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سهشنبه  28فروردین  30 1397رجب  17 1439آپریل 2018

خبر كوتاه
ايستادگي ارتش در برابر
تهديدات دشمنان

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق
نیروی زمینی ارتش گفت :ارتش جمهوري
اسالمي ايران در برابر هرگونه تهديدي از سوي
بيگانگان و دشمنان مقتدران ايستاده است .امیر
سرتیپ رضا آذریان به مناسبت  29فروردين
روز ارتش اظهار کرد :سپاه پاسداران و ارتش
به عنوان دو بازوی قدرتمند مدافع همیشگی
انقالب و نظام جمهوری اسالمی هستند و اجازه
هیچگونه تعرضی را نخواهند داد.وي تصريح کرد:
پس از پیروزی انقالب اسالمی افرادی صحبت از
انحالل یا کاهش نیروهای ارتش کردند اما امام
خمینی(ره) فرمود کسانی که تضعیف ارتش را
می خواهند خائن هستند و کسی که می گوید
ارتش باید منحل شود منافق است لذا ارتش باید
بماند.امير سرتيپ آذريان درخصوص مراسم روز
ارتش در سال جاري افزود :به این مناسبت روز
چهارشنبه آتی در مشهد و چندين شهرستان
رژه برگزار میشود و نيز مراسم رژه یگانهای
ارتش در مشهد میدان  15خرداد این شهر
صورت می گیرد.وي اضافه کرد :رژه موتوری
و پیاده نظام همراه با پرش چتربازان ،دیدار با
خانواده شهدا و ایثارگران ،دیدار با ائمه جمعه،
برگزاری کالسهای بصیرت افزایی و برنامه های
ورزشی از برنامه های روز ارتش هستند.

اجرای  222پروژه آبرسانی روستایی
در سال 96

مهندس منوچهر شجاعی معاون مهندسی
و توسعه شرکت آب و فاضالب روستایی استان
مرکزی از اجرای 222پروژه آبرسانی به روستاهای
استان در سال  96خبرداد.وی گفت  :اعتبار کل
پروژه ها  389/612میلیارد ریال بوده است که
تا کنون  922/358میلیارد ریال آن تخصیص
داده شده است.وی گفت  :اقدامات صورت گرفته
در این پروژه ها شامل حفر  7حلقه چاه جدید ،
تجهیز  13مورد ایستگاه پمپاژ  ،احداث 10باب
مخزن ذخیره آب  ،اجرای  31702متر اصالح و
توسعه خطوط انتقال بوده است.وی ادامه داد :
اجرای  5076فقره اصالح و بازسازی انشعابات
 30814 ،متر اصالح شبکه توزیع آب  ،اجرای
 94759متر اصالح شبکه توزیع آب  ،اجرای
4751مترخطوط انتقال برق و اجرای 3023متر
مربع فنس پیرامون از جمله اقدامات مهم صورت
گرفته در این پروژه ها می باشد

جنگل پیمایی گروه کوهنوردی
سرخدار منابع طبیعی گلستان

گروه کوهنوردی اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گلستان با هماهنگی و همکاری
پایگاه بسیج المهدی  ،دفتر نمایندگی ولی فقیه و
امور فرهنگی این ادراه کل در روز پنجشنبه مورخ
16فروردین سال جاری اقدام به جنگل پیمایی در
منطقه شصت کالته گرگان نمودند.مسئول امور
فرهنگی اداره کل در تماسی با پایگاه اطالع رسانی
این اداره کل هدف از برگزاری برنامه مذکور را
افزایش توان جسمی اعضاء و البته پاکسازی
مسیر آبشار باران کوه عنوان کرد  .به گفت وی
خوشبختانه علی رغم آغاز باران شدید در هنگام
عزیمت  ،تمامی اعضاء به سالمت مسیر چند
ساعته را طی نموده و بازگشتند .احمدکردجزی
در پایان از همه دوستداران طبیعت که در روزهای
اخیر ضمن بهره مندی از طبیعت زیبای خداوندی
 ،در پاکسازی محیط و مسیر راه و آبشار ،همت به
خرج داده  ،تالش شایسته ای از خود نشان دادند
به نمایندگی از طرف گروه کوهنوردی سرخدار و
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تشکر
و قدردانی نمودند .اعضاء گروه کوهنوردی سرخدار
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گلستان
عبارتند از آقایان :حاج آقا یوری،امیدکاظمی،
احمدکردجزی ،محمدپرتوی ،جالل امیرخانی،
انوشیروان عبداللهی ،سیدحمزه میرقربان
زاده  ،سیدرسول حسینی ،جوادعلیشاهی،
احمدنوچمنی

