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متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / عباس پناه زاده مالك / مالكين دو ســهم از چهل و هفت سهم مشاع از شش 
دانگ مشاع پالك ثبتى 56/225 واقع در قريه مشاء به نشانى مشاء دشت 18 موضوع سند / اسناد مالكيت شماره 
40253 صادره به تاريخ 63/8/28 متقاضى تعيين بستر و حرايم احتمالى / رودخانه / مسيل /نهر ... در داخل 
و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين 
بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى 
تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى به امور آب دماوند 
به نشانى گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن ورزشى وليعصر مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه 
مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بستر و 
حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/5263- تاريخ انتشار نوبت اول:97/4/10- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/20
اداره امور آب تهران - دماوند

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

برابــر راى شــماره 139760301206000594 مورخ 1397/03/03 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهارستان تصرف 
مالكانه بالمعارض متقاضى اقاى ابوالقاسم نصرتى اوغانى فرزند عيسى بشماره شناسنامه 41 صادره از سراب در 
ششــدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى در آن به مســاحت 179/63 متر مربع در قســمتى از پالك 100 فرعى 
از 148 اصلى واقع در تهران حوزه ثبتى شهرســتان بهارستان خريدارى از مالك رسمى آقايان محمدعلى شهيدى 
صادقى و محمد باقر شهيدى صادقى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 
روز آكهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى تواننداز 
تاريخ انشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه 
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:1397/04/05
تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/04/20

م الف/747
رئيس ثبت اسناد و امالك -عابدين نورى شيرازى

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

برابــر راى شــماره 139760301206000570 مورخ 1397/03/02 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهارستان تصرف 
مالكانه بالمعارض متقاضى اقاى ابوالقاسم نصرتى اوغانى فرزند عيسى بشماره شناسنامه 41 صادره از سراب در 
ششــدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى در آن به مســاحت103/35 متر مربع در قســمتى از پالك 93 فرعى از 
148 اصلى واقع در تهران حوزه ثبتى شهرستان بهارستان خريدارى از مالك رسمى شركت توليدى شاه چاى محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آكهى ميشود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى تواننداز تاريخ انشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه 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. م الف/746
تاريخ انتشار نوبت اول:1397/04/05
تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/04/20

رئيس ثبت اسناد و امالك -عابدين نورى شيرازى

آگهى فقدان سند مالكيت
آقــاى قــادر اوروجى طبق درخواســت وارده به شــماره 1212 مــورخ 1397/02/15 با تســليم دو فقره 
استشــهاديه مصدق شده دفترخانه 45 بهارســتان با اعالمك اينكه سند مالكيت ششدانگ يك باب ساختمان به 
مســاحت 47/60 متر مربع پالك 9817 فرعى از 142 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 3591 فرعى از اصلى 
مذكور واقع در قريه سلطان آباد بخش شهرستان بهارستان ذيل ثبت 93982 صفحه 77 دفتر جلد 317 به شماره 
چاپى 142752 الف 80 به نام قادر اروجى ثبت و صادر و تســليم گرديده اســت كه بعلت اســباب كشــى مفقود 
گرديده است و طى درخواست وارده به شماره فوق تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نمودهاست لذا مراتب در 
اجراى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود تا چنانچه شخص يا اشخاصى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار به مدت 10 روز پس از انتشار اين 
آگهى اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله به اين اداره مراجعه و رسيد دريافت نمايند 
در غيــر ايــن صورت اداره ثبت وفق مقــررات  اقدام خواهد نمود و اعتراض ايشــان فقط در مراجع قضايى قابل 

رسيدگى ميباشد. م الف/846
عابدين نورى شيرازى – كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بهارستان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760327001000144 و 140 و 142 و 94 و 93 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك 
زنجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محسن بيگدلى فرزند اباسعد بشماره شناسنامه 3063صادره از 
مركزى و اقاى حبيب اله بيگدلى فرزند اباسعد بشماره شناسنامه 4233 و كد ملى 4283219861 و آقاى ابوذر 
بيگدلى فرزند اباسعد بشماره شناسنامه 1896 و كئ ملى 4283217425 و آقاى مهدى بيگدلى فرزند اباسعد 
بشماره شناسنامه 2433 و كد ملى 4283222755 و فريده بيگدلى فرزند اباسعد بشماره شناسنامه 1897 و 
كئ ملى 4283217433 و محسن بيگدلى فرزند اباسعد بشماره شناسنامه 3063 و كدملى 4283229032 هر 
يك نسبت به سهم االرث در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 208940متر مربع پالك 812 فرعى 
از 53 اصلى واقع در بخش 7 زنجان خريدارى از مالك رســمى آقاى اباســعد بيگدلى محرز گرديده اســت .  لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار 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 ،  دادخواســت خود را به 
مراجــع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :97/4/5

