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آگهى مفقودى
سند خودرو ، برگ سبز و برگ كمپانى سوارى پژو 405 به شماره 974ى38- ايران 21 مدل 1388 شماره 
موتور 12488220417 به شماره شاسى NAAM01CA6AE124854 به نام كامل  على پناه مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد. دماوند

اينجانب نجمه فتاحى روزبهانى مالك خودروى پژو پارس به شــماره انتظانى 41 / 345 م 71 و شــماره بدنه 
81815665 و شــماره موتور 22828112846 به علت فقدان اســناد ســازمان فروش ايــران خودرو تقاضاى 
رونوشت (المثنى) سند و شناسنامه مالكيت مذكور را نموده است.لذا چنانچه هر شخص ادعايى در مورد خودروى 
مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد.بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.

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

برابر رأى شــماره 139760301058001788 مورخ 1397/06/20 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسن ابراهيمى مزرعه نوى فرزند رضا بشماره شناسنامه 18 كدملى 
5659465390 صادره از اصفهان در ششــدانگ يك قطعه زمين مشــجر با بناى احداثى در  آن به مســاحت 
1042/63 مترمربع پالك 16927 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 515 فرعى از 71 اصلى واقع در جيالرد 
از تمامى مالكيت رسمى 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 تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. م 

الف/5583– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/7/3 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/18
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابر راى شماره 139760329012001575مورخ 1397/5/25هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى روح اله شــاه حســينى فرزند ولى اله به شماره شناسنامه 4693 صادره از ... در 
ششــدانگ يك قطعه زمين به صورت باغچه جهت الحاق به پالك 21/1061 به مســاحت 1000/42 متر مربع با 
حق اســتفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملى شــدن آن پالك قطعه 59 از 21 اصلى مفروز و مجزا شــده از 
پالك 21-اصلى قطعه 59 واقع در كوشــك خريدارى از مالك رســمى آقاى چراغعلى ابوليمحرز 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 اگهى به مدت دوماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف: 575
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/2

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/18         
رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- حسن رامه

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابر راى شماره 139760324009001875-1397/4/20 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
آقاى خضر جمال زاده فرزند جمشيد بشماره شناسنامه 7 صادره از تنگستان به شماره ملى 3559732867 در 
ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 140 مترمربع پالك 38 فرعى از 3400 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 
3400 اصلى واقع در بخش دو بوشــهر خريدارى از عبدالحســن بحرانى مالك رسمى گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالكيت 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 مرجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. م الف/978- تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/3- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/18 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم روح ا... قراگوزلو فرزند على اكبر داراى شناســنامه شــماره 3860424114 متولد 1370 به 
شــرح دادخواست به كالســه 970588ح127- 97/7/15 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان متوفيه محدثه افالكيان فرزند محمد حسن به ش ش 111417-1349/3/2 در 
تاريخ 97/5/16 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى / متوفيه منحصر است به 
يك شوهر و يك پسر و يك دختر و يك پدر و يك مادر به اسامى ذيل والغير 1- على اكبر قراگوزلو فرزند حسينقلى 
ش ش 7 متولــد 1338 – 2- روح ا... قراگوزلو فرزند علــى اكبر كارت ملى 3860424114 متولد 1370- 3- 
فاطمه قراگوزلو فرزند على اكبر كارت ملى 3861225931 متولد 1379 – 4- محمد حسن افالكيان فرزند روح 
ا... ش ش 909 متولــد 1313 -5- معصومه حمودى فرزند محمود به ش ش 534 متولد 1364 ، ارزش ماترك 
متوفيه محدثه افالكيان فرزند محمد حسن بيش از سى ميليون ريال ميباشد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى در 
خواست مزبور را در يك نوبت  آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى / متوفيه نزد او 

باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه شماره 127 شوراى حل اختالف همدان

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى يك قطعه باغ ششدانگ بمساحت كل 6188 مترمربع بشماره 715 فرعى از 90 اصلى 
واقع در آئينه ورزان ذيل ثبت و صفحه و دفتر 139620301058003850 داراى ســند مالكيت چاپى بشماره 
365464 بنــام خانم پرنيان قربان پور كاويجان صادر و تســليم گرديده اســت. ســپس نامبــرده با ارائه يكبرگ 
استشــهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشــماره 7945-7944-1397/7/16 بگواهى دفترخانه 4 دماوند 
رســيده مدعى اســت كه ســند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده اســت و درخواست صدور سند مالكيت 
المثنــى ملك فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل مــاده 120 آئين نامه قانون ثبت 
در يك نوبت آگهى ميشــود 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 تســليم و رســيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه 
عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم 