مسئولین کار احداث ساختمان جدید به زودی آغاز
گردد .وی سپس رعایت حقوق عامه شهروندان را
نکته مهم دیگری ذکر کرد و گفت :دادگستری بابل
در سالهای اخیر در مواجهه با مسئله  30ساله زباله
و پسماند به عنوان یکی ازمسایل حوزه حقوق عامه
شهروندی این شهرستان ،همکاری بسیار خوبی
داشته است که با اقدامات انجام شده و همکاری
نهادها ،خوشبختانه بحث شیرابه و پسماند تقریبا به
جای مطلوب رسیده و در مرحله حل شدن است

.رئیس کل دادگستری مازندران بیان داشت :انتظار
ما از ریاست دادگستری بابل این است نسبت به
حقوق عامه مردم از جمله ساماندهی آب ،امور آب
کشاورزی و زیباسازی شهر نگاه ویژه ای داشته باشد.
حجت االسالم تقوی فرد در خصوص تعداد پرونده
های دوران مدیریت سابق دادگستری بابل هم اظهار
داشت :زمان ورود ریاست سابق تعداد پرونده های
موجود در دادگستری شهرستان 7هزار و  153بوده
که با مدیریت خوب وی این آمار به  6هزار و 790

تقلیل یافت اما متاسفانه در بخش اجرای احکام،
پرونده ها از  5هزار و  898به  6هزار و  400پرونده
افزایش یافت و این بخش باید مدیریت گردد.در
ادامه مراسم رئیس دادگستری جدید شهرستان بابل
هم بیان داشت :اجرای عدالت اسالمی ،رسیدگی به
مشکالت ستمدیدگان و رسیدگی به حقوق مشروع
مردم سرلوحه کار ما در دادگستری بابل خواهد بود.
فضل اهلل وکیلی راد افزود :بنده همان روحیات
را که در دوران دادستانی در بابل داشتم اکنون هم
دارم با این تفاوت که با استفاده از تجربیات کسب
شده در دادگاه تجدید نظر ،آن را برای خدمتگزاری
بهتر به مردم به کار خواهم بست .وی افزود:
اقداماتی که انجام خواهد گرفت ،بی شک منافع
عمومی لحاظ می شود و با خدمتگزاری برابر به
مراجعین که جزو شآن این شهرستان است ،خادمی
همکارانم را نیز مورد توجه قرار خواهم داد.وکیلی
راد با بیان اینکه هیچ دخالتی در کار همکارانم در
رسیدگی به پرونده ها نخواهم داشت ،یادآور شد:
بنده در مراحل رسیدگی به پرونده ها توصیه ای
نمی کنم اما تقاضایم این است با همکاری یکدیگر در
رفع و حل مشکالت مردم تالش کنیم .گفتنی است
در پایان این مراسم از زحمات سید یونس حسینی
عالمی رییس سابق دادگستری بابل قدردانی وفضل
اهلل وکیلی راد به عنوان رییس جدید دادگستری بابل
معرفی شد.