تاريخ انتشار نوبت دوم:97/4/20
مجتبى محمد لو-رئيس ثبت اسناد و امالك

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم  
شــماره بايگانى: 970536- خواهان: حسن بيطرفان-ربيع نورى-مصطفى صفابخش-محمداحمدلو(همگى 
عضو هيئت امناى شهرك صنعتى خاوران سايت درودگران) به طرفيت خواندگان /خوانده : سوده مسجدى يامچى-
حميدعينى-حسنيه تشريفات-فاطمه شبان يامچى-نبى اهللا عينى-سهيال خوش دوزماسوله-سامان دريس-فاطمه 
عينى-فاطمه مسجدى يامچى-محمدسعيد مسجدى يامچى-محمدحسن اژدرى-محسن دريس-احمداژدرى-پروين 
محمدى يامچى-پروين حمزه-مجيد عينى-صالح دريس-ســپيده مسجدى يامچى به خواسته الزام به تنظيم سند 
رسمى ملك  مطرح كه به اين ارجاع وبه شماره پرونده كالسه  9709980022300398 شعبه اول دادگاه عمومى 
بخش خاوران ثبت كه وقت رسيدگى آن 1397/5/27 وساعت :9:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
ودســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع 
از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
مديردفتر شعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران-فرخ

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم
كالســه پرونده:97-387/9  وقت رســيدگى:97/5/29  ســاعت: 10:00- خواهان:عباس على دوست با 
وكالت شــعبان زاده  خوانده:مهدى محمدى- خواســته:مطالبه طلب  خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراهاى 
حل اختالف نموده كه جهت رسيدگى به اين حوزه نهم ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى 
از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود.تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور 

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

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم مجتبى حاجى آخوندى داراى شماره شناسنامه  15به  شرح دادخواست به كالسه2/97- 536ش 
ح اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد حاجى آخوندى به شماره 
شناسنامه 464 درتاريخ 95/1/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به1-مصطفى حاجى آخوندى ش ش 6 صادره از ورامين پســر متوفى 2- مجتبى حاجى آخوندى ش ش 15 
صادره از ورامين پســر متوفى 3- مرتضى حاجى آخوندى ش ش 3 صادره از ورامين پســر متوفى 4- ام البنين 
حاجــى آخونــدى ش ش 25 صادره از ورامين دختر متوفى 5- مريم حاجى آخوندى ش ش 819 صادره از ورامين 
دختر متوفى 6- شهين  تاجيك ش ش 356 صادره از ورامين همسر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى در 
خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد
 رئيس شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف شهرستان پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شــماره بايگانــى:970137- خواهان: ســميه داداش زاده دادخواســتى به طرفيت خوانــدگان /خوانده: 
1-همت اله2-اسداله3-سكينه4-منظر همگى هداوند اصانلو به خواسته ابطال قرداد تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان پاكدشت نموده كه جهت رسيدگى به شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشت 
ارجاع به كالســه9709982920300136 ثبت گرديده اســت كه وقت رســيدگى آن   1397/5/30 ســاعت: 
11:00تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين 
دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم زينب عبداله وند داراى شماره شناسنامه 2930050861به  شرح دادخواست به كالسه 2/97- 
538 ش ح اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان غالمعلى عبد اله وند 
به شماره شناسنامه894 درتاريخ97/1/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1-يوسف عبداله وند ش ش 2939140367 صادره از شاهين دژ پسر متوفى 2- على عبداله 
وند ش ش 897 صادره از آجر لو پسر متوفى 3- جعفر عبد اله وند ش ش898 صادره از مياندواب پسر متوفى 
4- محمــد عبــد اله وند ش ش 2930130377 صادره از آجر لو پســر متوفى 5-زهرا عبد اله وند ش ش 895 
صادره از آجر لو دختر متوفى 6- معصومه عبد اله وند ش ش 954 صادره از آجر لو دختر متوفى 7- فاطمه عبد اله 
وند ش ش 27 صادره از آجر لو دختر متوفى 8- زينب عبد له وند ش ش 2930050861 صادره از شاهين دژ 
دختر متوفى 9- سكينه جوارى ش ش 300 صادره از شاهين دژ همسر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد
رئيس شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف شهرستان پاكدشت

((آگهى مزايده نوبت اول ))
 اجــراى احكام مدنى دادگســترى شهرســتان ســقز در نظــر دارد در رابطه بــا پرونده اجرائى بكالســه 

961179، دستگاه ذيل را از طريق مزايده حضورى بفروش ميرساند.
يكدســتگاه پوليش زن (تراشــكارى) ايرانى ساخت شــركت بيهقى با كاركرد هفت الى هشت سال ، سه 
فــاز بــه ارزش 130/000/000 ريــال  برآورد گرديده اســت. مزايده حضــورى و در مورخه 1397/5/23 
ساعت 10 در محل دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز برگزار و مزايده از قيمت كارشناسى 
شــده بعنوان قيمت پايه شــروع مى شــود و برنده مزايده كسى اســت كه باالترين قيمت پيشنهادى را ارائه 
نمايد.برنده  بايســتى فى المجلس ده درصد قيمت كارشناسى شــده موضوع مزايده رابحساب سپرده شماره 
2171294253007 دادگســترى سقز واريز و ظرف يك ماه بعد از تاريخ مزايده ترتيب پرداخت مابقى بهاى 
مزايده را بدهد در غير اينصورت ده درصد تحويلى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. كســانى كه قصد بازديد 
از مورد مزايده را داشــته باشــند ، پنج روز مانده به روز مزايده با مراجعه به اين دادگاه و با اخذ مجوز وفق 

مقررات مى توانند از آن بازديد بعمل آورند. م/الف:784
آزاد اسعدى – مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز

آگهى ابالغ احضار متهم نويد صفرى
شــاكى آقاى نقيبى شكايتى به طرفيت خوانده آقاى نويد صفرى با موضوع سرقت از حساب شاكى مطرح كه 
به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982211601002 شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و 
انقالب شهرستان دماوند تعيين كه با عنايت به علت مجهول المكان بودن متهم و عدم دسترسى به متهم و در اجراى 
ماده 174 ق آ د ك مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم جهت دفاع از اتهام در 

