطعه زمين مشــتمل بر انبارى  بمســاحت 174/07 مترمربع از مورد مالكيت نســقى گل آقا زابلى     به 
اســتناد راى 139760318005000460 مورخه 1397/2/26     هيات. لذا هر كس اعم از مجاوران و 
صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند 
از تاريخ اولين انتشــار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد الهيجان تحويل و ظرف 
مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير 
اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد 
شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه  متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/3/10  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/3/24  
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آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى ميالد فقيهى سهزابى ف محبوب شما در پرونده كالسه 102/961042 بنا به شكايت معصومه 
فرزانه به اتهام مزاحمت تلفنى تحت تعقيب بوده  و وقت رســيدگى به تاريخ 97/4/23 ســاعت 9 صبح 
تعيين گرديده اســت لذا در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماييد واال دادگاه 

غيابى تشكيل و وفق مقررات قانونى اتخاذ تصميم مى نمايد.م/الف
(حميد باقرى-رييس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو رامسر(102 جزايى سابق

آگهى حصر وراثت
آقاى احمد ذبيحى ف ســهرابعلى به شــرح درخواســتى كه به شــماره 15/327/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان سهرابعلى ذبيحى رمى 
ف حســين على ش ش 474 صادره بابل در تاريخ 96/9/9 در شهرســتان بابل  بدرود زندگى گفته، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-احمد ذبيحى ف سهرابعلى ش ش 107 پسر متوفى2-محمود 
ذبيحى ف ســهرابعلى ش ش 1097 پســر متوفى3-على محمد ذبيحيان ف مهرابعلى ش ش 2011 پســر 
متوفى4-معصومه ذبيحى رمى ف مهرابعلى ش ش 7 دختر متوفى5-فاطمه ميناگر ف عباس ش ش 218 
همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه پانزدهم شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

دادنامه
پرونــده:12/96/745 دادنامــه:884-96/12/26 خواهان:پيمــان رجبــى كوكنــده ف موســى 
خوانده:حبيــب اهللا ملــك زاده كرچنكى –مجهول المــكان ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعواى پيمان 
رجبى كوكنده ف موسى به طرفيت حبيب اهللا ملك زاده كرچنكى به خواسته محكوميت خوانده به پرداخت 
51,400,000 ريال بابت خسارت وارده و خسارت افت قيمت خودرو سايپا تيپ 111 مدل 1396 سفيد 
رنگ به شــماره انتظامى 62-813ص17 به انضمام خســارات دادرســى و خســارت تاخير در تاديه است 
.خواهان به موجب فيش واريزى به حساب مركز كارشناسان رسمى و تصاوير نظرات كارشناسى تامين دليل 
و پيوست نمودن سند مالكيت خودرو توضيح داد در تصادف واقع خوانده با خودرو اين جانب مطابق نظريه 
كارشناســى رســمى خوانده مقصر حادثه اعالم گرديد و مطابق تامين دليل به عمل آمده خسارات وارده به 
خودرو 48,250,000 ريال برآورد گردد خوانده على رغم ابالغ وقت از طريق نشــر آگهى حاضر نگرديد و 
دفاعى راجع به ادعاى خواهان و مســتندات ابرازى به عمل نياورد لذا باتوجه به محتويات پرونده و نظرات 
كارشناسى كه مصون از تعرض مانده دعواى خواهان وارد تشخيص و به استناد مواد2و1 قانون مسئوليت 
مدنــى 331 قانون مدنــى 198و515و519 ق آ د م حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 51,400,000 
ريال بابت اصل خواسته و 727,500 ريال هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى وفق تعرفه در حق خواهان 
صادر مى گردد.رأى صادره غيابى است ظرف بيست روز از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و بيست روز 
پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى سارى مى باشد و درخصوص خسارت تاخير در تاديه به 
علت عدم شمول مقررات ماده 522 ق آ د م برخواسته خواهان و به استناد ماده 197 همين قانون حكم به 
بى حقى خواهان صادر مى گردد.رأى صادره حضورى است ظرف بيست روز از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه 

عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خانم زهره هدايتى ف احمد دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت عباس قادرى تقديم كه به اين 
شعبه ارجاع و به كالسه 2/97/709 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 
73 ق.آ.د.م مراتــب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كــه خوانده با مراجعه به دفتر 
شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز سه شنبه 97/5/9 ساعت10 در 
شــعبه 2 شــوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شــورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد 

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

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خانم محبوبه توپى ف روح اهللا دادخواستى به خواست مطالبه نفقه به طرفيت سيد على حسينى ف سيدهادى 
تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 3/96/664 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى 
باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شود كه خوانده با 
مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در  7 روز بعد از رويت 
در شعبه 3  شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد 

داشت .م/الف
 مدير دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى اصغر اصغرى ف حســين با وكالت1-ســيد كمال حسينى باالدزائى 2-ســيده فاطمه كمالى كارساالرى 
دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت1-شركت تعاونى توليد مسكن فرهنگيان سارى با مديرعاملى بهرام 
اعزى2-بهرام اعزى3-احمد عمادى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 6/96/631 شــوراى سارى ثبت 
شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در روز شنبه 97/5/6 ساعت 10:30 در شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند 

واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 6  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك مهر اقتصاد دادخواستى به خواسته وقت رسيدگى به طرفيت 1-حسن رجبى مواليى ف على2-عباس 
رجبى مواليى ف على3-شهين رجبى مواليى ف على تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 8/96/659  شوراى 
سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در روز شنبه 97/5/6 ساعت 9 در شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند 

واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 8  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى حسين سلطانى تهرانى ف حسن با وكالت سيد على بابايى پهنه كاليى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه 
به طرفيت محمود ذبيحى اتوكال ف حسن تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 12/96/742 شوراى سارى ثبت 
شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در روز چهارشنبه 97/5/3 ساعت 9:30 در شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند 

واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى سيد على على نژاد دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت محمد رحمتى تقديم كه به اين شعبه 
ارجاع و به كالسه 20/97/140  شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 
ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى 
حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز تاريخ 97/4/30 ساعت 11:30 صبح در 
شــعبه 20 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد 

داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به حسين قانعى
خواهان رامين عمادى دادخواستى به طرفيت خوانده حسين قانعى به خواسته الزام به تنظيم سند مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982073600176 شعبه 6 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 
97/5/3 ساعت 9:30 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار 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 در دادگاه حاضرگردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 6 شوراى حل اختالف سارى-فاطمه نشائى مقدم

دادنامه
پرونده:9609981984100751 دادنامه:9709971984100150 خواهان:معصومه سعادتى زيدى ف 
حســين خوانده:قربانعلى زيدى ف ابراهيم-مجهول المكان خواسته:طالق به درخواست زوجه گردشكار: به تاريخ 
97/3/20 در وقــت فوق العاده جلســه شــعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود بــه تصدى امضاكننده ذيل 
تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر قراردارد .دادگاه با التفات به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم 
ذيال مبادرت به انشاى رأى مى نمايد.((رأى دادگاه)):درخصوص دعوى معصومه سعادتى زيدى ف حسين به طرفيت 
قربانعلى رحمانى زيدى ف ابراهيم به خواســته صدور گواهى عدم امكان سازش جهت اجراى صيغه طالق به لحاظ 
تخلف خوانده از شرايط ضمن العقد دادگاه با التفات به محتويات پرونده نظر به اين كه اظهارت خواهان و مستندات 
تقديمى از ســوى مشــاراليه داللت دارد كه زوج حدود 15 سال زندگى مشترك را ترك و از پرداخت نفقه امتناع 
نموده است ازاين حيث تخلف ايشان از شرايط ضمن العقد محرز مى باشد و چون تخلف نام برده از شرايط ضمن 
العقد محقق شــده و با تحقق شــرط اثر آن واقع مى شــود و مطابق بندهاى 1و8 شرايط ضمن العقد مقيد در سند 
نكاحيه مقرر شده در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام 
او به تاديه نفقه هم چنين در موردى كه شوهر ساير حقوقى واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نكند و اجبار او به 
ايفاء هم ممكن نباشد و نيز زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجه ترك كند از مواردى است كه زن مى تواند از 
دادگاه تقاضاى طالق نمايد كه در اين پروند مستندات تقديمى از سوى خواهان داللت بر امر مذكور دارد لذا چون 
تخلف خوانده از شرايط ضمن العقد محرز بوده و مطابق ماده 1119 قانون مدنى طرفين عقد ازدواج مى توانند هر 
شرطى كه مخالف مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد بنمايد و در ضمن عقد زوجين صدق االشاره شرط شده 
در صورت ترك زوج از زندگى و عدم پرداخت نفقه زوجه و تحقق شــرط زن وكيل و وكيل در توكيل باشــد پس از 
اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايى خود را مطلقه نمايد لذا چون شرط محقق شده دادگاه دعوى خواهان 
را وارد دانســته و گواهى عدم امكان ســازش صادر تا زوجين با مراجعه به احدى از دفاتر رسمى طالق مبادرت به 
اجراى صيغه طالق از نوع بائن با مصداق مبارات نمايد چون زوجه مهريه خود را در قبال اجراى صيغه طالق به زوج 
بذل نموده نوع طالق بائن مى باشد و در صورت استنكاف زوج براى اجراى صيغه طالق زوجه مى تواند با قبول بذل 
خود را مطلقه نمايد .رأى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى و پس از آن ظرف بيست روز 
قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر استان مى باشد.باتوجه به اين كه اقامتگاه خوانده مجهول المكان اعالم 
گرديده در راستاى تصره ماده 302 قانون آيين دادرسى مدنى مفاد رأى به وسيله آگهى در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار مركز يا محلى با هزينه خواهان براى يك بار به محكوم عليه ابالغ خواهد شد.تاريخ انتشار رأى تاريخ 

