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خيلى كوتاه

شكايات به  رسيدگي  جلسه  برگزارى 
 با هدف راه اندازي تلفن گويا

ــه رسيدگي به شكايات با حضور مهندس  چهارمين  جلس
ــيد ظهيري مديريت محترم عامل و ساير اعضاء در سالن  جمش

كنفرانس دفتر مدير عامل برگزار شد.
ــتان گيالن داشتن صعه صدر، و  ــركت گاز اس مديرعامل ش

ــتركين  از مهم  ــخگويي به مش ــت ادب و نزاكت را در پاس رعاي
ترين اصول تكريم ارباب رجوع  دانست  و گفت:   ايجاد محيطي 
آرام و گزينش افراد مسئول و پاسخگو از مهم ترين اصول تكريم 
ــت، كه بايد مورد توجه اعضاي كميته رسيدگي  ارباب رجوع اس

به شكايات قرار گيرد. 
مهندس جمشيد ظهيري در خصوص راه اندازي تلفن گويا 
در شركت گاز استان گيالن يادآور شد: با راه اندازي اين سيستم 

مدت پاسخگويي به مشتركين به حداقل خواهد رسيد

برگزارى جلسه ستادي پيشرفت اقدامات بند(ق) 
با حضور مهندس ظهيري

ــد ق تبصره  ــده بن ــي اقدامات انجام ش جهت بررس
ــدس ظهيري  ــه اي با حضور مهن ــون بودجه جلس 2 قان
ــركت گاز  ــئولين واحدهاي ش مديرعامل، معاونين و مس

استان گيالن برگزار شد.
در اين جلسه مديرعامل شركت گاز استان گيالن ضمن 
ــالمي  ــهداي عزيز ايران اس ــت ياد امام راحل و ش گراميداش
خصوصاً شهداي 15 خرداد با بيان اينكه پروژه هاي در دست 
اجراي سال گذشته 1645 كيلومتر بود كه  نزديك به 1200 
ــد، گفت:   ــت اجرا مي باش كيلومتر انجام و مابقي آن در دس
اميد است مابقي اين پروژه ها كه نزديك به 435 كيلومتر مي 
باشد تا پايان مرداد به اتمام و در هفته دولت شاهد افتتاح اين 
ــيم. مهندس جمشيد ظهيري پيشرفت اجراي  پروژه ها باش
پيمانهاي بند « ق » را خوب توصيف كرد و افزود: از مجموعه 
ــه هايي كه فراخوان انجام گرفته، پيمانكار 12 خوشه  خوش
مشخص و حدود 10 خوشه نيز در مرحله تعيين تكليف اعم 
از كميته فني و مناقصه هستند كه اميدواريم بزودي وضعيت 
ــخص گردد. ايشان در بخش نظارت پروژه هاي  آنها نيز مش
ــي فني نحوه اجرا  و غيره مطالبي را  فوق، تامين كاال، بازرس
بيان نمودند در ادامه هريك از مسئولين نقطه نظرات خود را 
در خصوص هرچه بهتر اجرايي شدن پروژه هاي بند « ق » 
بيان داشتند. الزم به ذكر است كه در مرحله اجراي پروژه هاي 
فوق بيش از 380 روستا اجرا  و در مرحله دوم نيز 380 روستا 

جهت طراحي بزودي به مشاور ابالغ خواهد شد.  
 

فرهنگ كار بهره ورانه ، بايد در سازمانها 
نهادينه شود

مدير عامل شركت برق منطقه اى سمنان گفت : فرهنگ 
كار بهره ورانه ، بايد در سازمانها نهادينه شود.