شعبه حاضر گردد.  م الف/451
 مدير دفتر شعبه داديارى شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان دماوند

متن آگهى احضار متهم
(مربــوط بــه دادگاه با فــرض وجود كيفرخواســت)- دادگاه عمومــى و انقالب شهرســتان دماوند به موجب 
كيفرخواســت شماره 970322 در پرونده كالســه فوق براى بهزاد برخوردارى فرزند قدرت اله به اتهام ضرب و 
جرح عمدى و تخريب اتومبيل و قدرت نمايى با چاقو تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع 
و وقت رسيدگى براى مورخه 1397/5/27 ساعت 10/00 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن 
و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 174 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى 

است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/449
 (مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

آگهى احضار متهم آقاى رضا ژوله فرزند نبى اله
بدين وسيله به جناب عالى ابالغ مى گردد آقاى عسگرى خانزادى فرزند اله يار شكايتى عليه شما بنا بر دور 
يك فقره چك بالمحل بمبلغ 55 ميليون ريال مطرح نموده كه پس از ارجاع در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى 
وانقالب دماوند به كالســه 970095 ثبت و تحت رســيدگى اســت بنابر اعالم و درخواست شاكى به لحاظ مجهول 
المكان بودن شــما با اســتناد ماده 174 قانون آيين دادرســى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى در 
اين شعبه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شكايت به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم 

حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/452
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب دماوند

آگهى مفقودى
و شــماره شاســي  موتــور 538748   بــه شــماره  نيســان  مالــك  مقيمــى  باقــر  محمــد  آقــاى  چــون 
NAZPL140TBM24564 و شــماره شــهرباني  133 ب 14 ايران 26 بعلت فقدان اســناد فروش درخواست 
المثني ســند مذكــور را دارد چنانچه هركس ادعايي درمورد خــودروي مذبور دارد ظرف مــدت 10 روز به دايره 
حقوقي اين شــركت واقع در كيلومتر 15 جاده كرج مراجعه نمايد.بديهي اســت پس ازانقضاي مهلت مذكور برابر 

مقررات اقدام خواهدشد. بجنورد

سند كمپانى سوارى پژو405 مدل 1389 رنگ نقره اى متاليك بشماره پالك ايران 32- 465 ج 96 بشماره 
موتور 12488346854 و شــماره شاســى NAAM11CA9AK995312 بنام مريــم زارع ش ش 433 مفقود 

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

كارت هوشــمند تريلى كشنده بشــماره پالك ايران44-245 ع 58 بشماره هوشــمند 2914382 وشماره 
موتور DX111259324C1L و شماره شاسى VF624GPA000058960 بنام شركت حمل و نقل بين المللى 

آذر تيرارس بشماره ثبت 447249 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

كارت هوشــمند راننده بشماره هوشــمند 1103164 بنام آقاى حميد حنيف زاده فرزند محمدرضا شماره 
شناسنامه 34975 وشماره ملى 0790347040 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

كليه مدارك اعم از برگ سبز وسندكمپانى سوارى پرايد مدل 1383رنگ مشكى روغنى بشماره پالك ايران 
32- 933 ج 87 بشــماره موتور 00918388 و شــماره شاسى S1412283305242  بنام حسن بخشى مفقود 

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

برگ ســبز ســوارى هاچ بك ليفان X60 رنگ نقره اى متاليك بشــماره پالك ايران 88-374ص61 بشماره 
موتور LFB479Q130802616  و شــماره شاســى NAKSG4316DB109505 بنــام خديجه جاليرنيا فرزند 

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

شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم سمند تيپLXXU7 مدل1394 برنگ خاكسترى متال بشماره 
شاسى NAAC91CE8FF025159  و شماره موتور 124K0650837 شماره پالك ايران 55-672 ن26 به نام 

صديقه ضعيفى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارتخودرو وانت-دوكابين سيستم مزدا تيپ2000 مدل 1380 برنگ سبز يشمى-متاليك بشماره شاسى 
8020D00591 وشماره موتور414647شماره پالك ايران28-274 ب54 به نام كرم لروند مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

سند و برگ سبز (شناسنامه) خودرو سوارى پژو PARS XU7رنگ سفيد روغنى مدل 93 به شماره انتظامى 
524ص61 ايران49 به شــماره موتور 124K0525885 و به شــماره شاسى NAAN01CA7EH153272 به 

نام اميد واليتى مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

اصل كارت هوشــمند ناوگان به شــماره 2341599 به شــماره پالك 931ع56- ايران 91 صادره از اداره 
كل حمل و نقل و پايانه هاى اســتان اردبيل به نام صمد جعفرى مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس 

آباد مغان

اينجانب ســودمند صفرى مالك خودرو به شــماره شاســى NAAN01CA9DH683421 و شــماره موتور 
124K0221051 بعلت فقدان اســناد فروش تقاضاى رونوشــت المثنى اســناد مذكور را نموده ام لذا چنانچه 
هركسى ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايد بديهى است پس از انقضاى 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. پارس آباد مغان

