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برگزاري مانور آتشنشاني و
واكنش در شرايط اضطراري در
فشارشکن شهید مهدوی
مانورآتشنشانیوواکنشدرشرایطاضطراری
در فشارشــکن شهید مهدوی برگزار شد .به
گزارش روابط عمومي شركت خطوط لوله و
مخابرات نفت منطقه مركزي ،شمس الدین
متشــابهی رئیــس HSEمنطقه مرکزی با
اعالم این خبر گفت :همچنین آموزش نحوه
اســتفاده از خاموش كننــده ها در این مرکز
انجام پذیرفت .رئیس  HSEمنطقه مرکزی
افزود  :مانور مذکور به منظور باال بردن آمادگی
کارکنان بهره برداری ،تعمیراتی و حراســت
شــاغل در فشارشــکن شــهید مهدوی ،در
مواجهه با شــرایط اضطراری و اطفاء حریق و
نجات مصدوم برگزار شــد .متشابهی یاد آور
شــد  :تمامي كاركنان اين مركز در این دوره
آموزشــيشركت كردند و با كسب آگاهي از
الزامــات و ضرورت هاي ايمني در محل كار،
آشنا شدند.
محروميت هاي اجتماعي براي
مشموالن غايب
ســرهنگ « حسین عباســی » اظهارکرد:
برابــرمــاده 2قانونخدمتوظيفهعمومي
هر فرد ذکور ايراني از اول ماهي که به ســن
هجده ســالگي تمام مي رســد  ،مشــمول
مقررات خدمت وظيفه عمومي اســت .وي
گفــت:برابرمــاده 58قانونخدمتوظيفه
عمومي،مشــموالني کــه در مهلت معرفي
تعييــن شــده ،وضعيت خدمتــي خود را
مشــخص نکنند ،غايب محسوب مي شوند.
سرهنگعباسیبيانکرد:مشموالنخدمت
وظيفه عمومي که مدت غيبت اوليه آنان تا
 3ماه باشــد 3،ماه اضافه خدمت و چنانچه
غيبــتاوليــهآنانبيشاز 3ماهباشــدبه6
ماه اضافه خدمت تنبيه مي شوند،همچنين
غيبت اوليه بيش از يکســال،عالوه بر  6ماه
اضافه خدمت،به عنوان فراري محسوب شده
و به مراجع قضائي معرفي مي شــوند .وي
اظهارداشت:مشــموالن غايبي که تاکنون
بــراي تعيين تکليف وضعيت خدمتي خود
اقــدام نکــرده انــد برابر مــاده 10قانون با
محروميتهاياجتماعيازجملهعدمامکان
ادامه تحصيل در مقاطع دانشــگاهي،عدم
برخورداري از معافيت کفالت،عدم دريافت
تسهيالت بانکي،ممنوعيت خروج از کشورو
...مواجه مي شوند .اين مقام مسئول با اشاره
به محدوديت قانوني به کارگيري مشموالن
غايب توسط بخش هاي خصوصي و دولتي
،گفــت :در صورت به کارگيري مشــموالن
غايبتوسطکارفرمايان،کارخانجات،کارگاه
ها،شــرکت ها،آموزشگاه ها ،بنگاه ها،مغازه
هــا ،تعميرگاه هاي دولتي و خصوصي،برابر
مــاده  63و  63مکررقانــون خدمت وظيفه
عمومي با آنان برخورد و براي اعمال مجازات
تعيين شــده به دستگاه هاي قضائي معرفي
مي شوند .معاون وظیفه عمومی فرماندهی
انتظامی اســتان زنجــان در خصوص نحوه
بخشــشغيبتاوليهسربازانحينخدمت
گفت :مشــموالن غايبي که به خدمت اعزام
مي شــوند با حسن خلق،جديت در وظايف
محوله و تاييد فرماندهان،از بخشش دو سوم
اضافه خدمت برخوردار مي شوند.