خواهد شد. م الف/5622
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى احضار متهم
بدينوســيله به آقاى داريوش مارابى فرزند هوشــنگ مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه به كيفرخواست 
صادره از دادســراى عمومى و انقالب كرمانشــاه در پرونده كالسه بايگانى شــماره 970460 به اتهام مشاركت در 
ســرقت تعزيرى جهت دفاع از خود و شــركت در جلسه رســيدگى تاريخ 97/8/30 ساعت 9 صبح در شعبه 106 
دادگاه كيفرى دو كرمانشاه حاضر شويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد 

نمود. م الف/1395
 رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ اراضى مستثنيات زمين مزروعى بمساحت 6450 مترمربع بشماره 2 فرعى از 184 
اصلى واقع در بند حمام كه ذيل ثبت و صفحه 152 دفتر جلد 38 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 902335 بنام 
آقاى روزبه مختارى صادر و تسليم گرديده است. سپس خانم پريسا زنديه طبق وكالتنامه شماره 043726 از جانب 
مالك مذكور با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شــهود در ذيل آن بشماره 7189-1397/4/20 بگواهى 
دفترخانه 4 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور 
ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت. 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 سند مالكيت به دارنده اعاده و از 
ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و 

تسليم خواهد شد. م الف/5624
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى مزايده تلفن هاى همراه برابر كالســه 9100190 متعلق به آقاى عليرضا ســمندى فرزند حســن و زهرا 
دوست محمدى فرزند روح اله

حق االمتياز انشعاب تلفن هاى همراه به شماره هاى 09127312931 و 09125339122 فاقد گوشى با 
حق استفاده از سيم كارت متعلق به زهرا دوستمحمدى و عليرضا سمندى مديون پرونده اجرايى كالسه 9100190 
بابت قسمتى از بدهى نامبرده (( برابر سند قرارداد شماره 89027803279- 1389/10/15)) طبق گزارش 
كارشناســى دفتر پيشــخوان مورخ 1395/10/8 تلفن شــماره 09127312931 به مبلــغ 4000000 ريال و 
تلفن شــماره 09125339122 به مبلغ 6000000 ريال ارزيابى و بازداشــت گرديده و در روز دوشــنبه مورخ 
1397/08/07 از ســاعت 9 الى 12 در محل اجراى ثبت ســمنان از طريق مزايده به فروش مى رسد و مزايده از 
مبلغ جمع دو تلفن به ميزان 10000000 ريال شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد 
شــد و در صورت عدم حضور خريدار مورد مزايده به نســبت سهم طلب بستانكار به وى واگذار مى گردد فروش 
به صورت نقد و يا چك تضمين شــده بانكى خواهد بود ســاير هزينه هاى قانونى اعم از هزينه نيم عشر اجرائى ، 
حــق حــراج و غيره وفق مقررات از برنــده مزايده وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده با تعطيل رســمى غير 
مترقبه مواجه گردد جلســه مزايده روز بعد از تعطيلى در همان زمان و مكان تشــكيل خواهد شد. تاريخ انتشار: 

1397/7/18 چهارشنبه
 داود دهباشى – رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 3874/48 واقع در بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر 
الكترونيكى به شــماره 139620329010002293 به نام آقاى محســن محمدى صادر و تســليم گرديده است 
سپس نامبرده برابر استشهاديه المثنى اعالم مفقوديت سند به علت جابجايى را نموده است و درخواست صدور 
سند مالكيت المثنى را نموده لذا برابر تبصره 1 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار اگهى تا هركس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى 
باشد و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتباً به اداره ثبت 
اســناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق 

مقررات صادر خواهد شد شماره چاپى سند برگى 123955 الف 95 مى باشد. تاريخ انتشار 1397/7/18
رئيس ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 3874/48 واقع در بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر 
الكترونيكى به شــماره 139620329010002292 به نام خانم محدثه محمدى صادر و تســليم گرديده اســت 
سپس نامبرده برابر استشهاديه المثنى اعالم مفقوديت سند به علت جابجايى را نموده است و درخواست صدور 
سند مالكيت المثنى را نموده لذا برابر تبصره 1 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار اگهى تا هركس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى 
باشد و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتباً به اداره ثبت 
اســناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق 

مقررات صادر خواهد شد شماره چاپى سند برگى 123954 الف 95 مى باشد. تاريخ انتشار 1397/7/18
رئيس ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى ابالغ اجراييه اخطار ماده 101 ارزيابى كالسه پرونده 9600035 اجراى ثبت دماوند
بدين وسيله به خانم فاطمه عشقى فرزند هوشنگ به شماره شناسنامه 1977 به كدملى 0042575516 
صادره از تهران به آدرس جاده فيروزكوه آبسرد جاده زان خ سروزان منزل شخصى ابالغ مى شود كه شركت تهيه 
و توزيع قطعات و لوازم يدكى ايران خودرو (ايساكو) به استناد سند رهنى شماره 20413 دفترخانه 1048 شهر 
تهران عليه شــما مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه پس از تشــريفات الزم پالك ثبتى 407 فرعى از سنگ 128 
اصلى واقع در قريه لومان كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 6000000000 ريال ارزيابى گرديده 
است كه برابر نامه مورخه 1397/2/27 مامور پست شما به شرح متن شناخته نشده ايد و حسب تقاضاى شركت 
تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكى ايران خودرو (ايساكو) مراتب ارزيابى به شما ابالغ مى گردد چنانچه به قيمت 
ارزيابى اعتراض داريد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت 5 روز اعتراض خود را كتباً به همراه مبلغ 10900000 