ــات مديره و  ــيد على اكبرصباغ رئيس هي مهندس س
مديرعامل شركت برق منطقه اى سمنان در جلسه ارتقاء بهره 
ورى شركت با بيان اين مطلب، بر اهميت بهره ورى و تاكيد 
مسئولين ارشد و سند چشم انداز توسعه كشور و همچنين 
ــتراتژيك  ــاره كرد و افزود: هدف اس ــرو و توانير اش وزارت ني
شركت برق منطقه اى سمنان افزايش بهره ورى تعريف شده 

و اين مسئوليت مديران و كاركنان را بيشتر مى كند .
مهندس صباغ با اشاره به عواملى كه بر ارتقاء بهره ورى 
سازمانى موثرند ، سرمايه نيروى انسانى را از مهمترين عوامل 
موثر در بهبود فرآيند كار و بهره ورى عنوان كرد و افزود:  ما 
ــوى انجام كارها  ــازمانى خود را به س بايد تفكر و فرهنگ س

همراه با افزايش بهره ورى هدايت كنيم.
ــركت برق منطقه اى سمنان ،حركت در  مديرعامل ش
مسير بهبود  بهره ورى را حركت در جاده موفقيت دانست و 
ــانى ، امكانات و منابع مالى موجود  افزود : بايد با  نيروى انس
بهترين برنامه ريزى را داشته باشيم  ودر عمل نيز با نظارت و 
بهبود فرايندهاى موجود اقتصاد مقاومتى را سرلوحه كار خود 
ــم  تا در خدمت به مردم بيش از پيش موفق بوده و  قراردهي
ــعار سال يعنى " دولت و ملت ، همدلى و همزبانى  اهداف ش

" را عينيت بخشيم.

به روز رسانى الكترونيكى سيستمهاى هوشمند ادارى آب منطقه اى گيالن
نخستين نشست تخصصى 
ــت  دول ــعه  توس ــه  كميت
ــمند  هوش و  ــك  الكتروني
سازى سيستمهاى ادارى با 
حضور مهندس سيف اله آقابيگى رئيس هيأت مديره 
و مديرعامل شركت آب منطقه اى گيالن برگزار شد. 
ــانى روند كار سيستمهاى هوشمند ادارى  به روز رس
ــتفاده در  به جديدترين امكانات الكترونيكى مورد اس
ادارات و هماهنگى بيشتر انتقال سيستماتيك مطالب 
ــهيل روند ارتباط با وزارت  ــريع و س در خصوص تس
نيرو و شركت مادر تخصصى مديريت منابع آب ايران 
و ديگر شركتهاى صنعت آب و برق در سراسر كشور ، 

از جمله مطالب عنوان شده در اين جلسه بود .  
مهندس آقابيگى با ابراز خرسندى از پيش قدم 
بودن شركت آب منطقه اى گيالن و همكاران واحد 
انفورماتيك شركت و كميته توسعه دولت الكترونيك، 
همگام بودن بيشتر و منسجم تر با مركز را خواستار 

شد و به تدوين برنامه زمان بندى شده دقيق و اجراى 
ــعه و هوشمند سازى  آن ، براى تداوم اين روند توس
تأكيد كرد. همچنين رئيس هيأت مديره و مديرعامل 
شركت آب منطقه اى گيالن در اولين جلسه كميته 
ــازى سيستمهاى  ــعه الكترونيك و هوشمند س توس
ادارى ، با اشاره به اهميت و جايگاه هريك از اعضاى 
ــات و  اين كميته، به ايفاى نقش فعاالنه در اين جلس
همسويى عملى اعضاى كميته در پيشبرد اهداف مد 

نظر شركت ، خاطر نشان شد.  
مديرعامل آب منطقه اى گيالن: 

عزم ملى و عنايت ويژه دولت تدبير و اميد راهبرد 
اساسى احياء آب بندانهاى گيالن در سال 1394 مى 

باشد 
ــيف اله آقابيگى رئيس هيأت مديره  مهندس س
ــالن گفت: با توجه  ــل آب منطقه اى گي و مديرعام
ــرايط توپوگرافى كه در مناطق  ــه اقليم گيالن و ش ب
ــتان به خصوص در سطح جلگه داريم از  مختلف اس