دومینجشنوارهملیرسانهایمعلوالندراصفهانبهکارخودپایانداد

دومین جشنواره ملی رسانهای معلوالن در اصفهان
بــا معرفــی نفرات برگزیده به کار خود پایان داد .به
گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیســتی اســتان
اصفهــان ،مرضیــه فرشــاد در اختتامیــه دومین
جشنواره ملی رسانه ای معلوالن با تاکید بر تالش و
روحیه افراد دارای معلولیت برای اثبات تواناییهای
خود ،گفت :هنر قلم میتواند جامعه را برای پذیرش
ایــن فرهنــگ که افــراد دارای معلولیت با دیگران
تفاوتــی ندارند ،هدایت کند .مدیرکل بهزیســتی
اســتان اصفهان اســتقبال گســترده خبرنگاران و
افراد دارای معلولیت در کشور را ستودنی دانست و
ابــراز امیدواری کرد :با این همت و عزم هیچ مانعی
نمیتواند شما را از رسیدن به اهداف دور نماید .به
گزارش روابط عمومی دبیرخانه دومین جشــنواره
رسانهای معلولین ؛  635اثر در قالب ؛ خبر ،مصاحبه،
گزارش ،مقاله ،تیتر ،طنز مکتوب ،کاریکاتور ،پوستر،
داســتان کوتاه ،متن ادبی ،فــن بیان و گویندگی،
شعرو فیلم و کلیپ از  130نفر شرکت کننده مورد
ارزیابــی و داوری قــرار گرفت که در مجموع  59اثر

برگزیده شــد .به گــزارش روابط عمومی ،از 130
شــرکتکننده 95 ،نفــر دارای معلولیت و  35نفر،
فاقد معلولیت از  24استان آثار خود را به دبیرخانه

دومین جشــنواره ارسال کرده بودند .ازافراد دارای
معلولیت شرکت کننده درجشنواره 52 ،خانم و 43
آقــا دارای معلولیت بودند که به تفکیک معلولیت؛

 58نفر دارای معلولیت جسمی – حرکتی و آسیب
نخاعی 14 ،نفر با مشکل بینایی 22 ،نفر با معلولیت
شنوایی و گفتاری و  6کمتوان ذهنی اقدام به ارسال
اثر نموده بودند .به گزارش دبیرخانه ذکر این نکته
الزم است که برخی از شرکتکنندگان دارای چند
معلولیت بودند .همچنین ؛ از مجموع  35شــرکت
کننــدگان فاقــد معلولیت 20 ،خانم و  15آقا اثرات
خود را به دبیرخانه دومین جشنواره ملی رسانهای
معلوالن ارســال کردنــد .مجموع اثرات برگزیده از
 41نفــر معلــول و  18نفر فاقــد معلولیت بود .به
گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیســتی اســتان
اصفهان ،دومین جشــنواره ملی رسانهای معلوالن
با هدف افزایش مشــارکت موثر و سازنده در تعالی
افــراد دارای معلولیت و فرهنگ ســازی جامعه در
بخشهــای مختلــف و ایجاد رقابت ســالم در بین
اصحــاب مطبوعات و معلوالن ،شــب گذشــته در
ســالن همایشهای صدا و ســیمای مرکز اصفهان
با حضور مســووالن و استقبال گسترده افراد دارای
معلولیت به کار خود پایان داد.

یک شیرازی نائب رئیس انجمن کاراته پیام نور کشور شد

باصدور حکمی از سوی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور وعضو
هیات رئیسه فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ،محمد جواد شلتوک
کار به عنوان نائب رئیس انجمن کاراته دانشگاه پیام نور کشور منصوب شد.
در حکم دکتر عبدالمهدی نصیرزاده خطاب به محمدجوادشلتوک کار آمده
است:باعنایت به تعهد،تجارب،سوابق ارزنده جنابعالی و ضرورت ساماندهی

انجمن ورزشی وبراساس پیشنهاد رئیس انجمن کاراته به عنوان نائب رئیس
انجمن کاراته دانشگاه پیام نور کشور منصوب می شوید .امید است درپرتو
عنایت حق تعالی درراستای تحقق اهداف عالیه دانشگاه ورشد وگسترش
این رشته ورزشی باهماهنگی وتماس باتمامی ارکان انجمن در برنامه ریزی
،تعامل مناسب باهیات ورزشی وبکارگیری ظرفیت های موجودونیروهای

متعهدوتوانمنددرانجامامورمحولهموفقومویدباشید.گفتنیاستشلتوک
کار دانش آموخته رشته مدیریت وحقوق می باشد وفعالیت به عنوان داوری
آســیایی کاراته،مربی ملی،دبیری وسرپرســتی هیات کاراته استان فارس
،عضویت در شورای ورزش دانشگاه پیام نور استان فارس را در کارنامه دارد
ودرحال حاضر مشاور مدیرکل ورزش وجوانان استان فارس است.