ريال دستمزد ارزيابى مجدد به اين اداره ارائه نمائيد. م الف/5625
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند – قباد آزادى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى نورالدين رازيانى فرزند محمود
شــاكى آقاى محمد اميرى شــكايتى عليه متهم آقاى نورالدين رازيانى به اتهام سرقت تعزيرى مشدد  مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609988321400608 شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر 
كرمانشاه (111 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/19 ساعت 09/00 تعيين كه حسب 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 انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1317
(مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى / خانم ميثم هاشمى پا امامى فرزند احمد
شاكى آقايان احسان نظرآبادى و غيره شكايتى عليه متهم ميثم هاشمى پاامامى به اتهام مشاركت در سرقت 
تعزيرى مشــدد مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609988328600705 شعبه 111 
دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (111 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/19 ساعت 10/00 
تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 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 رســيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/1316
(مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق

آگهى احضار متهم
بدينوســيله به آقاى 1- محمود تمنانلو 2- ســعيد مومنى 3- مســعود حقى زركامى فرزند 2- على مجهول 
المكان ابالغ ميگردد با توجه به كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه در پرونده كالسه بايگانى 
شماره 960023 به اتهام كالهبردارى رايانه اى جهت دفاع از خود و شركت در جلسه رسيدگى تاريخ 97/9/10 
ساعت 8 صبح در شعبه 106 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه حاضر شويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى 

و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف/1444
 رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

مفقودى
كليه مدارك اعم از برگ ســبز و ســندكمپانى موتورســيكلت بوكســر مدل 1393 بشــماره پالك764-

67377 بشــماره موتور PFMBEM00039 و شماره شاسى 150R9303856 بنام حميد محبى نسب مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاى عليرضا چشمى فرزند حسن باستناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منظم به تقاضاى 
كتبى جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالك 14495 فرعى از 1– اصلى واقع در بخش 12 شهرستان سبزوار كه متعلق به 
وى ميباشد به علت نقل مكان مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت فوق الذكر ذيل دفتر 
221 صفحه 296 به شماره ثبت 39894 ششدانگ به نام معصومه دلقندى ثبت و سند صادر و تسليم شده 
اســت سپس برابر سندرسمى شــماره 108534-87/7/6 دفترخانه 1 ســبزوار بنام عليرضا چشمى منتقل 
گرديد دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. لذا به اســتناد ماده 120 آئينامه قانون ثبت مراتب يك نوبت 
آگهى و متذكر ميگردد هر كس نســبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود ســند مالكيت 
نزد خود باشــد بايســتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوســت اصل 
سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين ادره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت 
المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. برابر سند رهنى 108535 -87/7/6 دفترخانه 1 سبزوار 

در وثيقه ميباشد. (م الف 97/100/519)
تاريخ انتشار:1397/7/18

اميدخيرخواه- رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى /خانم بهروز زنده فرزند نصرت اله
شــاكى آقاى سعيد دهقان شكايتى مبنى بر ســرقت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709988323900163 شعبه 108 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (108 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/8/26 ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى به علت مجهول 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 انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد. م 

الف/1453
(مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (108 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى / رهبر رحيمى 
شكايتى به طرفيت نامبرده مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988315200202 
شعبه 113 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (113 جزايى سابق) ثبت و وقت رسدگى مورخ 1397/7/23 ساعت 
11/00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 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. م الف/85
 (منشى شعبه 113 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (113 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم گل بانو كالنترى
خواهان آقاى سيد بهرام ذاكرى دادخواستى به طرفيت خوانده خانم گل بانو كالنترى به خواسته مطالبه مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988602700369 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف 
مجتمع امام خمينى (ره) شهرســتان كرمانشــاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/26 ساعت 9/30 تعيين كه 
حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول 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 نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/608
دبير شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان كرمانشاه

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سيد رحمت اله دژمان فرزند عبدال به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالسه 9709987430500622 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان رضا دژمان در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1392/5/6 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1- رحمت اهللا دژمان فرزند عبدال به ش ش 268 پدر متوفى 2- گل افروز ساالرى فر فرزند 
شريف به ش ش 239 مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه 