تأکید رئیس دانشگاه لرستان بر تقویت هرچه بیشتر ارتباط بین محققان
دانشگاهی با بخشهای «اجرا» و «صنعت» برای رفع مشکالت

رئیس دانشگاه لرستان گفت«:تقویت ارتباط بین محققان
دانشگاهی و بخش اجرا میتواند مشکالت مختلف از جمله مشکالت
مرتبط با حوزهی آب استان را رفع کند».به گزارش روابط عمومی،
دکتر خسرو عزیزی تشریح کرد«:تقویت ارتباط مستمر بین سه بخش
دانشگاه ،صنعت و اجرا از خصوصیات دانشگاه نسل سوم است».وی
افزود«:کاربردیتر کردن پایاننامهها و تقاضامحور بودن پایاننامهها از
جمله برنامههایی است که در راستای سوق دادن به سوی دانشگاه
نسل سوم در دانشگاه لرستان اجرایی شده است».دبیر کارگروه
آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری لرستان توضیح داد«:کارگروه
آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری استان لرستان به ریاست استاندار
در سالهای اخیر ایجاد شد که دارای  13کمیسیون تخصصی است
و در حال حاضر ریاست این کارگروه به معاونت اقتصادی استانداری
لرستان تفویض شده است».دکتر عزیزی تصریح کرد«:دستگاههای
اجرایی موضوعات مختلف پژوهشی ،تحقیقاتی و فناوری خود
را در کمیسیونهای این کارگروه مطرح میکنند و تاکنون نیز با
برنامهریزیهای انجام شده ،اولویتهای تحقیقاتی ،پژوهشی و فناوری
دستگاههای اجرایی استان لرستان در این کارگروه مشخص شده
است».وی ،تشکیل این کارگروه استانی را یک گام مهم در راستای

تقویت ارتباط مستمر بین دانشگاه و دستگاههای اجرایی استان و
تقویت پژوهشهای کاربردی دانست.
رئیس دانشگاه لرستان ،اظهار داشت«:این کارگروه  13کمیسیون
مختلف در بخشهای مختلف همچون کشاورزی ،منابع طبیعی،
آموزشی و محیط زیست دارد و دبیر کارگروه ،دانشگاه لرستان است».
دکتر عزیزی توضیح داد«:در سال  95تعداد  85اولویت پژوهشی،
تحقیقاتی و فناوری و در سال  96تعداد  126اولویت پژوهشی،
تحقیقاتی و فناوری دستگاههای اجرایی استان لرستان به تصویب
کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری لرستان رسید که مجموعاً
 211اولویت است».رئیس دانشگاه لرستان تصریح کرد«:هرچقدر
پژوهشهای کاربردی بیشتر شوند گامهای اثربخشتری در زمینهی
رفع مشکالت برداشته میشود» .وی گفت«:تفاهمنامههای متعددی
بین دانشگاه لرستان با بخش صنعت منعقد شده که در راستای تقویت
ارتباط بین دانشگاه و بخش صنعت استان است».دکتر عزیزی تشریح
کرد«:در این راستا تفاهمنامههایی بین گروه پلیمر دانشگاه لرستان
با پتروشیمی و همچنین بین گروه دام و باغبانی دانشکده کشاورزی
با کشت و صنعت لرستان منعقد شده است».رئیس دانشگاه لرستان
افزود«:دانشگاه لرستان در زمینهی موضوعات مرتبط با حوزهی آب

نیز ،هیئت علمی و صاحبنظران قوی دارد که ارتباط بین محققان
دانشگاهی و بخش اجرا در جهت رفع مشکالت و چالشهای مرتبط
با حوزهی آب استان ،بایستی تقویت و بیشتر شود».وی تأکید
کرد«:یکی از راهکارهای مهم و اساسی برای رفع مشکالت ،این است
که ارتباط بین محققان دانشگاهی با بخش اجرا و بخش صنعت،
بیشتر و نهادینهتر شود».