برگزاری رزمایش مدیریت بحران صنعت آب و برق منطقه شمال شرق کشور
رزمایش تمرینی  ،آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و
برق منطقه شمال شرق کشور به میزبانی صنعت آب و برق استان سمنان در
محلپست230کیلوولتمعاونتبهرهبرداریشرکتبرقمنطقهایسمنان
برگزار گردید  .در مراسم افتتاحیه این رزمایش دو روزه که با حضور فرماندار
ســمنان ،مدیران عامل صنعت آب و برق اســتان سمنان  ،معاون مدیرکل
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو و اعضاء شــورای هماهنگی
مدیران مدیریت بحران و پدافند غیر عامل صنعت آب و برق شــمال شــرق
کشور ( استان های خراسان رضوی  ،خراسان شمالی  ،گلستان و سمنان)
برگزارگردید،مهندسجهانبخشی،معاونمدیرکلمدیریتبحرانوپدافند
غیرعامــلوزارتنیروضمنتشــریحاهــدافبرگزاریاینرزمایشافزود:
در راستای اجرای دستور العملهای ابالغی حوزه مدیریت بحران و پدافند

تقدیر از شرکت توزیع برق استان در مدیریت
جوی
بحران های ناشی از نزوالت ّ

اســتاندار ســمنان از تالش و اهتمــام مدیرعامل
شــرکت توزیع برق اســتان در راســتای آمادگی و
انجــام اقدامات اضطراری در مدیریت بحران های
ناشــی از نزوالت ج ّوی قدردانی کرد .در بخشــی از
تقدیر نامه علیرضا آشناگر استاندار سمنان خطاب
به ســید محمد موسوی زاده رئیس هیات مدیره و
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان آمده
استُ « :حسن انجام وظایف و تالش صادقانه همراه با
تعهد و تخصص ،بیانگر پشتکار و همت آنانی است که
با توکل به خداوند در نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایــران خدمت می کنند .در حقیقت پویایی ،ترقی
و تعالی جامعه اسالمی مدیون انسانهای فرهیخته

آگهی ابالغ وقت دادرســی ودادخواســت وضمائم به خوانده :راحله دهقانی و افشــین کیا کالســه پرونده569/1/98 :
وقت رســیدگی :به روز تاریخ  98/10/28ســاعت  17:00خواهان :عزت امید حاجتی خوانده :راحله دهقانی و افشین کیا
 /مجهول المکان خواســته :مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تســلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت
رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده
بنابه درخواســت خواهان ودستورشــورا و بتجویزماده 72قانون آئین دادرسی مدنی باعنایت ماده19قانون شوراهای
حل اختالف مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشــارآگهی می شــود تاخوانده ازتاریخ نشــرآگهی تا قبل ازوقت
رســیدگی به دفتر شــورا مراجعه وضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید
ودروقت مقررفوق جهت رســیدگی دراین شوراحاضرشــوید درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب و
شوراغیابا»اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا»چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن
ده روز خواهد بود.م الف  6930مدیردفترشعبه یک شورای حل اختالف اسالمشهر
برگ اجرائیه بکالسه پرونده  307/7/98مشخصات محکوم له :سیده کبری جعفرپور بنشانی اسالم شهر مهدیه کوچه
10پ 9ط 1مشخصات محکوم علیه :عیاس مقدم کوهی مجهول المکان به :بموجب دادنامه شماره 9809972980700016
مورخ  98/4/26دادگاه شعبه هفتم که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجدید نظراستان قطعیت حاصل کرده است حکم
به محکومیت خواندگان به انتقال  5دانگ از  6دانگ تنظیم ســند مالکیت خودرو به شــماره انتظامی ایران  991 – 78ع 62
بابت اصل خواسته و همچنین هزینه دادرسی به مبلغ  1680000وهمچنین پرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه -1 :پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد -2ترتیبی
برای پرداخت محکوم به بدهد-3مالی معرفی کند که اجراحکم واســتیفا محکوم به ازآن میسرباشد ودرصورتی که خود
را قادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد
صریحا»اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعدازانقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم
به بوده اید لیکن برای درپرداخت اموال خود رامعرفی نکنید یا صورت خالف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای
تمام یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسرباشد به مجازات حبس از61روزتا6ماه محکوم خواهید شد-4عالوه برمواردباال که
قســمتی ازماده 34اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرسی مدنی مصوب79/1/21
وهمچنین مفادقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10آبان 1377که ظهربرگ اجرائیه درج گردیده اســت توجه
نموده وبه آن عمل نماید.م الف 6924
مدیردفترشعبه  7شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر
آگهی ابالغ وقت دادرســی ودادخواســت وضمائم به خوانده :راحله دهقانی و افشــین کیا کالســه پرونده569/1/98 :
وقت رســیدگی :به روز تاریخ  98/10/28ســاعت  17:00خواهان :عزت امید حاجتی خوانده :راحله دهقانی و افشین کیا
 /مجهول المکان خواســته :مطالبه وجه چک خواهان دادخواســتی تســلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت
رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده
بنابه درخواســت خواهان ودستورشورا و بتجویزماده 72قانون آئین دادرســی مدنی باعنایت ماده19قانون شوراهای
حل اختالف مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشــارآگهی می شــود تاخوانده ازتاریخ نشــرآگهی تا قبل ازوقت
رســیدگی به دفتر شــورا مراجعه وضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید
ودروقت مقررفوق جهت رســیدگی دراین شوراحاضرشــوید درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب و
شــوراغیابا»اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا»چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن
ده روز خواهد بود.م الف  6930مدیردفترشعبه یک شورای حل اختالف اسالمشهر