به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى/خانم فيروزه پرويزى داراى شناسنامه شماره 1006 به شرح دادخواست به كالسه 615/97 در اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مرحوم محمود احمدى شافعى مذهب 
به شناسنامه شماره 1699 در تاريخ 1388/7/16 فوت نموده و ورثه مرحوم عبارتند از : همسرش به نام فيروزه 
پرويزى به شناسنامه شماره 1006 متولد 1350/6/8 و سه فرزند پسر به نام راشد احمدى به شناسنامه شماره 
3220100929 متولد 1371/6/3 و ارشد احمدى به شناسنامه شماره 3220190324 متولد 1377/11/4 و 
ارشيا احمدى به شناسنامه شماره 3830483430 متولد 1388/2/14 و مادرش به نام كاله ويسى به شناسنامه 
شــماره 919 متولد 1327/10/1 و پدر به نام احمد احمدى به شناســنامه شماره 2025 متولد 1322/6/20 و 
بجز اينها ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به شوراى حل 

اختالف شماره يك كامياران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 414

فرزانه اسماعيلى – رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كامياران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به اقاى يوسف قارامحمد فرزند على
خواهان خانم افسانه قرا گوزلودادخواستى بطرفيت خوانده اقاى يوسف قارا محمد به خواسته طالق مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982988401100 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
بهارستان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/08/29 ساعت 09:00 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 اگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى 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. م الف/1840
ميترا طوفانى –مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهارستان

متن آگهى 
در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به آقاى 
صاحب عبدى فرزند عزيز كه در پروند كالســه 9709988315500060 با شــماره بايگانى 970281 شــعبه 4 
دادگاه انقالب اســالمى شهرستان كرمانشــاه متهم به قاچاق كاالى ممنوعه به ميزان 116 دستگاه رسيور دريافت 
تجهيزات ماهواره اى 502 دســتگاه ال ان بى ميباشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 1397/8/6 
راس ســاعت 12 صبح با در دســت داشتن شــماره پرونده مذكور و مدارك احراز هويت خود را در موعد مقرر به 

دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مينمايد. م الف/1500
مدير شعبه 4 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى يك قطعه زمين ششدانگ فاقد مساحت بشماره 12 فرعى از 80 اصلى واقع 
در كالدشــت كه ذيل ثبت و صفحه يك دفتر جلد 569 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 0452826 
بنام خانم ماه پرور گراوندى صادر و تســليم گرديده اســت. ســپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد 
محلى كه امضاء شــهود در ذيــل آن بشــماره 1323330-1397/7/10 بگواهى دفترخانه 7 دماوند 
رســيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم 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 ميشــود 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 سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء 

مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5626
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى / خانم منصور شيروانى
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988313200081 شعبه 109 
دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/19 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. م الف/1399
(مدير شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم احترام پرماه باستناد 2 برگ استشهاد محلى كه به امضا شهود و بگواهى دفترخانه شماره 
19 ســمنان رسيده مدعى ميباشــد كه سند مالكيت ششــدانگ پالك 3445/11 واقع در بخش يك 
ســمنان مورد ثبت 85842 جلد 588 صفحه 26 بعلت جابجائى مفقود و مالك درخواست صدور سند 
مالكيت المثنى را نموده است لذا مراتب باستناد ماده 120 آئيننامه قانون ثبت آگهى ميشود تا چنانچه 
كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود اسناد مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ 
انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت باين اداره تسليم و 
رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى 
و در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام 
خواهد شــد ضمنا به موجب سند فروش اقســاطى 12824 مورخ 1391/03/17 دفتر 9 سمنان در 

رهن بانك مسكن شعبه سعدى مى باشد شماره چاپى سند قبلى 945624 مى باشد. م الف/930
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سمنان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــماره پرونده 97/00120 شعبه 7 شوراى حل اختالف شهرســتان بروجرد ، خواهان: منصور 
پيرزادى با وكالت بهمن دارابى ،خوانده: محمد حميدى گرمجانى، خواسته:مطالبه وجه ، مورخ 97/4/5 
خواهان دادخواســتى بطرفيت خوانده فوق الذكر بشــرح فوق تقديم كه به شماره 97/00120 ثبت 
براى جلسه 97/8/19 ساعت 10 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده و حســب درخواســت خواهان و موافقت شورا مســتندا به ماده 73 ق آ د م در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى گردد خوانده مذكور مى تواند جهت اعالم آدرس يا دريافت ضمائم و جهت رسيدگى 
در اين شعبه در وقت مقرر واقع در ساختمان شوراى حل اختالف روبروى پارك سماور (ساختمان اسبق 

دادسرا) حضور يابد ، عدم حضور مانع از اتخاذ تصميم نخواهد شد.
شعبه 7 شوراى حل اختالف بروجرد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــماره پرونده 97/00121 شعبه 7 شــوراى حل اختالف شهرستان بروجرد ، خواهان: مسعود 
پيــرزادى با وكالت بهمــن دارابى ،خوانده: حمزه بدرى فوالد، خواســته:مطالبه وجــه ، مورخ 97/4/5 
خواهان دادخواســتى بطرفيت خوانده فوق الذكر بشــرح فوق تقديم كه به شماره 97/00121 ثبت 
براى جلســه 97/8/19 ساعت 10/30 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده و حسب درخواست خواهان و موافقت شورا مستندا به ماده 73 ق آ د م در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى گردد خوانده مذكور مى تواند جهت اعالم آدرس يا دريافت ضمائم و جهت رسيدگى 
در اين شعبه در وقت مقرر واقع در ساختمان شوراى حل اختالف روبروى پارك سماور (ساختمان اسبق 