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

تأمین نیاز بازار داخل و به بار نشستن توسعه ها بزرگترین دستاوردهای فوالد مبارکه در سال ۹۶

در سال  ۱۳۹۷که از سوی مقام معظم
رهبری به عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی
نام نهاده شده است ،گروه فوالد مبارکه همانند
سالهای قبل که در تحقق راهبردهای ایشان
پیش قدم بوده است ،امسال نیز با تالش بیشتر
در این مسیرگام برخواهد داشت؛ چراکه حمایت
از تولید داخل موضوعی فردی و سازمانی نیست،
بلکه فرایندی ملی است .فوالد مبارکه تولیدکنندۀ
ورق موردنیاز بسیاری از صنایع کشور است که در
پایین دست این شرکت ،تولیدکننده قطعات و
لوازم بیشماری هستند و در گذشته باید این اقالم
از خارج از کشور وارد میشد.این مطلب را دکتر
بهرام سبحانی در گردهمایی مدیریت و کارکنان
فوالد مبارکه گفت و با تشکر از تالش همه جانبۀ
کارکنان گروه فوالدمبارکه در دستیابی به اهداف
سال  ۱۳۹۶افزود :سال گذشته از هر جهت برای
گروه فوالد مبارکه پرخیروبرکت و افتخارآمیز بود.

ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ  1015ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  311ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2321ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  1461/311/96ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺣﺴﻦ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2167ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 96/12/5
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻣﺎﻧﻴﺎﻥ -ﺵ .ﺵ  -474ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﺣﺎﻣﺪ
ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻯ -ﺵ .ﺵ  -2321ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻯ-
ﺵ .ﺵ  -5963ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺠﺖ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻯ -ﺵ .ﺵ
 -0010003071ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻯ -ﺵ .ﺵ
 -0012752711ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/175111

حجت االسالم تقوی فرد رئیس کل دادگستری مازندران:

بابل -آقاجانی -مراسم تودیع و معارفه
رئیس دادگستری بابل با حضور مدیران استانی و
شهرستانی در سالن هالل احمر این شهرستان برگزار
شد.رئیس کل دادگستری مازندران در این مراسم با
تاکید بر استقالل دستگاه قضایی و قضات ،اخالق و
مدیریت قضایی را دو ویژگی مهم دستگاه قضایی
ذکر کرد و گفت :این دو نکته مورد توجه جدی قرار
گیرد.حجت االسالم تقوی فرد افزود :دستگاه قضایی
ما باید بهترین در جهان باشد و اگر کشوری در این
زمینه از ما جلو بزند مطمئن باشید دستگاه قضایی
ما مشکل دارد و این مشکل از دین ما نیست.وی
متذکر شد :عدالت یک تکلیف است و کار قضات کار
خدایی است لذا نگاه قضات باید عادالنه و با نهایت
دقت و هوشمندی باشد و تندی و نگاه تند جایی در
قضاوت ندارد و اگر این امر را رعایت کنیم نه بدهکار
و نه شرمنده مردم خواهیم بود.این مقام قضایی ادامه
داد :در دستگاه قضا ،اجرای عدالت اسالمی ،حمایت
از محرومان و ستمدیدگان در چهارچوب شرع و
قانون باید در اولویت قرار گیرد و اگر این امر به خوبی
صورت پذیرد و مردم شاهد قضاوت عادالنه باشند،
مطمئن باشید به دستگاه قضا اعتماد خواهند کرد.
حجت االسالم تقوی فرد سپس با اشاره به جایگاه
مهم شهرستان بابل در سطح استان ،فضای فیزیکی
ساختمان دادگستری را پاسخگوی نیاز این شهرستان
ندانست و اظهار داشت :انتظار این است با همکاری

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻭﺡ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  314ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  1430/311/96ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  0019029055ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/10/10ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﺭﻭﺡ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ -ﺵ .ﺵ  -314ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ
ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/175117

شماره 2452

اجرای عدالت اسالمی در چهارچوب شرع و قانون در اولویت قرار گیرد

ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609982135700434ﺷﻌﺒﻪ  1015ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9609972186501547
ﺷﺎﻛﻰ:ﺭﺿﺎ ﺩﻻﺋﻰ ﻣﻴﻼﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺘﻬﻢ:ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﻧﻘﻰ ﻟﻮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ  :ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺭﺿﺎ
ﺩﻻﺋﻰ ﻣﻴﻼﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﻧﻘﻰ ﻟﻮ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ 317392-9108-9110ﻭ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ
120ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﺋﻞ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻠﺐ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﺮ
ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ 11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ
ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ-ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﻋﺪﻡ
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻭ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 656ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺳﻰ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ 20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ 20ﺭﻭﺯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