ابالغ محسوب خواهد شد.م/الف
آقاجانى-رييس شعبه اول دادگاه حقوقى مياندرود

شھرستان ھا10 پنج شنبه  24 خرداد 1397  شماره 4766 

يك خبر خوش براي شهروندان چهارباغ 
استان البرز

ــده اش عمل كرد : طرح  ــهردار چهارباغ به وع ش
تفضيلي چهارباغ ابالغ شد.

ــهرداري چهارباغ  ــري ش ــگاه خب ــه گزارش پاي ب
ــهري ــي ش ــاغ و نواح ــهر چهارب ــي ش ــرح تفضيل  ط
 مهدي اباد و ملك اباد با پيگيري هاي مستمر مهندس 
ــول عظيمى شهردار چهارباغ و معاونت شهرسازي  رس
ــي تصويب در  ــد قانون ــس از طي فراين ــهردارى پ ش
ــيون ماده 5 و كارگروه تخصصي امور زيربنايي  كميس
ــازي و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و  و شهرس
ــازي ايران به استناد  ــوراي عالي معماري و شهرس ش
ــعه  ــي و تصويب طرح هاي توس آيين نامه نحوه بررس
ــط  و عمران محلي ، ناحيه اي ، منطقه اي و ملي توس

استانداري البرز به شهرداري چهارباغ ابالغ گرديد .
ــرح تفضيلي در چهارباغ 118  محدوده قانوني ط
ــار و در مهدي اباد  ــاد 124 هكت ــار و در ملك اب هكت
ــهرداري  ــه اقدامات ش ــد و كلي ــار مي باش 216 هكت
ــهري و برنامه هاي عمراني و  ــعه ش در خصوص توس
ــازي در چهارچوب  اسناد و مدارك  خدماتي و شهرس

طرح تفضيلي با سرعت بيشتري انجام مي گردد.

بازسازى 7 هزار واحد مسكونى ثالث باباجانى 
توسط بنياد مسكن كردستان

ــتان با اشاره به اينكه  ــكن ُكردس مديركل بنياد مس
ــازى شش هزار و 994 واحد مسكونى  كار تعمير و بازس
ــيب ديده از زلزله آبان ماه سال گذشته در شهرستان  آس
ــت، گفت: پيش بينى  ــيده اس ثالث باباجانى به اتمام رس
ــت هزار و 406 واحد مسكونى  ــود در مجموع هش مى ش
ــتان توسط بنياد مسكن ُكردستان تعمير  در اين شهرس