آگهى 
مرجع رسيدگى شعبه ششم شوراى حل اختالف مركزى لردگان

خواهان: حميد محمدى فرزند فتح اهللا با وكالت احمد توجونى- لردگان خيابان دادگسترى روبروى درمانگاه 
شــماره 1 دفتر وكالت. خوانده: فريد حســن زاده فرزند جان محمد- مجهول المكان- خواسته: مطالبه- به تاريخ 
97/1/22 در وقت مقرر جلسه شعبه ششم شوراى حل اختالف مركزى لردگان به تصدى امضاء كننده زير تشكيل 
شده است و پرونده كالسه فوق تحت نظر است. قاضى شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى و 
اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 9709973852900136- در خصوص دعوى آقاى حميد 
محمدى فرزند فتح اله با وكالتى آقاى احمد توجونى بطرفيت آقاى فريد حســن زاده فرزند جان محمد به خواســته 
مبلغ 200/000/000 ريال بعنوان اصل خواســته بعالوه خســارت دادرسى و خســارت تاخير تاديه به استناد 4 
فقره چك به شماره 562950- 562949- 562948- 799295 مورخ 95/11/7- 96/3/10- 96/3/25- 
96/6/4 به عهده بانك صادرات شــعبه غدير قاضى شــورا با توجه به گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و با 
عنايت به وجود چك مســتند در يد خواهان و امضاء خوانده در ذيل آن كه از تعرض مصون مانده و توســط بانك 
مربوطــه نيــز گواهى گرديده و خوانده هم دليلى بر پرداخت ما فى الذمه خود ارائه نداده اســت و با توجه به نظر 
اعضاى محترم شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخيص داده و با استناد مواد 313 و 320 قانون تجارت 
و تبصره الحاقى ماده 2 قانون صدور چك و مواد 303 و 305 و 306 و 525 و 522 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هــاى عمومــى و انقــالب در امور مدنى و همچنين مواد 12 و 26 و 28 و 29 و 31 قانون شــوراى حل اختالف حكم 
به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 6/000/000 ريال به 
عنوان حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى و در صورت دخالت در مرحله تجديد نظر مطابق تعرفه ى آن مرحله و مبلغ 
3/645/000 ريال بابت هزينه هاى دادرسى و همچنين به پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ چك مذكور بر 
مبناى ميزان تغيير شاخص ساالنه اعالم شده از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران كه محاسبه ان بر عهده 
واحد اجراى احكام مدنى دادگاه مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. حكم صادر شده غيابى و ظرف 20 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شــورا و ســپس ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر خواهى در 

دادگاه هاى عمومى حقوقى لردگان مى باشد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف لردگان- حسين شهولى

اصالحيه
پيرو آگهى دادنامه چاپ شده در تاريخ 1397/02/05 به نام على شهريارى شماره پالك 23 ط 563 ايران 

53 صحيح مى باشد كه بدينوسيله اصالح مى گردد.

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششدانگ يك باب منزل پالك 19204 فرعى از يك- اصلى واقع در بخش دو سيستان 
خيابان پاســداران 22 مورد تقاضا نعمت اله لك خواه شــنبه 97/5/13  در ســاعت 8 صبح محل شروع و به عمل 
خواهد آمد بدينوسيله به اطالع مجاورين و مستدعى ثبت پالك فوق ميرساند تا در روز تعيين شده در محل اداره 
ثبت حضور به هم رسانند در صورتيكه مستدعى ثبت پالك فوق و نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد تحديد 
حــدود بــر طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهــد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت سى روز پذيرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده 
واحده قانونى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب ســال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد 
حدود موضوع ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توســط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع 
ثبتى با تقديم دادخواســت بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت 
محل تســليم و رســيد دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد شد. «توضيح: انيكه پاسداران 32 صحيح ميباشد.» 

تاريخ انتشار: چهارشنبه 97/4/20- م الف/704
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

                                                              آگهى دعوت افراز 
چون آقاى سيد على داودى (وكالتا/ اصالتا) فرزند سيدرضا احدى از مالكين مشاعى پالك 1/1621- اصلى 
واقع در بخش 2- سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواســت شــماره 4057- ز مورخ 97/3/7 طبق وكالتنامه 
شماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود / موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز 
و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه 
به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى 
مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند 
و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز - مورخه 97/5/6 در اين اداره و يا در محل 
وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد 

عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/20- م الف/707
رئيس اداره 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 139660322002000589-1396/1/30 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 روح اله آخشــيجان فرزند حسين بشماره شناســنامه 3660330655 صادره از زابل در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 229/50 مترمربع در قسمتى از پالك 12012 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 
2 سيســتان شــهر زابل كوچه منشعبه از كوچه 12 مترى منشعبه از خيابان رسالت خريدارى از مالك رسمى آقاى 
حسين آخشيجان 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/712– 

تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/4/20 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/7
 رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون خانم راضيه سنچولى فرزند نظر از مالكين مشاعى پالك 1/7069- اصلى واقع در بخش 2- سيستان 
شهر زابل طبق درخواست شماره 6260 ز مورخ 97/4/12 تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك مرقوم با استناد 
به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش 
اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده آئين 
نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ساير مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين 
ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز مورخ 97/5/13 در اين اداره 
حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع 

از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 97/4/20- م الف/710
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى ابالغ اجرائيه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اســناد رســمى الزم االجرا مصــوب تيرماه 1355- 
قرارداد بانكى