ــزار هكتار آب بندان  ــته هاى دور قريب 11 ه گذش
ــع تأمين آب زراعى  ــته كه به عنوان مناب وجود داش
كشاورزى محسوب مى شدند كه از اين تعداد اكنون 
ــتفاده آبگيرى است.   8500 هكتار آب بندان قابل اس
ــاره به اينكه  ــل آب منطقه اى گيالن با اش مديرعام
ــتان از  ــاحت آب بندانهاى اس بيش از 96 درصد مس
ــد گفت: با شرايط  مالكيت دولتى برخوردار مى باش
ــاء آب بندانها  ــى و كارهايى كه در خصوص احي فعل
ــت ، اين امكان وجود دارد كه با 2  صورت گرفته اس
بار آبگيرى حجمى معادل 250 تا 260 ميليون متر 
ــود . مهندس آقابيگى افزود: از  مكعب آب ذخيره ش
ــتفاده از آب بندانهاى استان  ــن اس بزرگترين محاس
اينست كه تلفات آب در مسير انتقال و توزيع بسيار 
كم بوده ، زيرا آب بندانها در فاصله نزديكى از اراضى 
شاليكارى تحت پوشش خود قرار دارند.مديرعامل آب 
ــاره به افتتاح و بهره  منطقه اى گيالن در ادامه با اش
بردارى سد سفيدرود در 54 سال گذشته گفت: پيش 

ــفيدرود آب بندانها به عنوان مراكز  ــد س از افتتاح س
ــاليكارى البته در مقياس  عمده تأمين آب زراعى ش
دوره خود محسوب مى شدند اما در نيم قرن گذشته 
به واسطه پايدارى كه در تأمين آب مورد نياز اراضى 
كشاورزى از طريق منبع آبى مطمئنى به وجود آمد ، 
متأسفانه كليت آب بندانها مورد بى مهرى و فراموشى 
قرار گرفته و برخى متروكه و يا با تغيير كاربرى حتى 
ــرات به وجود آمده  ــدند ولى با تغيي تصرف مواجه ش
ــش آورد رودخانه ها از 10  ــم خصوصاً با كاه در اقلي
ــتفاده از اين  ــته به اين سو، بار ديگر اس ــال گذش س
ــده تا  فرصت بالقوه مورد توجه قرار گرفته و مقرر ش
امور مربوط به رسيدگى، بازسازى و احياء آب بندانها 
ــوراى  ــتور كار قرار گيرد. رئيس ش فعاالنه تر در دس
ــت آب و برق گيالن  ــد صنع هماهنگى مديران ارش
ــه  ــزود: اوج اين كار در مصوبات هجدهمين جلس اف
شوراى عالى آب كشور كه ارديبهشت سال جارى با 
ــت جمهور برگزار شد  حضور معاون اول محترم رياس

به منصه ظهور رسيد و در آن جلسه تأكيد موكد شد 
كه در اين ارتباط كليه مباحث مربوط به تأمين منابع 
ــتفاده موثر از ظرفيتهاى بخش خصوصى ،  مالى، اس
ــاز و كارهاى اجتماعى براى  ــم آوردن تمامى س فراه
ــات و تجاوزاتى كه صورت گرفته، احياء و  رفع تصرف
بازسازى كامل آب بندانها چه در بحث تعميق و كف 
ــازى و افزايش ارتفاع  ــى و چه در موضوع باز س تراش
براى سال 94 به جهت استفاده حداكثرى از ظرفيت 
ــدى قرار گيرد و اطمينان  آب بندانها مورد توجه ج
ــژه مجموعه دولت  ــن عزم ملى و عنايت وي داريم اي
ــت ماه  ــه ارديبهش محترم تدبير و اميد كه در جلس
ــوراى عالى آب كشور ، گوشه اى از آن متبلور شد  ش
ــاء آب بندانها به  ــى به جهت احي ، يك راهبرد اساس
ــتاى  ــتان گيالن در راس عنوان يك هديه الهى به اس
توسعه كاربرى هايى همچون پرورش آبزيان ، توسعه 
ــن آب  ــدارى در تأمي ــن پاي ــم آب و همچني توريس

كشاورزى است.