/31145ﻡ ﺍﻟﻒ

شهرستان

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  311ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ

وی افزود :یکی از بزرگترین دستاوردهای فوالد
مبارکه در سال گذشته رسیدن به توانایی تأمین
بازار داخل و در عین حال ارزآوری مناسب برای
کشور بود .دیگر اینکه در سال گذشته طرح های
توسعۀ فوالد مبارکه ازجمله گندله سازی سنگان
و توسعۀ مجتمع فوالد سبا یکی پس از دیگری
به بار نشستند و گروه فوالد مبارکه را در تولید
گندلۀ موردنیاز خود و تولید هرچه بیشتر ورقهای
فوالدی و پاسخگویی بیشتر به نیاز بازار توانمندتر
ساختند و به طورکلی مسیر دستیابی به تولید
 8.6میلیون تن پیش بینی شده برای سال ۹۶
را هموارتر نمودند.مدیرعامل فوالد مبارکه دستیابی
به رکوردهای متوالی در اکثر نواحی زیرمجموعۀ
شرکت را در طول سال گذشته ،نشانۀ پویایی و
شادابی نیروی انسانی گروه دانست و ضمن قدردانی
از آنها تصریح کرد :سودی که فوالد مبارکه توانست
در پی کسب این موفقیت ها ایجاد کند ،حاصل

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻣﺠﻠﺴﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  751ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  1458/311/96ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1853ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 96/9/24ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻣﺠﻠﺴﻰ -ﺵ .ﺵ  -751ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ -ﺵ .ﺵ  -3147ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﮋﺩﻩ
ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ -ﺵ .ﺵ  -0014352243ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ
ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/175106

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  311ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺣﻜﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 96/12/13 :ﺷﻤﺎﺭﻩ-1118 :
 96-9971066ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺭﺿﺎ ﺳﻮﺭﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ :ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﻜﻴﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻴﺰﺍﻥ  68/200/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ  2ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ  06029048ﻭ 06029047
ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  95/12/25ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ :ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/12/13ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960884/660ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻣﺸﻮﺭﺗﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/12/13ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻌﺒﻪ  660ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﺳﻮﺭﻯ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ  68/200/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺟﻪ ﺩﻭ
ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  06029047ﻭ  06029048ﻋﻬﺪﻩ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻌﺒﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﻛﺮﺝ
ﺍﺯ ﺟﺎﺭﻯ  03372010017828341201ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ
ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻭ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻜﺬﻳﺒﻰ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺷﻮﺭﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ  198ﻭ  502ﻭ  515ﻭ  519ﻭ
 522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ 1379
ﻭ ﻣﻮﺍﺩ  307ﻭ  309ﻭ  310ﻭ  311ﻭ  313ﻭ  314ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ،ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ  68/200/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺻﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ
ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ  95/12/25ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﺩﻩ  522ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/175098

مدیر منطقه استان مرکزی خبر داد:

۸۰۰مورد بازدید در سطح جایگاه ها و مجاری
عرضه در ایام نوروز ۱۳۹۷

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  311ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  7ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺻﺎﺭﻣﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  450ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  1453/311/96ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﻛﺒﺮ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺻﺎﺭﻣﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1517ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  96/10/11ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤﻰ
ﺻﺎﺭﻣﻰ -ﺵ .ﺵ  -450ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻼﻳﺮ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺻﺎﺭﻣﻰ-
ﺵ .ﺵ  -789ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻼﻳﺮ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺻﺎﺭﻣﻰ -ﺵ .ﺵ
 -686ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺳﻬﺮﺍﺑﻰ -ﺵ .ﺵ  -81ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﻣﻼﻳﺮ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ،
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ
ﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