دادسرا) حضور يابد ، عدم حضور مانع از اتخاذ تصميم نخواهد شد.
شعبه 7 شوراى حل اختالف بروجرد

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سيد محمد موسوى نيك فرزند محمد به شرح دادخواست تقديمى 
ثبت شده به كالسه 9709987430500609 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان سيد محمد بازى در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1380/2/8 بدرود 
حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1- گل جان بازپر فرزند محمد به ش ش 
475 فرزنــد متوفى 2- خاتــون جان بازپر فرزند محمد بــه ش ش 473 فرزند متوفى 3- خانم جان 
بازپر فرزند محمد به ش ش 573 فرزند متوفى 4- سيد محمد موسوى نيك فرزند محمد به ش ش 
474 فرزند متوفى 5- سيد عليرضا موسوى نيك فرزند محمد به ش ش 480 فرزند متوفى 6- سيد 
محمدرضا پور دهقان فرزند محمد به ش ش 3294 فرزند متوفى 7- مرحوم بيگم جان پيرامون فرزند 
محمد جان به ش ش 85 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت 
آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى  برابر راى شــماره 139760318004002213- 97/07/07 و 
139760318004002211-97/07/07  هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مســتقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات يوسف رهنما فرزند 
ذوالفقار در :1- ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر اعيان احداثى به مســاحت 225 مترمربع به 
شماره پالك فرعى 284 مجزى از 274 واقع در حاجيده سنگ اصلى 29 بخش 18 گيالن.2- ششدانگ 
يك قطعه باغ ميوه به مســاحت 11879/21 مترمربع به شــماره پالك فرعى 285 مجزى از 1 واقع در 
حاجيده سنگ اصلى 29 بخش 18 گيالن. به آدرس واقع در رستم آباد- رحمت آباد روستاى رودخانه 
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 صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 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 سند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ 
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طرح كاروان سالمت براى نخستين بار در 
شرق استان گلستان اجرا شد

مدير عامل جمعيت هالل احمر گلستان گفت: براى 
نخستين بار در كشور، طرح كاروان سالمت در روستاهاى 

استان اجرا شد.
ــت: طرح كاروان سالمت ــين هروى اظهارداش  حس

 ( طبيبان رحمت) در قالب نذر مغفرت مرحوم على اكبر 
والش آباد با همكارى جمعيت هالل احمر گلستان در 4 

روستاى شرق گلستان اجرا شده است.
ــتاهاى تقى آباد،  ــزود: در اين طرح مردم روس  وى اف
ــكان متخصص و  ــط پزش تقرتپه، گناره و والش آباد توس
عمومى ويزيت رايگان شدند.  مديرعامل جمعيت هالل 
ــتان گفت: در اين طرح 8  پزشك متخصص، 3  احمر اس
ماما،  يك كارشناس تغذيه،  5 پزشك عمومى و 5 پرستار 
در اين روستاها حضور يافتند و به ويزيت رايگان بيماران 
ــد: اين طرح 4 روزه است و بعد  پرداختند.  وى يادآور ش
از ويزيت، بيمارانى كه نياز به دارو دارند به صورت رايگان 

داروهاى مورد نظر خود را دريافت كردند.
ــت: در اين طرح 700 نفر از اهالى اين 4   هروى گف
روستا ويزيت شده اند و 21 نفر به عنوان عوامل پشتيبان 

اين كاروان را همراهى كردند.
 وى تاكيد كرد: فرزندان مرحوم والش آباد كه خود نيز 
در رشته هاى پزشكى فارغ التحصيل و يا دانشجو هستند 
به جاى اطعام دهى مراسم ختم پدر خود اين طرح را در 

4 روستا اجرا كردند    
.