امنيت حاصله در كشور
 مرهون مجاهدت شهداست

هيچ حكومتي بدون تدبير
 پايدار نمي ماند 

610 طرح مخابراتى در استان
 مركزى افتتاح شد

خطر امنيت غذايى
در استان بوشهر

سمـــنان يـــــزد مــركـزى

گــيـالن

بوشــــهر

مشاور وزير نيرو در امور ايثارگران، 
ــت آب  ــران صنع ــئولين ايثارگ مس
ــركت  ــور و مديرعامل ش و برق كش
ــمنان با خانواده شهيد محمد سلطانيان  ــتان س توزيع برق اس

در شهرستان مهديشهر ديدار به عمل آوردند.
ــاور وزير نيرو در امور ايثارگران در اين ديدار بيان داشت:  مش
ــتابان به دنبال آن هستيم كه جرعه اى از فيض كمال  همه ما ش
شهدا را به دست آوريم و تأسى از روش و منش شهيدان بهترين 
راه تداوم سيره شهدا مى باشد. سيد يعقوب محمدمرادى با اشاره 
به اين كه خانواده شهدا در جامعه نقش سرچشمه را ايفا مى كنند 
ــهدا همچون چراغى هستند كه خاموشى ندارند و صبر  گفت: ش

خانواده شهدا يك الگوى مناسب براى آحاد جامعه است.
وى با تأكيد بر اين كه فرهنگ ايثار و شهادت نعمات و بركات 
بسيار زيادى را دربر دارد افزود: امنيت و موفقيت هاى حاصله در 

كشور، مرهون مجاهدت شهداى واالمقام است. 
وى تصريح كرد: خانواده شهدا در هر منطقه و محله نورافشانى 

مى كنند و ديگران نيز از آن بهره گيرى مى نمايند. 
مديرعامل شركت توزيع برق استان سمنان نيز در اين ديدار 
ــالمى، جنگ  ــهدا در پيروزى انقالب اس ــت: نقش ش اظهار داش
ــت. مهندس سيد  تحميلى و تثبيت اين نظام الهى بى بديل اس
محمد موسوى زاده يادآور شد: آسايش و آرامش جامعه امروز، به 
بركت ايثارگرى شهدا و صبر و بردبارى و تحمل خانواده شهيدان 

و ايثارگران است.
وى اضافه كرد: همگى ما مديون ايثارگرى خون شهدا هستيم 
ــهدا و ارائه خدمات  ــت به بركت دعاى خير خانواده ش و اميد اس

مناسب به مردم، گوشه اى از ِدين خود را ادا كنيم .

ــت مديران استان با حضور استاندار  نشس
يزد، معاون توسعه مديريت و منابع انساني 
ــتاندار، سرپرست معاونت برنامه ريزي  اس
استانداري، مديركل حوزه استاندار، مديران كل ستادي استانداري 
يزد، مديران كل دستگاههاي اجرايي، رؤساي سازمانها و نهادهاي 
ــتان، رؤساي دانشگاهها و جمعي از مديران استاني در  دولتي اس

سالن شهيد منتظر قائم استانداري برگزار شد.
استاد دانشگاه علوم حديث در اين نشست ضمن تعريف واژه 
ــت: تدبير به معني تنظيم امور و ترتيب كارها  "تدبير" اظهار داش
و سامان دادن امور به بهترين نحو و استوارترين سازوكار است تا 