بدينوسيله به آقاى مرتضى مقصودى شهميرزادى فرزند رجبعلى به ش ش 2343 متولد 1342/6/20 ش 
م 0048914541 به نشانى سمنان خ فرهنگيان خ حكمت سوم پ يك كدپستى 3514865183 ابالغ مى گردد 
كه بستانكار بانك رفاه كارگران شعبه سعدى سمنان براى وصول مبلغ 1/218/897/513 ريال به موجب سند 
شــماره 29-1396/10/11 مســتند پرونده اجرائى كالسه 9600708 از طريق اداره اجرا اسناد رسمى سمنان 
اجرائيه صادر گرديده و برابر گزارش مامور ابالغ اجراى اسناد رسمى سمنان مبنى بر عدم شناسايى  آدرس شخص 
مذكور و طبق درخواســت بستانكار نتوانسته آدرس دقيق شما را جهت ابالغ واقعى اعالم نمايد لذا برابر تقاضاى 
متعهد له به استناد ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشار آگهى و پس از 10 روز 
از تاريخ انتشار عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و جز اين آگهى و آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. 

تاريخ انتشار:1397/4/20
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى محمد عليدادى باســتناد دو برگ استشــهاد محلى كه به امضاء شــهود و به گواهى دفتر اســناد رسمى 
شــماره 66 زاهــدان رســيده مدعى اســت كه ســند مالكيــت 885490-الف94 ششــدانگ يــك قطعه زمين 
پــالك 23073/4234- اصلــى واقع در بخش يك بلوچســتان شــهر زاهدان مورد ثبت ذيــل دفتر الكترونيكى 
139520322001005651 بعلت جابجايى وســايل منزل از بين رفته درخواســت صدور سند مالكيت المثنى 
نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئين نامه ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تاچنانچه كسى مدعى انجام معامله 
نســبت به ملك مرقوم يا وجود معامله ســند مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف 10 روز 
اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند واال پس از 
انقضاى مدت مذكور و نرســيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار: 97/4/20- م الف/900- شناسه 1300820
رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد حدود ششــدانگ يك باب ســاختمان مشتمل بر طبقه فوقانى پالك 1124 فرعى از 57- اصلى 
واقع در بخش 15 قطعه دو بلوچستان شهرستان نيكشهر خيابان شهيد عسگرزاده بنام آقاى ولى محمد آب خضر 
فرزند محمد تحديد حدود در روز پنجشنبه مورخه 97/5/11 محل شروع و بعمل خواهد آمد بدينوسيله به اطالع 
مجاورين مستدعى ثبت ميرساند در تاريخ تعيين شده در محل حضور بهم رسانند در صورت عدم حضور مستدعى 
ثبت و نماينده قانونى وى تحديد حدود بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حدود تعيين شــده از طرف مجاورين بعمل 
خواهــد آمــد و اعتراض آنها برابر ماده 20 قانون ثبت و تبصره دو قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى 
ظرف مدت ســى روز از تاريخ تحديد ميتوانند اعتراض خود را مســتقيما به اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 
نيكشــهر تســليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ اعتراض به اداره ثبت دادخواســت خود را به مرجع ذيصالح قضايى 
تقديم و گواهى مربوطه را به اداره ثبت ارائه نمايد و چنانچه بين متقاضى ثبت و ديگرى قبل از تاريخ تحديد در 

مراجع قضايى اقمه دعوى شده باشد نيز بشرح فوق اقدام نمايد. تاريخ انتشار:97/4/20- م الف/40
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نيكشهر

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: اتحاديه تعاونى هاى مسكن مهر دماوند با مديريت آقاى رضا اسماعيلى به نشانى گيالوند 
، مشخصات محكوم عليه: 1- شركت آيسا گاز پرديس 2- آقاى حامد آزادوار مدير عامل شركت آيسا گاز پرديس 
مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 1215 مورخ 96/12/9 شوراى حل اختالف دماوند شعبه 2 كه 
وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده است خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ هشتاد و 
پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و دويست و هفتاد و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى 
و مبلغ ســه ميليون و شــصت هزار ريال بابت حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه بر مبناى شاخص تورم بانك 
مركزى از تاريخ مطالبه 94/9/23 لغايت زمان وصول محكوم به در حق خواهان  و پرداخت مبلغ نيم عشر دولتى 
در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز آن 

را بموقع اجرا بگذارد.م الف/450
 رئيس شعبه 2 شوراى حل اختالف دماوند

شھرستان ھا10 چهارشنبه  20 تير 1397  شماره4787 

رفع مشكل آب شرب 7 روستاى شهرستان 
الهيجان

وضعيت آب شرب 7 روستاى تحت پوشش مجتمع 
آبرسانى چهارخانه سر شهرستان الهيجان هموار شد.

ــتايى الهيجان گفت:  مدير امور آب و فاضالب روس
به منظور تامين پايدار آب آشاميدنى 300 مشترِك اين 
ــتاها، يك دستگاه پمپ شناور اين مجتمع آبرسانى  روس

نصب و راه اندازى شد.
بهارك مهدى پور، هزينه انجام اين عمليات را بيش 

از يكصد ميليون ريال عنوان كرد.