110/175103

یکدلی ،اعتمادبه نفس ،احساس مسئولیت ،توسعه
یافتگی ،وفاداری کارکنان به سازمان ،تصمیم گیری
های آگاهانه در توسعه ها ازجمله طرح های توسعۀ
گندله سازی سنگان ،توسعۀ سبا ،اجرای طرح 7.2
میلیون تن و همچنین کامل بودن زنجیرۀ تولید در
گروه فوالد مبارکه است که نتیجۀ آنها ایجاد توازن
در تهیه و تأمین مواد اولیۀ موردنیاز ،افزایش تولید
آهن اسفنجی ،تولید تختال بیشتر و انواع ورقهای
فوالدی است.وی در ادامه از اجرای طرح موفقیت
آمیز بومی سازی در واحد باکس آنیلینگ در فوالد
مبارکه در سال گذشته به عنوان پیش درآمدی
ارزشمند برای تحقق شعار سال جدید یاد کرد
و گفت :در جریان انجام این طرح بزرگ ،اعتماد
فوالد مبارکه به توانمندی داخلی به معنی واقعی
و حمایت از سازندگان ایرانی خوشبختانه نتیجه
مثبت داد و نتایج ارزشمندی در راستای بومی
سازی حاصل شد.دکتر سبحانی در همین راستا

حمایت از تولیدکنندگان و تأمین کنندگان داخلی
را ضروری دانست و گفت :بدون شک در فوالد
مبارکه این اراده هست که به هر شکل ممکن از
تولید ملی حمایت کند تا از خروج ارز و منابع ایران
عزیز جلوگیری کرده باشد.دکتر سبحانی در بخش
پایانی سخنان خود با بیان اینکه گروه فوالد مبارکه
در سال  ۱۳۹۶با رشد ۱۵درصدی نسبت به سال
 ،۹۵توانست  ۸میلیون و ۶۹۰هزار و  ۴۷۱تن فوالد
و انواع محصوالت سرد و گرم خود را از طریق ریل
و جاده به مقصد مشتریان ارسال کند ،دستیابی به
تولید  9.4میلیون تن فوالد را هدف پیش روی
فوالد مبارکه اعالم و اظهار امیدواری کرد با همت
و تالش مدیریت و کارکنان در سال جاری به این
هدف بزرگ نیز دست یابیم .در جریان برگزاری این
گردهمایی هریک از معاونان فوالد مبارکه در قالب
یک کارگروه تخصصی ،گزارش عملکرد بخشهای
زیرمجموعه خود را ارائه کردند .

ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  660ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  14ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی ،عبداله
گیتی منش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه استان مرکزی گفت :از تاریخ
۱۵اسفند ۹۶تا ۱۷فروردین ۹۷توسط تیمهای
متشکله مختلف بیش از ۸۰۰مورد بازدید از
جایگاه های عرضه سوخت استان مرکزی و مجتمع
های خدمات رفاهی ،نمازخانه های بین راهی و
سرویسهای بهداشتی و همچنین مصرف کنندگان
عمده بعمل آمده است  .وی گفت بر اساس
دستورالعملهای صادره از ستاد شرکت عالوه بر
گشتهای درون سازمانی توسط بازرسهای عملیات
و روابط عمومی ستاد نیز از جایگاهها و نمازخانه
های بین راهی مسیر های مواصالتی استان
مرکزی بازدید بعمل ْآمد که الحمداهلل گزارشات
آنها حکایت از مطلوب بودن مکانهای فوق الذکر
بوده است .
ایشان به گشتهای مشترک استان نیز اشاره
کردو گفت در نیمه دوم اسفند کارشناسان
دستگاههای اجرایی استان شامل اداره کل میراث
فرهنگی و گردشگری ،ستاد اقامه نماز استان ،
دانشگاه علوم پزشکی استان و شرکت ملی پخش

فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی از جایگاه
های عرضه سوخت استان و مجتمع خدمات رفاهی
و نمازخانه های بین راهی بازدید نمودند که در امر
بهبود فرآیندها بسیار موثر بوده است  .این مقام
مسئول یادآوری کردند در استان مرکزی ۹۱باب
جایگاه عرضه سوخت مایع و ۶۲باب جایگاه عرضه
سوخت cngوجود دارد که در طول ایام نوروز در
خدمت مسافران نوروزی در امر توزیع سوخت
فعالیت داشته اند .مهندس گیتی منش گفت:
استان مرکزی یکی از استانهای پر تردد در ایام
نوروز ۹۷میباشد که با کمترین شکایات مردمی
در ایام فوق روبرو بوده است  .مدیر منطقه استان
مرکزی تعداد شکایات واصله در طول ایام تعطیل را
۵مورد ذکر کرد و گفت تالش گردیده رضایتمندی
شاکیان جلب گردد  .در پایان ایشان به نظر سنجی
واحد روابط عمومی از مراجعین به جایگاهها اشاره
کردو گفت در طول ایام فوق الذکر از مراجعین
به جایگاهها نظر سنجی بعمل امد که نتایج ان
نشان از رضایتمندی مردم دارد در ضمن یاد اوری
میگردددر ایام فوق ۵۰میلیون لیتر بنزین در سطح
استان توزیع که در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته ۸درصد رشد نشان می دهد .

اخبار
اهدا تقدیرنامه به معلمین دبستان
فرهنگ شهرستان بندرگز

در روز اول هفته منابع طبیعی تعدادی
از دانش آموزان ورزشکار دبستان فرهنگ
شهرستان بندرگز در اقدامی کامال خودجوش در
معیت معلم ورزش خود بازدیدی از اداره منابع
طبیعی و آبخیزداری بندرگز بازدید به عمل آورده
و ضمن آشنایی با وظایف و قسمتهای مختلف
اداره با اهدا لوح سپاسی هفته منابع طبیعی را به
ریاست و کارکنان تبریک گفته و گرامی داشتند.
در مقابل نیز اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان بندرگز به احترام همیاری و همدلی
اولیا و محصلین دبستان فرهنگ با حضور در
مدرسه مذکور با اهدا تقدیر نامه ای از معلم و
مدیر دبستان تقدیر و تشکر به عمل آوردند.
در شهرستان قدس انجام شد؛

اجرای عملیات توسعه شبکه آبرسانی
شهرک فرزان

عملیات توسعه شبکه آبرسانی خیابان مهر
شهرک فرزان در شهرستان قدس اجرا شد.
مدیر امور آبفای شهرستان قدس با اعالم
این خبر گفت :به منظور تامین آب شرب واحد
های مسکونی نو ساز در شهرک فرزان توسعه
شبکه به طول  ۱۰۰متر انجام شد.
او افزود :لوله های بکار گرفته شده در این
عملیات با قطر  ۱۱۰و از جنس پلی اتیلن بوده
است.
بهزاد رضوانی در پایان از شهروندان
خواست با توجه به آغاز فصل گرم سال و افزایش
تقاضا برای آب شرب مصارف خود را مدیریت
کنند تا با افت فشار شبکه توزیع آب در زمان
اوج مصرف در سطح شهر قدس مواجه نشوند.
شهردار باقرشهر