 ،خردمند و متعهدی اســت که همواره خرســندی
حق تعالی را ســرلوحه همت خویش قرار داده اند.
لذا شایســته است از تالش و اهتمام ارزنده مستمر
و شــبانه روزی جنابعالی در راستای حفظ آمادگی
توان انسانی و لجستکی  ،کارگروهی و انجام اقدامات
اضطراری در مدیریت بحران های ناشی از نزوالت
ج ّوی در ســال جاری تشکر و قدردانی نمایم.امید
اســت این خدمات منجربه موثرترین شــیوه های
مدیریــت جامــع بحران در مراحــل چهارگانه آن
گردیده و نقش ممتازی در پیشــبرد سیاست های
مدیریــت بحران کشــور ایفا نموده و مورد رضایت
خداوند متعال قرار گیرد».

غیرعامل وزارت نیرو و با هدف هماهنگی ،هم افزایی ،تمرین شرایط بحرانی
و افزايش آمادگي ،برنامه مانورهای تمرینی ـ آموزشی در مناطق ششگانه
کشور به مرور در حال اجرا می باشد .گفتنی است شرکت کنندگان در این
رزمایش  ،عالوه بر حضور در کارگاه تخصصی تهدید شناسی و تعیین تهدید
غالب به اجرای برنامه هایی چون  :ایجاد کمپ و استقرار استان ها در محل
کمپ تهدید شناسی و بحث و تبادل نظر اعضاي شوراي هماهنگي هر يک
از استانها درباره تهدیدات متصور و غالب صنعت آب و برق استان مربوطه ،
تعيين تهدیدغالب منطقه با جمع بندی و انجام محاسبات تهدیدات استان
هاتوسطتيمحوزهستادي،تدوينسناریوبراساستهدیدغالبدرچارچوب
دستورالعملنحوهتهيهسناريووبرگزاريمانورهايآمادگيمديريتبحران
و پدافند غيرعامل  ،خواهند پرداخت .

تقدیر از عملکرد مطلوب بخش
نگهداری راه های فارس
ســازمانراهــداريوحملونقــلجادهايكهمتولي
نگهداري و بهســازي راه ها  ،ابنيه فني ،ارتقاي ايمني
راه و همچنين مديريت و نظارت بر بخش حمل و نقل
جاده اي است طي بررسي هاي تخصصي و لحاظ تمام
شرايط فني نگهداري راه از استان فارس بعنوان استان
برتر تقدير كرد .راهداري و حمل و نقل جاده اي فارس
بعنوان يكي از مهمترين دســتگاه هاي خدمات رسان
جاده اي با هدف كلي تردد ايمن و روان همواره تالش
دارد تا ضمن تالش شبانه روزي راهداران در امر خدمات
رســان عملكرد حوزه هاي مختلف خود را تحليل و در
راستاي ارايه خدمات مطلوب تر گام بردارد .به گزارش
روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي

برگ اجرائیه بکالسه پرونده  307/7/98مشخصات محکوم له :سیده کبری جعفرپور بنشانی اسالم شهر مهدیه کوچه
10پ 9ط 1مشخصات محکوم علیه :عیاس مقدم کوهی مجهول المکان به :بموجب دادنامه شماره 9809972980700016
مورخ  98/4/26دادگاه شعبه هفتم که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجدید نظراستان قطعیت حاصل کرده است حکم
به محکومیت خواندگان به انتقال  5دانگ از  6دانگ تنظیم ســند مالکیت خودرو به شــماره انتظامی ایران  991 – 78ع 62
بابت اصل خواسته و همچنین هزینه دادرسی به مبلغ  1680000وهمچنین پرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه -1 :پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد -2ترتیبی
برای پرداخت محکوم به بدهد-3مالی معرفی کند که اجراحکم واســتیفا محکوم به ازآن میسرباشد ودرصورتی که خود
را قادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد
صریحا»اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعدازانقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم
به بوده اید لیکن برای درپرداخت اموال خود رامعرفی نکنید یا صورت خالف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای
تمام یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسرباشد به مجازات حبس از61روزتا6ماه محکوم خواهید شد-4عالوه برمواردباال که
قســمتی ازماده 34اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرسی مدنی مصوب79/1/21
وهمچنین مفادقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10آبان 1377که ظهربرگ اجرائیه درج گردیده اســت توجه
نموده وبه آن عمل نماید.م الف 6924
مدیردفترشعبه  7شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر
برگ اجراییه مشــخصات محکوم له نام :علیرضا نام خانوادگی :ربانی نام پدر :امیر شــغل :کارگر نشانی محل اقامت :
شــهریار دهشاد باال ک سیاوش سمت راست درب  4مشــخصات محکوم علیه نام:حامد نام خانوادگی :سلطان محمدی
نام پدر :علیرضا نشانی محل اقامت:مجهول المکان محکوم به بموجب دادنامه شماره  ......مورخ  98/3/1دادگاه شهریار
شعبه  13که وفق دادنامه شماره  .............شعبه.........دادگاه تجدید نظر استان ......قطعیت حاصل کرده است .محکوم علیه
محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه و هفت میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ هشــتصد و هفتاد هزار ریال بابت
هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت وصول آن در حق خواهان صادر و سپس نیم عشر
دولتی در حق صندوق دولت
شعبه سیزدهم شورای حل اختالف شهرستان شهریار –  /7267م الف
برگ اجراییه مشــخصات محکوم له نام :علیرضا نام خانوادگی :ربانی نام پدر :امیر شــغل :کارگر نشــانی محل اقامت :
شهریار دهشاد باال ک سیاوش سمت راست درب  4مشخصات محکوم علیه نام:حامد نام خانوادگی :سلطان محمدی نام
پدر :علیرضا نشــانی محل اقامت:مجهول المکان محکوم به بموجب دادنامه شماره  168مورخ  98/5/15دادگاه شهریار
شعبه  13که وفق دادنامه شماره  .............شعبه.........دادگاه تجدید نظر استان ......قطعیت حاصل کرده است .محکوم علیه
محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ هفتادوهشت هزار ریال بابت هزینه
دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت وصول آن در حق خواهان وهمچنین نیم عشــر دولتی در
حق صندوق دولت
شعبه سیزدهم شورای حل اختالف شهرستان شهریار - / 7268م الف
برگ اجراییه مشــخصات محکوم له نام :علیرضا نام خانوادگی :ربانی نام پدر :امیر شــغل :کارگر نشانی محل اقامت :
شهریار دهشاد باال ک سیاوش سمت راست درب  4مشخصات محکوم علیه نام:حامد نام خانوادگی :سلطان محمدی نام
پدر :علیرضا نشــانی محل اقامت:مجهول المکان محکوم به بموجب دادنامه شــماره  167مورخ  98/3/1دادگاه شهریار
شعبه  13که وفق دادنامه شماره  .............شعبه.........دادگاه تجدید نظر استان ......قطعیت حاصل کرده است .محکوم علیه