مردم گلستان  صرفه جويى نكنند با قطعى 
برق مواجه خواهيم شد

مديرعامل شركت توزيع نيروى برق گلستان گفت: 
ــه مديريت مصرف بار  ــتركين نياز ب براى تأمين برق مش
استراتژيك داريم، در صورت عدم صرفه جويى با خاموشى 
مواجه خواهيم شد.على اكبر نصيرى در جمع خبرنگاران 
ــور از نظر تأمين آب و برق در شرايط  ــت: كش اظهارداش
ــدها  ــت س مطلوبى قرار ندارد و كم بودن ذخيره آب پش
موجب شده تا امكان بهره مندى از 5 هزار مگاوات ظرفيت 

نيروگاه هاى برق آبى كشور وجود داشته باشد.
ــتركين نياز به  ــراى تأمين مصرف مش ــزود: ب وى اف
ــراى همين در  ــتراتژيك داريم ب ــت مصرف بار اس مديري
برخى ساعت ها شاهد خاموشى هستيم.مديرعامل شركت 
ــتان بيان داشت: اگر مردم در ميزان  توزيع نيروى برق اس
ــرف تنها 5 درصد صرفه جويى كنند، مى توان كمبود  مص
ــور را جبران كرد.وى با بيان اينكه  نيروهاى برق آبى كش
ــتگاه هاى اجرايى يكى از بخش هاى پرمصرف است،  دس
خاطرنشان كرد: دستگاه هاى اجرايى ملزم هستند مصرف 
را كاهش دهند و براى همين در استان با دستور استاندار، 
اقدام به جابه جايى ساعت كارى دستگاه هاى اجرايى استان 
ــدام مى تواند پيك مصرف  كرده ايم.نصيرى گفت: اين اق
ــرايط را  ــاعت به تأخير بيندازد و ش ــل تا يك س را حداق
براى تأمين برق مشتركين خانگى فراهم كند.وى افزود: 
دستگاه هاى اجرايى استان ملزم هستند از ساعت 12 هر 
روز همه وسايل سرمايشى خود را از مدار خارج كنند. در 
صورتى كه دستگاه ها رعايت نكنند با آنها هم برخورد شده 
و خاموشى براى آنها اعمال مى شود.وى يادآور شد: ميزان 
مصرف استان در زمستان در ساير بخش ها 370 مگاوات 
ــت اما در تابستان اين ميزان به يكهزار و 200 مگاوات  اس
ــال گذشته با 100  افزايش پيدا مى كند.نصيرى گفت: س
مگاوات صرفه جويى توانستيم از هزينه كرد 300 ميليارد 
تومان جلوگيرى كنيم، اما شرايط فعلى مناسب نيست و 
ــتر كرد.وى تأكيد كرد:  بايد تالش ها را در اين زمينه بيش
ــرايطى كه داريم اگر مصرف مديريت نشود،  با توجه به ش
ــتراتژيك خواهيم  مجبور به اجراى طرح مديريت بار اس
شد و در صورتى كه از اين كار هم پاسخ مناسبى دريافت 

نكنيم، دچار خاموشى هاى چند ساعته مى شويم.

ــهاخبار روزنام ــتى  سرپرس ــر  دفت ــتان كـــرج اس در  روز  ــت  سياس  
ــود و اما  ــئوالن متعددى ب ــون ميزبان مس البرزتاكن
مهمان اين هفته يك ويژگى خاص داشت چون او از 
ــنا به امور فرهنگ و هنر بود كه   جنس فرهنگ و آش
دغدغه مند اين حوزه است زيرا كه او سابقه طوالنى 
ــدم مدير كل  ــى دارد ، ناصر مق ــت فرهنگ در مديري
ــا وجود  ــتان البرز ب ــالمى اس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
گستردگى حوزه فعاليت خود زمانى را براى ديدار از 
ــتى روزنامه هاى سياست روز و ستاره  دفتر سرپرس
صبح و كاركنان اين مجموعه فرهنگى اختصاص داد 
ــيار  ــريفات كارى در فضاى بس تا بتواند به دور از تش
ــتى و كاركنان آن  صميمى پاى صحبت اين سرپرس
بنشيند. حضور ناصر مقدم مدير كل فرهنگ و ارشاد 
ــين جعفرى معاون فرهنگى  ــالمى به همراه حس اس
ــناس فرهنگى و  ــچى كارش ــان و خانم منا فرش ايش
ــز بزرگمهر مدير روابط عمومى اداره فرهنگ و  كامبي

ــدرى مدير خانه  ــر حي ــالمى البرز و اكب ــاد اس ارش
ــتين ساعت كارى روز  مطبوعات استان كه در نخس
يكشنبه 17تير انجام شد، نويد روزهاى بهترى براى 

نشريات مكتوب سراسرى و محلى مى دهد. 
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى البرز در ابتداى 
سخنانش با اشاره به سوابق كارى و پيشكسوت بودن 
سرپرست اين روزنامه گفت:براى من مايه افتخار است 
ــابقه كار رسانه اى  ــال س با افرادى كه بيش از 60 س

دارند مالقات كرده و با آن ها به گفتگو مى نشينم.
وى افزود به من گفته بودند كه دفتر سرپرستى 
ــت روز در البرز يكى از نادرترين دفاتر  روزنامه سياس
ــت كه كامال جنبه فرهنگى و تاريخى  روزنامه هااس
دارد اما من خودم از نزديك آن را نديده بودم واكنون 
ــيار  ــاهده ميكنم بس كه مجموعه ى اين دفتررا مش
خرسندم. چون آرشيونشريات و تصاوير تاريخى كه در 
اين دفتر گردآورى شده و در معرض ديد شهروندان 

قرار دارد بدون اغراق بايد بگويم كامال بى نظير است 
ــار در يك دفتر روزنامه به  ــع آورى اين همه آث و جم
آسانى ميسر نمى شود مگر اين كه عشقى پشت سر 