و بازسازى شود 
 رضا قادرى گفت منطقه كردستان، با اشاره به اينكه 
ــازى شش هزار و 994 واحد مسكونى  كار تعمير و بازس
ــيب ديده از زلزله آبان ماه سال گذشته در شهرستان  آس
ــت، اظهار كرد: از اين  ــيده اس ثالث باباجانى به اتمام رس
ــده، چهار هزار و 474  ــكونى بازسازى ش تعداد واحد مس
ــز در مناطق  ــزار و 520 واحد ني ــهرى و دو ه ــد ش واح
ــزود: تاكنون  ــتان قرار داردوى اف ــتايى اين شهرس روس
719 واحد تجارى در ثالث باباجانى نيز تعمير و عمليات 

بازسازى 804واحد تجارى ديگر آغاز شده است. 
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى ُكردستـــان، 
با بيان اينكه كار بازسازى يك هزار و412 واحد مسكونى 
ــت، گفت: قرار است  ــتان هنوز باقى مانده اس اين شهرس
ــكونى در اين  ــت هزار و 406 واحد مس در مجموع هش
شهرستان توسط بنياد مسكن ُكردستان تعمير و بازسازى 
ــده  ــتا هاى ارزيابى ش ــود.  به گفته قادرى، تعداد روس ش
ــتان ثالث باباجانى202 مورد  ــازى در شهرس براى بازس
ــاالى 50 درصد ــتا ها ب ــت، كه 21 مورد از اين روس  اس

 تخريب شده اند. 

اخبار

طراحی و نصب سیستم فیلتراسیون 
وگاه رجایی واشر در نیر ھواساز ایر

ــيون مربوط به  ــتم فيلتراس سيس ــروگاهقزويـــــن ني ــر  ايرواش ــازهاى   هواس
ــوى كاركنان تعميرات اين شركت،   شهيد رجايى، از س

طراحى و  ساخته شد.
به گزارش روابط عمومى شركت مديريت توليد برق 
شهيد رجايى، كاركنان اداره تاسيسات عمومى و شيمى 
ــركت با هدف بهبود عملكرد اين نوع هواسازها در  اين ش
ساختمان هاى نيروگاه، اقدام به طراحى، ساخت و نصب 
اين فيلتراسيون نمودند. بنا به اين گزارش، گروه تعميرات 
نيروگاه بخار با توجه به ساختار سيستم هاى  سرمايش و 
گرمايش ساختمان تعميرات بخار كه از نوع ايرواشر و فاقد 
سيستم فيلتراسيون بود، پس از بررسى شرايط و ساختار 
ــاز، اقدام به طراحى و ساخت فيلتراسيون  سيستم هواس
ــاخت و نصب  ــود. با طراحى، س ــراى آن نم كالس  F7 ب
ــازها كه تمامى مراحل آن از سوى  اين سيستم در هواس
كاركنان تعميرات نيروگاه بخار و با استفاده از ظرفيت هاى 
داخلى انجام شده است، عالوه بر كمك به بهبود وضعيت 
 بهداشتى در ساختمان هاى نيروگاه، در هزينه خريد اين نوع
 سيستم ها هم صرفه جويى شده است. هواساز، دستگاهى 
است كه گردش هوا را در تهويه مطبوع كنترل مى كند و 
با نصب سيستم فيلتراسيون بر روى آن، غبار و گرد و خاك 
ــود در هواى ورودى هم، جذب و از ورود ذرات معلق  موج

ريز و درشت به ساختمان جلوگيرى مى شود.

تاکید مدیرعامل گاز گیالن بر گسترش 
ونیك ھر چه بیشتر خدمات الکتر

ــي – در  ــزارش روابط عموم به گ هفته گذشته اولين جلسه كارگروه گـيــــالن
ــتقرار ميز خدمت به رياست حسين اكبر مديرعامل  اس