آغاز كاشت نشاء سبزى و صيفى خارج از 
فصل در زمين هاى كشاورزى هرمزگان

ــاورزى هرمزگان  ــازمان جهاد كش مدير زراعت س
ــبزى و صيفى خارج از فصل  ــاء س ــت نش گفت: كاش
ــاورزى  ــار از زمين هاى كش ــدود 40 هزار هكت در ح

هرمزگان آغاز شد.
ــرد به علت  ــرى زاده پيش بينى ك ــيد رضا امي س
بهره گيرى از نشاء مرغوب و رعايت اصول فنى، امسال 

يك ميليون و 520 هزار تن محصول برداشت شود.
وى اظهار كرد: مهم ترين نشاء هاى كشت شده در 
ــاز، هندوانه و فلفل  ــتان گوجه فرنگى، بادمجان، پي اس
ــت. مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزى هرمزگان  اس
ــرف آب و بذر، كاهش  ــان كرد: صرفه جويى در مص بي
ــرمازدگى، ايجاد مزارع يكنواخت،  خسارت ناشى از س
ــش مبارزه با آفات و بيمارى ها و كنترل علف هاى  كاه

هرز از مهم ترين مزاياى كشت نشاء است.
اميرى زاده با اشاره به اينكه ساالنه 90 درصد نياز 
ــتان، و بقيه از مناطق خنك  ــاء در اس هرمزگان به نش
ــود، تصريح كرد:  ــتان هاى هم جوار تأمين مى ش در اس
شهرستان هاى رودان، بندرعباس، ميناب، حاجى آباد، 
ــاء در  ــيان از مناطق مهم توليد نش بندرخمير و پارس

استان هستند.

ــورتى آستان قدس اخبار مجمع مش ــوع هماهنگى مـشـهـد ــوى با موض رض
برنامه هاى دهه آخر صفر و بررسى مسائل مرتبط با 
ــه تامين پاركينگ و رفع موانع تردد با  زائران از جمل
ــتان خراسان رضوى،  حضور نماينده ولى فقيه در اس
توليت آستان قدس، استاندار خراسان رضوى، شهردار 
ــتانى در حرم مطهر  ــهد و جمعى از مديران اس مش

رضوى برگزار شد.
ــى  توليت ــلمين رئيس ــالم والمس  حجت االس
ــتان  ــورتى آس ــتان قدس رضوى در مجمع مش  آس
ــى برنامه هاى  ــدس رضوى كه با موضوع هماهنگ ق
دهه آخر صفر و بررسى مسائل مرتبط با زائران برگزار 
ــد، گفت: جمعيت بى نظير زائران در حرم مطهر  ش
رضوى منحصر به عيد، تابستان و ليالى قدر نيست و 
در ديگر ايام سال نيز بارگاه منور رضوى ميزبان حضور 
 گسترده دلدادگان به امام هشتم(ع) از داخل و خارج

 كشور است.

وى افزود: افزايش چشمگير زائران امام رضا(ع) به 
ويژه در مناسبت هايى همچون دهه آخرصفر مى طلبد 
كه مسئوالن با همدلى و هماهنگى گام هاى بلندترى 
در جهت توسعه يافتگى در حوزه هاى مختلف بردارند 
ــكان و  ــه نيازهاى زائر از جمله امنيت، اس ــه ب و توج

تسهيل در زيارت مورد توجه مسئوالن قرارگيرد.
توليت آستان قدس رضوى با بيان اينكه توجه به 
زائر و زيارت و تسهيل در آن بايد مورد توجه همگان 

باشد ابراز كرد: مشكالتى همچون ترافيك در اطراف 
ــارت و هزينه هاى باالى رفت و آمد و  حرم، عدم نظ
ــب براى  تامين اقالم مورد نياز زائر، نبود فضاى مناس
ــتانى  پارك خودرو و ... با حركت جهادى مديران اس

برطرف شود.
ــيرهاى  ــايش مس وى همچنين بر ضرورت گش
ــرد و گفت: بايد براى  منتهى به حرم مطهر تاكيد ك
ــر برنامه  ريزى  ــهيل تردد در محدوده حرم مطه تس

ــرد و ازدحام جمعيت در محدوه  ويژه اى صورت بگي
ــاد زيرگذر  ــه آب با ايج ــه فلك ــرم مطهر از جمل  ح

مرتفع گردد.
ــارت بر  ــتار نظ ــان خواس ــن در پاي وى همچني
ــرم و جلوگيرى  ــراف ح ــاى اقتصادى اط فعاليت ه
ــح كرد: بايد  ــد و تصري ــاف در حق زائران ش از اجح
ــفر به مشهد مقدس به كمترين ميزان  هزينه هاى س

ممكن، كاهش پيدا كند.

ــت اهللا  ــه آي ــن جلس ــه اي ــن در ادام همچني
ــتان  ــه در اس ــى فقي ــده ول ــدى، نماين ــم اله  عل
ــان رضوى و امام جمعه مشهد نسبت به توجه  خراس
مسئوالن به موضوع زيارت و رفع مشكالت زائران به 

ويژه تسهيل در رفت و آمد تأكيد كرد.
ــام توليت  ــارى، قائم مق ــى بختي ــيد مرتض س
ــاره به تشكيل ستاد  ــتان قدس رضوى هم با اش  آس
ــتان مقدس به ارائه  ــبت هاى ويژه در اين آس مناس
گزارشى از آمادگى حرم مطهر براى ميزبانى از زائران 
ــتگاه هاى مختلف  در دهه آخر صفر با همكارى دس
ــى، شهردار  ــور پرداخت. قاسم تقى زاده خامس كش
ــهد مقدس نيز در ادامه جلسه با تأكيد بر اينكه  مش
ــه ارائه  ــف برنامه دارد ب ــراى ايام مختل ــهردارى ب ش
ــى درباره وضعيت تردد در اطراف حرم مطهر  گزارش
پرداخت و اعالم كرد: شهردارى مشهد آماده همكارى 
ــتان قدس رضوى براى رفع مشكالتى همچون  با آس

پاركينگ در جهت تسهيل در امر زيارت است.