آن باشد و آقاى عبادى اين عشق فرهنگى را دارد. 
ــاد اسالمى تصريح كرد  مدير كل فرهنگ و ارش
هر چند امروز مخاطبان رسانه هاى نوشتارى نسبت 
به گذشته كمترشده اما من اعتقاد دارم هركس يكبار 
ــت روز بگذارد و با ديدن  قدم به دفتر روزنامه سياس

اين آرشيو در اين محل به خودى خود جذب مطالعه 
ــته ايران وجهان و سياست هاى  ــود تااز گذش مى ش
ــدا كند.در ادامه عبادى  كالن حاكم بر آن آگاهى پي
 سرپرست سياست روز به ارائه گزارش مشكالت دفاتر

ــتى ها پرداخت و از مدير كل ارشاد اسالمى   سرپرس
خواست تا براى رفع مشكالت آنها توجه ويژه داشته 
باشند و مدير كل ارشاد نيز در پاسخ گفت چون من 
ــتم و مشكالت را لمس  خودم از جنس فرهنگ هس
ــن تالش خواهم كردتا در حد توانم در  ميكنم بنابراي

چارچوب قانون در رفع مشكالت شماها گام بردارم.

ديدارمدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى البرز  
از سرپرستى روزنامه سياست روز 

ویج  یاری دادن مراجع دینی در تر
فرھنگ صرفه جویی آبفا کردستان

ــين محمدى  مهندس محمدحس ــراه نادر قصيرى كـردسـتـان مديرعامل به هم
ــى و توسعه، الدن مكتوبى معاون خدمات  معاون مهندس
مشتركين و درآمد، محمدى مدير حراست وشريفى مدير 
ــفر به مريوان با ماموستايان اين شهر  روابط عمومى  با س

ديدار كردند.
مديرعامل و مديران آبفا در اين جلسه با نماينده مردم 
استان در مجلس خبرگان رهبرى، مدير مركز بزرگ اسالمى 
ــه ماموستا  و امام جمعه مريوان ديدار كردند. در اين جلس
شيرزادى امام جمعه شهر مريوان ضمن تقدير از تالشهاى 
آبفا خاطرنشان كرد: آرامشى كه در حوزه تأمين آب در شهر 
ــى از خدمات پرسنل اين شركت  مريوان وجود دارد، ناش
است. ماموستا مالفايق رستمى نماينده مردم كردستان در 
مجلس خبرگان رهبرى نيز با تأكيد بر رسالت سنگين آبفا 
تصريح كرد: رعايت صرفه جويى در آب وظيفه مردم است 
و البته ماموستايان و علماى دينى هم بايد نسبت به زشتى 
ــراف مردم را آگاه كنند، چراكه مصرف بى رويه موجب  اس
تضييع حق ديگران مى شود. ماموستا مالعثمان كريمى 
ــالمى شهر مريوان هم با بيان اينكه  مدير مركز بزرگ اس
گاليه ها و شكايات مردم از آبفا كاهش يافته است خواستار 
ــتمرار اين روند شد. مديرعامل شركت آبفا نيز در اين  اس
ديدار با اشاره به اينكه نيازها در حوزه آب و فاضالب بسيار 
و امكانات محدود است، گفت: با اين وجود تالش كرده ايم 
خللى در تأمين آبرسانى و ساماندهى فاضالب در  شهرهاى 
استان از جمله مريوان پيش نيايد. مهندس محمدى تأكيد 
كرد: همواره مى كوشيم با تغييرات و پيش بينى نيازهاى 
آينده، برنامه ريزى مناسبى انجام دهيم و مسئوالن مرتبط 

نيز تا جاى امكان در بحث اعتبارات ما را يارى داده اند.

 گره ترافیکی شمال شرق اصفھان
 باز می شود

شهردار اصفهان گفت: در آينده اى  ــروژه پل اصـفـهـان ــك كلنگ احداث پ نزدي
شهيد اردستانى واقع در اتوبان فرودگاه به زمين مى خورد 
ــرق شهر اصفهان  ــمال ش  تا با احداث آن گره ترافيكى ش

باز شود.
ــرد: با احداث  ــوروزى دراين باره اظهارك ــدرت اهللا ن ق
تقاطع غيرهمسطح شهيد اردستانى واقع در اتوبان فرودگاه، 
خيابان 36مترى به خيابان فرزانگان متصل و گره ترافيكى 

بزرگ شمال شرق شهر اصفهان رفع مى شود.
افتتاح رسمي فاز سوم خط اول قطار شهرى

وى افزود: به زودى فاز سوم خط اول قطار شهرى كه 
ــفندماه سال گذشته با تالش شبانه روزى نيروهاى  در اس
ــورت موقت مورد  ــيد و به ص ــهرى به پايان رس قطار ش
ــد  ــردارى قرار گرفت، با حضور يكى از مقامات ارش بهره ب

كشورى به صورت رسمى افتتاح مى شود.
ــهردار اصفهان ادامه داد: عمليات عمرانى خط دوم  ش
قطار شهرى اصفهان حدفاصل زينبيه تا خمينى شهر آغاز 

شده و تاكنون روند انجام فعاليت ها خوب بوده است.
ــازى چهارباغ عباسى» قبل از برگزارى  «پياده راه س

جشنواره بين المللى فيلم كودكان و نوجوانان
نوروزى با اشاره به پيشرفت پروژه هاى عمرانى شهر 
ــهر كه مى تواند تاثير  اظهاركرد: يكى از پروژه هاى مهم ش
زيادى در بخش گردشگرى و سپرى كردن اوقات فراغت 
شهروندان داشته باشد، «پياده راه سازى چهارباغ عباسى» 
است. وى ابراز اميدوارى كرد: تا قبل از برگزارى جشنواره 
ــهريورماه در  ــن المللى فيلم كودكان و نوجوانان كه ش بي
ــود، بخش زيادى از پياده راه سازى  اصفهان برگزار مى ش

چهارباغ انجام و فضاى خوبى در اختيار مردم قرار گيرد.