شركت گاز استان گيالن برگزار شد.
اين جلسه حسب بخشنامه رياست محترم جمهور در 
خصوص استقرار ميز خدمت و رعايت حقوق شهروندي 
برگزار شد و در آن اعضاء كارگروه ضمن قرائت و بررسي 
مفاد بخشنامه، به چگونگي برپايي و اقدامات الزم جهت 
ــتقرار ميز خدمت به صورت حضوري و غيرحضوري  اس
ــه مهندس اكبر با اشاره به روند  پرداختند. در اين جلس
توسعه تكاملي خدمات غيرحضوري و الكترونيك در كشور 
گفت: در كمتر از دو دهه گذشته اغلب كارها از جمله ثبت 
نام كنكور بصورت حضوري بود ولي امروزه تمامي مراحل 
از ابتدا تا اعالم نتايج از طريق اينترنت صورت مي گيرد. 
ــت: در دنياي امروز كه به عصر ارتباطات  وي اظهار داش
معروف است بايد قدم هاي محكمتري در جهت توسعه 
دولت الكترونيك با هدف ارائه خدمات بهتر و سريع تر به 

مشتركين و كاهش مراجعات مردمي برداريم.
ــاوري اطالعات با  ــد واحد فن ــه مقرر گردي در ادام
هماهنگي واحد هماهنگي فروش، خدماتي را كه امكان 
ــتر  ــدازي بصورت ميز خدمت غيرحضوري در بس راه ان
ــايي و در سايت شركت گاز استان  اينترنت دارند شناس

گيالن بارگذاري نمايند.

 بیداری جھان اسالم مدیون 
امام خمینی(ره) است

ــم، فرمانده  ــام جمعه رباط كري ام كريـم ــهرربـاط   ــوراى ش ــاى ش ــپاه ، اعض  س
ــاير مسئولين در سالن اجتماعات   رباط كريم و پرند، س

فرهنگسراى معلم شهرستان رباط كريم برگزار شد.
ــاداتى اظهار  ــيد مهدى س به گزارش خبرنگار ما، س
ــراث روح اله، ميراث همه آزادى خواهان جهان  نمود: مي
ــى زندگانى پيامبران مى  ــت. وى ادامه داد: در بررس اس
ــه اى را براى پيامبران بعدى فراهم  بينيم هر كدام زمين
ــكيل يك حكومت  مى كردند و گاها راه نجات را در تش
ــى ديدند. امام (ره) هم قدرت آمريكا را بر هم زد و هم  م
پس از  امام على (ع) توانستند حكومت اسالمى را تشكيل 
دهند. حضرت امام حكومتى را تشكيل داد كه هيچ فردى 
ــود در آن زمان شاه و  فكر نمى كرد منجر به پيروزى ش
سرمداران حكومت بر اين باور بودند كه حضرت امام(ره) با 

تبعيد و زندانى شدن دست از اين كارها بر دارند.
ــاداتى ابراز كرد: مردم پيام امام را به خوبى درك  س
ــرده و زندان ها رفتند تا تغيير حكومت رخ دهد و امام  ك
ــردم فهيم به جمهورى  ــان را مطرح كردند و م نظراتش
ــاط كريم خاطر  ــت دادند. فرماندار رب ــالمى راى مثب اس
ــمنان با ترور نيروهاى انقالبى و متفكر  ــان كرد: دش نش
سعى داشتند تا مسير انقالب متوقف شود. روزى دفاع 
ــرور. اينها  ــل كردند و روزى ديگر ت ــدس را تحمي مق

سعى كردند تا نامى از انقالب نماند.

کسب رتبه برتر شورای ھماھنگی 
وین  حراست صنعت آب و برق استان قز
ــط  ــده توس ــى انجام ش ــرو   قزويـــــن در ارزياب ــى وزارت ني ــت هماهنگ معاون
شوراى هماهنگى حراست  صنعت آب و برق استان قزوين 
در بين شوراهاى هماهنگى حراستهاى صنعت آب و برق  