در قالب مجمع مشورتى آستان قدس رضوى صورت گرفت

همدلى مسئوالن براى خدمت به زائران

و اصفھان از ۵۰۰ میلیارد تومان  خط دو متر
اوراق مشارکت بھره مند شد

ــتفاده از 500  اليحه دو فوريتى اس ميليارد تومان اوراق مشاركت براى اصـفـهـان
بهره بردارى از فاز اول خط دو مترو اصفهان در دستور كار 
ــهر اصفهان قرار گرفت و با راي  ــوراى اسالمى ش امروز ش

اعضاى شورا تصويب شد. 
نصير ملت، رييس كميسيون امور اقتصادى، حقوقى و 
گردشگرى شوراى شهر اصفهان با بيان اينكه هزينه احداث 
هر كيلومتر خط مترو با توجه به نوسانات ارز به يك هزار 
ميليارد تومان رسيده است، اظهار داشت: ضرورى است كه 
بر روى استفاده و توسعه روش هاي حمل و نقلى در اصفهان 
دقت بيشترى انجام شود. وى بازنگرى در مطالعات خطوط 
ــه داد: اين بازنگري بايد بر  ــت و ادام مترو را ضرورى دانس
اساس توسعه شهر و نيازهاى شهروندان انجام شود.  رييس 
كميسيون امور اقتصادى، حقوقى و گردشگرى شوراى شهر 
اصفهان همچنين به لزوم تسريع در واگذارى مجتمع هاى 
ــتگاه هاى مترو اصفهان اشاره كرد و گفت:  تجارى در ايس
اين ظرفيت مى تواند درآمد خوبى را براى بهره بردارى از 
مترو داشته باشد.  مرتضى طهرانى، معاون امور اقتصادى و 
مالى شهردارى اصفهان در بخش ديگرى از اين جلسه، با 
بيان اينكه اين 500 ميليارد تومان اوراق پيشنهادى براى 
ــردارى مترو از زينبيه تا ميدان قدس در نظر گرفته  بهره ب
ــت، گفت: نمى توان ريالى از اوراق در نظر گرفته  شده اس
شده براى فاز يك را براى فاز دو هزينه كرد و نظارت دقيقى 
بر روى اين امر وجود دارد.   وى پيرامون بازنگرى مطالعات 
ــوط مترو اصفهان نيز تصريح كرد: با اجراى اين طرح  خط
موافقم و ضرورى است كه شوراى شهر بودجه استفاده از 
مشاور براى انجام اين كار را تصويب كند تا بتوان مطالعات 

را بازنگرى كرد. 

سیالب به تاسیسات گاز در ۲۶ نقطه گیالن 
آسیب وارد کرد

ــركت گاز گيالن از  وارد شدن آسيب به تاسيسات اين گـيــالن مديرعامل ش
ــت  ــيالب در 26 نقطه در هش ــر اثر وقوع س ــركت ب ش

شهرستان استان خبر داد.
ــيب ها به تاسيسات گاز رسانى را  حسين اكبر آس
در تالش، رودسر، الهيجان، صومعه سرا ، فومن، لنگرود 
ــازى و  ــرد و افزود: بمنظور ايمن س ــش عنوان ك و امل
جلوگيرى از بروز خطرات احتمالى گاز يك هزار و 412 
خانوار روستايى در اين شهرستان ها قطع شده بود كه 
نيروهاى امدادى اهتمام دارند با انجام تعميرات و ايمن 

سازى، گاز 800 خانوار از اين تعداد را وصل كنند.
ــكل را براى گاز روستاييان در  ــترين مش وى بيش
شهرستان فومن ذكر و بيان كرد: بدليل عدم دسترسى 
ــى خانوارهايى كه بدليل  ــل، وصل گاز باق ــه جاده و پ ب
ــده، نياز به بررسى و تعميرات  ــان قطع ش ايمنى گازش

اساسى دارد.
ــدود 500 خانوار  ــه اكبر؛ در حال حاضر ح به گفت
ــر و  ــتان هاى فومن، كالچاى رودس فاقد گاز در شهرس

تالش ساكن هستند.
ــترك  ــالن افزون بر يك ميليون و 20 هزار مش گي
ــتركان  ــزار تعداد آنها، مش ــش از 900 ه ــه بي  دارد ك

خانگى هستند. 
باران شديد باران از بعدازظهر روز گذشته (جمعه) 
موجب وقوع سيالب در برخى شهرستان ها و آسيب به 
تعدادى از تاسيسات زير بنايى همچون تخريب چندين 

دستگاه پل و بروز مشكالتى شده است. 
ــنبه) به تناوب در استان  بارش باران تا فردا ( يكش

ادامه دارد.