انتخابات ھیئت مدیره نظام مھندسی 
در شأن مھندسین برگزار شود

ــازى شهرس و  راه  ــركل  مدي ــان رضوى گفت: انتخابات مـشـهـد  خراس
ــازمان نظام مهندسى ساختمان استان  هيئت مديره س
ــين با اقتدار و بى طرفى  ــأن و منزلت مهندس بايد در ش

برگزارشود.
دكتر محمدرضااخوان عبداللهيان در جلسه هيئت 
ــتمين دوره انتخابات هيئتمديره  ــى برگزارى هش اجراي
سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان رضوى افزود: 
ــالم و بى نقص ــالش كنيم انتخابات بهصورت س  بايد ت
ــر برگزارى  ــارت ب ــتگاه نظ ــردد. رئيس دس ــزار گ  برگ
ــازمان نظام مهندسيساختمان  انتخابات هيئت مديره س
ــزارى انتخابات با  ــتان تصريح كرد: هرچه فضاى برگ اس
ــاط باشد، مسلماًميزان مشاركت مهندسين و  شور و نش
ــاى راى افزايش خواهد يافت.   ــور در پاى صندوق ه حض
ــت  ــر اخوان عبداللهيان ادامه داد: از اين رو بايد دس دكت
ــى انتخابات، فضاى با  ــدركاران برگزارى وهيئت اجراي ان
ــاط را در جامعه مهندسين فراهم آورند.  مديركل راه  نش
ــان رضوى خاطرنشان كرد: با شفاف  و شهرسازى خراس
سازى و اجراى دقيققانون از هرگونه اقدام غير اصولى كه 
ممكن است عده اى به جانبدارى و تضعيف ازكانديدا و يا 
 گروهى را ايجاد كند، مراقبت و جلوگيرى كنيم.  به گفته 
دكتر اخوان، كسانى كه با شايعه پراكنى، دروغ و رفتارهاى 
ــم مى زنند، پروانه آنان  غير اخالقينظم انتخابات را بر ه
تعليق خواهد شد.  وى در پايان سخنانش افزود: اختيارات 
قانونى هيئت اجرايى انتخابات هيئت مديرهسازمان نظام 
ــت، زيرا كه اين هيئت  مهندسى ساختمان گسترده اس
ــان ثبت نامكانديداها تا پايان و اعالم اعضاى جديد  از زم

هيئت مديره مسئوليت خطيرى بر عهده دارند.

 اجرای عملیات اصالح شبکه و انشعابات
 در شھرستان اسالمشھر  

ــوط و  ــازى خط ــدف بهس ــا ه ب ــانى و انشعابات آبفاى تهران ــبكه هاى آبرس ش
ــوده ، عمليات اصالح شبكه و انشعابات در  قديمى و فرس

اسالمشهر انجام مى شود  
ــركت آب و فاضالب  ــط عمومى ش ــزارش رواب  به گ
ــتان  ــتان تهران مدير امور آبفاى شهرس جنوب غربى اس
ــت : با عنايت  ــهر با اعالم خبر مذكور اظهار داش اسالمش
ــازهاى صورت گرفته و گسترش محدوده  به ساخت و س
شهرى و تراكم جمعيتى باال در مناطق مختلف اسالمشهر 
ــودگى شبكه آبرسانى موجود در  و از طرفى قدمت و فرس
بخشى از اين مناطق كه عالوه بر بروز مشكالت در تامين 
ــهروندان و مشتركين محترم  ــاميدنى ش و توزيع آب آش
بلحاظ قطر پايين خطوط ، با ايجاد حوادث و شكستگيهاى 
ــتمر موجب پرت و هدر رفت آب شرب نيز ميگردد .  مس
ــدف ارتقاء وضعيت فعلى آب  ــذا در اين خصوص و با ه ل
 آشاميدنى شهروندان و پيشگيرى از هدر رفت آب ، عمليات 
ــبكه هاى قديمى و جايگزينى شبكه هاى  جمع آورى ش
ــرار گرفته و انجام ــتور كار ق ــهر در دس  جديد در اين ش
ــود .  مهندس شفا نظر پور با اشاره به مشخصات   مى ش
پروژه در حال انجام در اين خصوص يادآور شد : اين عمليات 
ــعابات و با استفاده از اعتبارات  شامل اصالح شبكه و انش
جارى و داخلى در خيابان مهديه ( مهستانهاى 5 تا 15 ) 
جمعا به طول 1650 متر و با استفاده از لوله هاى پلى اتيلن 
در سايزهاى 110 ، 160 ميلى مترى از اوايل تير ماه جارى 
آغاز شده و با بيش از 20 درصد پيشرفت فيزيكى در حال 
 انجام است و انتظار مى رود تا پايان ماه جارى كل اين پروژه

ــازى خطوط قديمى از مدار توزيع و جايگزينى   بخارج س
خطوط جديد به اتمام و بهره بردارى برسد.