كشور رتبه برتر را كسب كرد .
 سيد فخرالدين موسوى مدير دفتر حراست شركت 
توزيع برق و  رئيس شوراى هماهنگى حراست صنعت آب 
و برق استان  قزوين  در تكميل اين خبر افزود در  ارزيابى 
شوراى هماهنگى حراستهاى كشور كه از طريق  معاونت 
هماهنگى وزارت نيرو  در سال 96 انجام شد ، ارزيابى كمى 
و كيفى ، تعداد جلسات ،تعداد مصوبات  ، تعداد جلسات 
كار گروهها و تعداد مصوبات از شاخصهاى اصلى اين ارزيابى 
بوده است .و شوراى هماهنگى حراست صنعت آب و برق 
ــه ،93 مصوبه ،9 كارگروه و 38  استان قزوين با 10 جلس
مصوبه كارگروه  رتبه برتر را  در بين شوراهاى هماهنگى 
حراستهاى  صنعت آب و برق كشور كسب كرد .  همچنين  
حسين افراز مدير كل دفتر مركزى حراست شركت توانير 
طى ارسال نامه اى از زحمات سيد  فخرالدين موسوى مدير 
دفتر حراست و مهندس داود آذربايجانى مسئول حفاظت 
ــركت توزيع نيروى  برق استان قزوين  بدليل  فيزيكى ش
روند كاهش فعاليت سارقين بطور محسوس و قابل لمس 
و افزايش دستگيريها و كاهش سرقت سيم مسى در استان  

قزوين  تقديرو تشكر  بعمل آورند . 

ــر  هن و  ــم  عل ــزدارى  آبخي ــتمر و اجراى گـيـــالن برنامه ريزى مس
ــات الزم براى مديريت منابع حوزه هاى آبخيز  اقدام
ــاورزى، اقتصادى و انسانى بدون  اعم از طبيعى، كش
ايجاد اثرات منفى در منابع آب و خاك مى باشد. به 
عبارت ديگر آبخيزدارى طراحى و مديريت حوزه به 
ــتفاده صحيح و پايداراز منابع  منظور حفاظت و اس

طبيعى با توجه ويژه به منابع آب و خاك است.
ــى،  ــف پور، در گفت وگوي ــن يوس ــر محس دكت
ــات مكانيكى،  ــه اى از اقدام ــزدارى را مجموع آبخي
ــى و مديريتى در حوزه هاى  ــى، بيومكانيك بيولوژيك
ــت و اظهار كرد: در آبخيزدارى اهدافى  آبخيز دانس
ــرل  ــوب، كنت ــايش و رس ــرل فرس ــون كنت همچ
ــش زمين،تقويت  ــازى ران ــيل، تثبيت و پايدارس س
ــفره هاى آب زيرزمينى و تقويت پوشش گياهى   س

دنبال مى شود.
ــر ويژگى هاى  ــه گيالن بنا ب ــا بيان اينك وى ب
ــور  ــتان هاى پرباران كش ــى از اس ــى اش يك طبيع
ــود، تصريح كرد: اين موهبت الهى  ــوب مى ش محس
ــت، مى تواند در  ــك فرصت اس ــه در عين حال ي ك
ــرايطى به تهديدى براى منابع پايه استان تبديل  ش
ــدت تهديدات  ــود لذا با آبخيزدارى مى توان از ش ش

آن كاست و به حفظ آب و خاك كه در سرسبزى و 
طبيعت گيالن نقش آفرين است، كمك كرد.

ــتان  ــع طبيعى و آبخيزدارى اس مديركل مناب
گيالن، سيل، رانش زمين، انباشت رسوبات در بستر 
رودخانه ها، تاالب و انهار كشاورزى، عدم تعادل دام 
ــايش خاك، فقر پوشش  ــالى، فرس و مرتع، خشكس
ــتان از منظر  ــه تهديدات اس ــى و... را از جمل گياه

آبخيزدارى دانست.
ــا قبل از ــرد: ت ــئول اضافه ك ــام مس ــن مق  اي
ــال 70، آبخيزدارى منحصرا در حوزه هاى آبخيز   س
ــتا يك  ــد فعاليت مى كرد و در همين راس واجد س
واحد آبخيزدارى در شهرستان رودبار – شهر منجيل 
ــزدارى مربوط به حوزه  ــتيم كه امورات آبخي – داش
ــفيدرود را انجام مى داد، اما در سال 70 بنا  آبخيز س
بر نياز كشور به آبخيزدارى در كل حوزه هاى آبخيز 
ــد و فاقد سد، معاونت آبخيزدارى در   اعم از واجد س

جهاد سازندگى وقت كار خودش را آغاز كرد و پس 
از ادغام وزارت خانه هاى جهاد سازندگى و كشاورزى، 