   انعقاد تفاھم نامه ھمکاری آموزشی بین  اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای کشور و انجمن گاز

ــط عمومى اداره  ــه گزارش رواب ب ــه اى زاهـــدان ــى وحرف ــوزش فن كل آم
استان سيستان و بلوچستان ؛ جليل شهريارى معاون 
ــريح  ــوزش ،پژوهش وبرنامه ريزى اداره كل در تش آم
اين خبرگفت : انعقاد اين تفاهمنامه در راستاى ايجاد 
ــت هاى  ــتفاده از ظرفي ــد و اس ــاى جدي ــت ه ظرفي
ــركاى آموزشى ، نهادينه كردن فرهنگ  مشترك با ش
ــاى حرفه اى  ــطح مهارته ــوزى ، ارتقاء س مهارت آم
توانمند سازى نيروهاى ماهر كارجو و شاغالن انجمن 

گاز استان بوده است . 
شهريارى با اشاره به هدف انعقاد از اين تفاهمنامه 
افزود : فراهم نمودن زمينه فعاليت مهارت آموختگان 
ــى گاز خانگى و  ــه لوله كش ــى در حرف مراكز آموزش
ــازى اعضاى تحت پوشش انجمن  تجارى و توانمند س
ــتفاده از  ــى با اس ــق اجراى دوره هاى آموزش از طري
ــترك از اهداف مهم انعقاد  امكانات و ظرفيت هاى مش

اين تفاهمنامه است . 
وى با اشاره به تعهدات اداره كل در اين تفاهمنامه 
ــوزش مهارتى  ــزارى دوره هاى آم ــح كرد : برگ تصري
ــى بازاريابى و  ــراى دوره هاى تكميل ــژه اعضا ، اج وي
كارآفرينى، برگزارى دوره هاىhseو ايمنى ، استفاده 
ازافراد خبره واجد شرايط معرفى شده از سوى انجمن 
به عنوان آزمونگران عملى رشته جوشكارى و بازرسى 
ــى كار آموزان  ــن ارائه بانك اطالعات جوش و همچني
مهارت آموخته حرفه لوله كشى گاز خانگى به منظور 
ــكاران و مجريان جهت تامين نيروى  معرفى به پيمان
ــص  از مهمترين تعهدات اداره كل در اين  كار متخص

تفاهمنامه است .

توسعه مناطق کم برخوردار یکی از 
سیاست ھای شھرداری و شورای پنجم شھر

ــه حوزه مـشـهـد شهردار مشهد مقدس با تاكيد بر  ــهرى ب توجه مديريت ش
ــهروندان به عنوان پايه هاى شهر هوشمند به  سالمت ش
ــعه يافته و كم برخوردار شهر  ويژه در مناطق كمتر توس
گفت: يكى از سياست ها و اولويت هاى شهردارى و شوراى 
ــهد از ابتداى آغاز به كار توسعه مناطق  ــهر مش پنجم ش
ــتا تاكنون  ــوده كه در اين راس ــروم و كم برخوردارب مح
ــرا و به بهره بردارى  ــترين پروژه ها در اين مناطق اج بيش

رسيده است.
خامسى در مراسم افتتاح درمانگاه شماره 3 شهردارى 
مشهد كه در بولوار ميرزا كوچك خان منطقه 5 شهردارى 
مشهد و با حضور اعضاى شوراى شهر برگزار شد، افزود: 
بهره بردارى از اين درمانگاه از آن جهت اهميت دارد كه در 
يكى از مناطق كمتر توسعه يافته شهر مشهد احداث شده 
كه در كنار همكارانم در شهردارى مردم نيز مى توانند از 

خدمات درمانى آن به صورت شبانه روزى استفاده كنند.
وى ادامه داد: تجربه احداث اين گونه درمانگاه ها را در 
دهه 70 در شهردارى تهران دارم كه اكنون درمانگاه هاى 
ــهردارى تهران جزء مراكز درمانى برتر در شهر تهران  ش
هستند كه اميدوارم درمانگاه هاى شهردارى مشهد نيز در 
ــهروندان هر روز  كنار ارائه خدمات درمانى ارزان تر به ش

مجهزتر و كاملتر شوند.
تقى زاده خامسى با بيان اينكه برخى تصور مى كنند 
ــعه اينترنت، نرم افزارها و  ــهر هوشمند تنها با توس كه ش
ــد، اظهار كرد:  ــتم هاى هوشمند محقق خواهد ش سيس
اما معتقدم شهرى مى تواند هوشمند شود كه شهروندان 
ــاخص اصلى شهر هوشمند  ــالمى داشته باشد، لذا ش س

شهروندان سالم هستند.