اصالحات ترافیکی شهری به سود
شهروندان و با درخواست پلیس راهور
انجام میشود

شهردار باقرشهر گفت :اصالحات ترافیکی
شهر درنهایت به سود شهروندان و با درخواست و
نظر کارشناسان راهور انجام میشود  .اصالحات
انجامشده درزمینه های ترافیکی شهر کامال با
نظر کارشناسان راهور و به درخواست پلیس
در راستای تسهیل عبور مرور و کم کردن بار
ترافیک شهری انجام میشود .ناصری پور با اشاره
به انسداد ورودی خیابان  ۲۴متری و شمال به
جنوب خیابان شهید رجایی گفت :با راهاندازی
دوربرگردان طبق پیشنهاد پلیس راهور این
ورودی مسدود شد تا عالوه بر تسهیل در عبور و
مرور ؛بار ترافیکی محور شهید رجایی (مخصوصاً
در روزهای پایانی هفته که ترافیک زیادی این
محور دارد) کمتر شده و همچنین از خطرات و
تصادفات آن کاسته شود .شهردار باقرشهر گفت
 :با توجه به راهاندازی دوربرگردان مقابل خیابان
شهید فیروزی مسیر شمال به جنوب الین
کندرو حدفاصل سهراهی پاالیشگاه تا شهرداری
باقرشهر نیز یکطرفه میشود و مراجعین
شهرداری و کسانی که قصد دارند از کمربندی
شرقی استفاده نمایند باید از ورودی الین کندرو
بلوار یادگار امام استفاده نمایند .وی در پایان
خاطرنشان کرد  :مسیر تردد شهروندان چندان
سخت نشده است امیدواریم باکمی صبر و
حوصله نسبت به این اصالحات ترافیکی برخورد
نمایند و این تغییرات فقط در جهت ایمنی و
رفاه آنها انجام خواهد شد و اگر مشکلی در
این رابطه وجود داشته باشد و سبب زحمت
شهروندان شود به سرعت رفع خواهد شد.

تقدیر و تشکر سلگی شهردار مالرد از
فرماندهی و پرسنل نیروی انتظامی

سلگی طی مراسمی از زحمات فرماندهی
و پرسنل خدوم نیروی انتظامی در ایام نوروز
قدردانی نمود .با فرا رسیدن سال جدید و آغاز
تعطیالت نوروزی نیروی انتظامی شهر مالرد نیز
به جهت برقراری امنیت شهر برنامه ریزی هایی
داشتند که در امور محوله را به نحو احسن انجام
دادند لذا در همین راستا علی سلگی شهردار
مالرد طی مراسمی از زحمات بی دریغ و شبانه
روزی این خادمان تقدیر و تشکر نمودند .
این مراسم که در سالن اجتماعات فرمانداری
شهرستان مالرد برگزار گردید با حضور فرماندار
و معاونین محترم ایشان ،فرماندهی نیروی
انتظامی ،فرماندهی راهور شهر مالرد و دیگر
فرماندهان شهر مالرد حضور داشتند  .در ابتدا
سرهنگ همتی فرماندهی انتظامی شهرستان
مالرد گزارشی از عملکرد خود ارائه نمودند و
در ادامه سلگی شهردار مالرد با عرض تبریک
ایام نوروز و خدا قوت از زحمات شبانه روزی این
عزیزان تقدیر و تشکر نموده و در پایان به رسم
یادبود هدایایی را به آنها اهدا نمود.

بهره برداری از خطوط فیبر نوری
استان خوزستان

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
گفت :عملیات احداث خطوط فیبر نوری
خوزستان به پایان رسید و مورد بهره برداری
قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی شرکت
سهامی برق منطقه ای خوزستان ،محمود دشت
بزرگ بیان کرد :عملیات احداث خطوط فیبر
نوری خوزستان شامل تامین تجهیزات ،نصب و
سیم کشی به طول  ۱۳۰کیلومتر بوده است.وی
ادامه داد :انتقال اطالعات جهت ثبت اطالعات
نواحی ،مانیتورینگ شبکه انتقال و فوق توزیع
و نیاز اطالعاتی بازار و راه اندازی سیستم های
حفاظتی ،برقراری سیستم های مخابراتی ،ویدئو
کنفرانس اینترنت و  ..از جمله اهداف احداث
خطوط فیبر نوری بوده است.مدیرعامل شرکت
برق منطقه ای خوزستان باالبردن اطمینان
شبکه فیبرنوری و ایجاد قابلیت بهره گیری از
شبکه در پست های نواحی مرکز ،جنوب شرق،
شمال شرق و مارون را هدف دیگر این پروژه
دانست و افزود :ارزش سرمایه گذاری عملیات
احداث و بهره بردای خطوط فیبرنوری خوزستان
 ۳۴میلیارد ریال بوده است.