اين ماموريت به سازمان جنگل ها محول گرديد.
ــى و آبخيزدارى  ــر رفعتى، معاون فن محمدباق
ــتان گيالن  اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اس
ــغ بر 50 حوزه آبخيز در  ــاره به فعاليت بال نيز، با اش
ــد: حوزه آبخيز گركانرود  ــتان گيالن، متذكر ش اس
ــتان تالش، حوزه آبخيز شفارود  و ناورود در شهرس
ــز مرغك و  ــهر، حوزه آبخي ــتان رضوانش در شهرس
ــاندرمن، حوزه  ــتان ماسال و ش خالكايى در شهرس
ــتان فومن، حوزه  ــوله رودخان در شهرس آبخيز ماس
ــفت، حوزه آبخيز  ــيخان در شهرستان ش آبخيز پس
پلرود در شهرستان هاى سياهكل، رودسر و املش و 
زيرحوزه هايى از حوزه آبخيز سفيدرود در شهرستان 
ــتان را از حيث  رودبار مهمترين حوزه هاى آبخيز اس
ــوب زايى و فرسايش خاك تشكيل  سيل خيزى، رس

مى دهد. وى احداث سدهاى خاكى كوچك و ايجاد 
بندهاى تورى – سنگى(گابيونى)، سنگى – مالتى، 
ــكه چين و چوبى – چپرى را از جمله اقدامات  خش
مكانيكى آبخيزدارى دانست كه با هدف كنترل سيل 
ــيب آبراهه و تقويت منابع آبى  ــوب، تعديل ش و رس

سطحى و زير سطحى صورت مى گيرد.
ــه اقدامات  ــان اينك ــئول، با بي ــام مس اين مق
ــر و غير مثمر)،  ــامل نهال كارى(مثم بيولوژيكى ش
ــود،  ــى ش ــه كارى م ــذركارى و كپ ــه كارى، ب  علوف
اظهار كرد: حفاظت خاك، كنترل فرسايش، تقويت 
ــبز و  ــطحى، توليد فضاى س ــفره هاى آبى زير س س
ــينان از جمله اهداف مورد  افزايش درآمد آبخيزنش

نظر در اين روش است.
رفعتى، اقدامات بيومكانيكى را تلفيقى از اقدامات 
ــان كرد:  ــت و خاطرنش مكانيكى و بيولوژيكى دانس
ــت فنى و آبخيزدارى اداره كل منابع طبيعى و  معاون

آبخيزدارى استان در بالغ بر 90 درصد از حوزه هاى 
ــز ورودكرده و به طور ميانگين در 50 درصد از  آبخي
حوزه ها اقدامات مكانيكى، بيولوژيكى، بيومكانيكى 
و مديريتى انجام گرفته است كه بى ترديد با فراهم 
ــروى كار متخصص، اين  ــدن اعتبارات الزم و ني ش
ــترى انجام خواهد شد و در  ــرعت بيش اقدامات با س
نتيجه حفاظت از منابع آب و خاك استان به صورت 

صد درصدى تحقق پيدا مى كند.
ــى و آبخيزدارى  ــع طبيع ــاون اداره كل مناب مع
ــروژه مكانيكى و  ــر 30 پ ــراى بالغ ب ــالن، از اج گي
ــطح 11 شهرستان استان در طى  بيومكانيكى در س
سال جارى خبر داد و تاكيد كرد: يكى از مهمترين 
ــزدارى در حوزه  ــن پروژه ها اجراى اقدامات آبخي اي
ــتان ماسال است كه با مشاركت  آبخيز آلنزه شهرس
ــاى بين المللى ژاپن(جايكا) انجام  آژانس همكارى ه
مى شود. پروژه مذكور در راستاى احياى اكوسيستم 

تاالب انزلى به مرحله اجرا در مى آيد.
رفعتى در پايان به تغييرات اقليمى، كاهش بارندگى 
و بروز خشكسالى در كشور و به تبع آن استان اشاره 
ــرد و گفت: اقدامات آبخيزدارى مى تواند راهكارى  ك
ــگيرانه و مطمئن براى مبارزه با خشكسالى در  پيش

درازمدت باشد.

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان گيالن تشريح كرد

آبخيزدارى علم و هنر منابع آب و خاك