فارس  ،اين سازمان براي تعيين عملكرد مناسب استان
در امر نگهداري راه ها و بهسازي رويه راه ها ،با بررسي
عملكرد تهيه و پخش آسفالت در  8ماهه نخست سال
جاري اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي فارس بر
اساسميزانتناژآسفالتگرمپخششدهولحاظنمودن
طول راه ها به عنوان يك شــاخص تأثيرگذار ،را نتيجه
گرفته است .در پیام رییس سازمان راهداری و حمل و
نقــل جاده ای ضمن ارج نهادن به تالش های مدیرکل
راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس(مهندس علیرضا
سیاهپور)وهمکارانمرتبطدرامرنگهداریراههایاین
اداره کل  ،توفیق ادامه برنامه ریزی مناسب و منسجم و
ارتقای این روند مناسب را خواستار شده است.

خبر

بازدید رییس سازمان فنی و حرفه
ای کشور از آموزشگاه فنی و
حرفه ای پیشگامان کویر
رییسسازمانفنیوحرفهایکشوردربازدید
از آموزشگاه فنی و حرفه ای پیشگامان کویر
بر تشکیل دپارتمان های مهارت گرایی تاکید
کرد .بــه گزارش روابط عمومی گروه تعاونی
پیشــگامان،علی اوسط هاشمی معاون وزیر
تعاون،کار و رفاه اجتماعی و رییس ســازمان
فنیوحرفهایکشورضمنبازدیدازآموزشگاه
فنــی و حرفه ای پیشــگامان کویر و اهدای
احکام فراگیران دوره مدیریت کســب و کار
این آموزشگاه در سخنانی با ابراز خرسندی از
توسعهآموزشگاههایفنیوحرفهایخواستار
بررسی برخی آیین نامه ها و قوانین به صورت
میدانی و پایلوت در آموزشــگاه فنی و حرفه
ای پیشــگامان کویر شد .هاشمی بر ضرورت
تشکیل دپارتمان های مهارت گرایی تاکید و
اشتراک مراکز آموزش را گامی مهم در جهت
جریان ســازی مهارت ها عنوان کرد .رییس
ســازمان فنی و حرفه ای کشور همچنین در
این بازدید از اساتید و مربیان آموزشگاه فنی و
حرفه ای پیشگامان کویر تقدیر نمود.
باحضورفرماندهنیرویدریاییارتش
مراســم الحاق  ۳فروند هواپیمای چکاوک به
هوادریاینداجابرگزارشد.باحضورامیردریادار
خانزادیمراســمالحاقســهفروندهواپیمای
فوق ســبک اطالعاتی  -آموزشی « چکاوک »
در هوادریای منطقه یکم امامت نیروی دریایی
ارتشبرگزارشد .امیردریاداردومخلبان«سید
منصورروحاالمینی»،فرماندههوادریاینداجادر
اینمراسمگفت:باتوجهبهتحریمهایدشمنان
ودرراستایتحققاقتصادمقاومتیوحمایتاز
تولیدملیبایکشرکتدانشبنیانداخلیوارد
مذاکره شدیم و تمامی مراحل تولیدهواپیمای
فوقسبکاطالعاتی-آموزشی«چکاوک»در
داخلکشورانجامشد.
افتتاح مجموعه تحقیق و توسعه در
معاونت بهره برداری شرکت برق
منطقه ای سمنان
با حضور مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای
ســمنانومعــاونبهرهبــرداریوتنیچند
از مدیران این شــرکت  ،مجموعه تحقیق و
توسعه در معاونت بهره برداری افتتاح گردید.
مهنــدس حمید رضــا ترحمی  ،معاون بهره
برداری شــرکت برق منطقه ای ســمنان در
مراســم افتتاح این مجموعه اظهار داشــت :
در مجموعه ی تحقیق و توسعه معاونت بهره
بــرداری ،امکان تعریف پروژه های بهبود در
جهت حل خالقانه مشــکالت صنعت برق با
استفاده از پرسنل فعال و خالق مجموعه برق
و امکانات آزمایشــگاهی و مشارکت شرکت
هایدانشبنیانفراهمشــدهاســت.معاون
بهره برداری شــرکت برق منطقه ای سمنان
با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در این
زمینهتاکنونگفت:ازعمدهپروژههایتعریف
شده در این ارتباط که بعضا منجر به ساخت
تجهیــزات مورد نیاز صنعت برق گردیده می
توانبهسیمیالتورآموزشیپست،نمونهاولیه
طرح پایش دکل های برق  ،تألیف کتاب روغن
ترانسفورماتور اشاره نمود .

محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و سیصد و چهل هزار ریال بابت
هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک و وصول آن در حق خواهان صادر و همچنین نیم عشــر
دولتی در حق صندوق دولت
شعبه سیزدهم شورای حل اختالف شهرستان شهریار /7269 -م الف
برگ اجراییه مشــخصات محکوم له نام :باقر نام خانوادگی :شــیرازی نام پدر :محمود نشــانی محل اقامت  :شهریار-
وحیدیه روســتای بکه کوچه شــهید صمد شیخی روبروی پالک  19مشــخصات محکوم علیه نام:کامران نام خانوادگی:
افشار پرتو نام پدر :حسین نشانی محل اقامت:مجهول المکان محکوم به بموجب دادنامه شماره  98-504مورخ 98/6/12
شــورای حل اختالف نهم شــعبه  ........که وفق دادنامه شماره  .............شــعبه.........دادگاه ......قطعیت حاصل کرده است.
محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ ســی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال
بابت هزینه کارشناســی و مبلغ سه میلیون و ششــصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محكوم له
و نیم عشر دولتی
شعبه نهم شورای حل اختالف شهریار  / 7271-م الف
برگ اجراییه مشــخصات محکوم له نام :مهدی نام خانوادگی:یعقوبی مشــخصات محکوم علیه نام:سید محمد امین نام
خانوادگی :حســینی مهر نشــانی محل اقامت:مجهول المکان محکوم به بموجب دادنامه شــماره  75-98مورخ 98/2/22
دادگاه شــهریار شعبه ســیزده که وفق دادنامه شماره  .............شــعبه.........دادگاه تجدید نظر استان ......قطعیت حاصل
کرده است .محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یکصدوهشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون
و ســیصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  97/10/29لغایت وصول آن و همچنین
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت
شعبه سیزدهم شورای حل اختالف شهریار  /7272م الف
آگهی مزایده مرحله دوم بموجب پرونده کالسه  980197نیابت واصله از شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی
شهید مفتح تهران له امید جمشیدی و علیه ابوالفضل رضائی سلیم رودبنه که محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ
 809/385/525ریال در حق حکوم له و پرداخت مبلغ  37/500/000ریال بایت نیم عشــر دولتی ( در پرونده 980198نیز
بــه همین میزان و همین محکوم له و محکوم علیه توقیــف گردیده ) که 1/875دانگ ( معادل 750مترمربع ) یک قطعه باغ
چهاردیواری از پالک ثبتی 18547فرعی از  47اصلی مفروز از  165فرعی بنام ابوالفضل رضائی ســلیم رودبنه در قبال
محکوم به توقیف که وفق نظریه ی کارشناسی بمبلغ  9/000/000/000ریال ارزیابی گردیده ملک توقیفی واقع در شهریار
ابراهیم آباد کوچه باغستان کوچه بنفشه پالک 23با مشخصات شماال بطول  124متر جنوبا بطول  124متر شرقا بطول
19/35و غربا بطول  19/35متر به مبلغ 9/000/000/000ریال ارزیابی گردیده که ( به اندازه طلب محکوم له فروخته می
شــود ) ســپس مقرر گردید در تاریخ  1398/10/03راس ساعت  10صبح روز دوشنبه در محل شعبه اول اجرای احکام
مدنی دادگســتری شهریار طبقه همکف اتاق  83از طریق مزایده عمومی به فروش برسد  .لذا  ،طالبین میتوانند پنج روز
جلوتــر از تاریــخ مزایده با اطالع و هماهنگــی این اجرا از ملک بازدید نموده و در صورت تمایل در تاریخ یاد شــده در
مراســم مزایده شــرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکسی باالترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان
برنده مزایده شــناخته شــده و  %10از کل مبلــغ فروش فی المجلس بصورت وجه نقد یا چــک بین بانکی صرفا ملی از
خریداراخــذ و باقــی طی یک ماه از تاریخ مزایده و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ و پس از تائید مزایده و
دستور تملیک ملک به وی منتقل خواهد شد .
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار  -امینی  /7273 -م الف