امور به عاقبت نيكو و نتيجه مطلوب برسد.
"مصطفي دلشاد تهراني" به جايگاه و اهميت تدبير در آموزه 
هاي حضرت علي(ع) اشاره كرد و ادامه داد : اميرالمؤمنين (ع) مي 
فرمايند : "هيچ خردي چون تدبير نيست" ، "حكمت جز به تدبير 
ــن تدبير دارايي  نيايد"، "هيچ مملكتي جز به تدبير نپايد" و حس
اندك را رشد مي دهد و بدي تدبير ثروت بسيار را به باد فنا مي 
ــران اگر با تدبير عمل كنند  ــئوالن و مدي دهد." وي افزود : مس
مردم هيچ مشكلي نخواهند داشت و اگر قرار است جامعه، اقتصاد 
ــود و به سمت زندگي مطلوب و زمينه هاي  و فرهنگ اصالح ش
ظهور حضرت ولي عصر(عج) گام برداريم جايگاه كليدي مديريت 
ــود. اين نويسنده و محقق دانشگاهي به  در جامعه بايد اصالح ش
ــي از حضرت علي(ع) اشاره و عنوان كرد : اميرالمؤمنين  فرمايش
ــوءالتدبير مفتاح الفقر" يعني " كليد فقر بي  (ع) مي فرمايند:"س
ــت " و بسياري از نابساماني هاي اجتماع  تدبيري و بدتدبيري اس
ناشي از همين عدم مديريت صحيح و نداشتن حسن تدبير است 

و اينهاست كه زمينه هاي ظهور را به تأخير مي اندازد.

ــركت  ــيدى مديرعامل ش ــعود مش مس
ــن بهره  ــزى آيي ــتان مرك ــرات اس مخاب
ــان از 610 طرح مخابراتى  بردارى همزم
استان مركزى بيان داشت: با ابالغ سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
ــوى مقام معظم رهبرى(مد ظله العالى) ساخت سوئيچ هاى  از س
ــتور كار اين شركت قرار گرفت. مشيدى اظهار  مخابراتى در دس
ــركت مخابرات استان مركزى با استفاده از تمام ظرفيت  كرد: ش
هاى خود توانسته است سوئيچ هاى تلفن مورد نياز استان را توليد 
ــكند و انحصار آن كه در  كند تا تحريم ها را در اين خصوص بش
اختيار تعدادى معدودى كشور بود را دور بزند. وى افزود: با توجه به 
استعداد همكاران، سوئيچ هاى قديمى را از رده خارج ، سوئيچ هاى 
جديد جايگزين و سوئيچ هاى مازاد را به استان هاى ديگر كه نياز 
داشتند ارسال كرديم. مديرعامل شركت مخابرات استان مركزى 
با اشاره به اينكه سوئيچ هاى ساخته شده در استان نصف قيمت 
مشابه خارجى آن است بيان كرد: قبال براى خريد اين سوئيچ ها 
ــت مى كرديم در حالى كه در  240 ميليون تومان هزينه پرداخ
ــتان با 120 ميليون تومان ساخته شده است. مشيدى  گفت:  اس
با توجه به اينكه امروز استان پتانسيل ساخت سوئيچ را در اختيار 
ــور با قيمت هاى بسيار ارزان  ــوئيچ هاى چهار استان كش دارد س
ــود. وى اضافه كرد: امروز شركت  در استان مركزى تامين مى ش
ــكارات و توليدات خوبى كه  ــتان مركزى به دليل ابت مخابرات اس
ــته برند خالقيت و نوآورى را در سطح شركت مخابرات ايران  داش
از آن خود كرده است. مديرعامل شركت مخابرات استان مركزى 
ــاره كرد و افزود: با ابالغ طرح هم  ــازى هم اش به طرح هم كد س
ــازى جز چهار استانى در كشور بوديم كه اين طرح را اجرا  كد س

كرديم. 

ــكى بوشهر  ــگاه علوم پزش رييس دانش
ــهر در بحث امنيت  گفت : استان بوش
غذايى يكى از هفت استان هايى است 
ــه و نيازمند كار جديدى در اين  ــه در منطقه پرخطر قرار گرفت ك
ــى از مأموريت هاى ملى  ــد زيرا امنيت غذايى ،يك زمينه مى باش

است .
ــيج  ــت با اعضاى بس ــى در نشس ــا رئيس ــر عليرض دكت
ــيناى دانشگاه  ــتان كه در سالن ابن س ــكى اس جامعه پزش
ــهر برگزار شد افزود: يكى از دغدغه هاى  علوم پزشكى بوش
ــتقبال مردم براى  ما در حوزه بيمارى هاى قلب و عروق، اس
ــد اهميت موضوع  ــد كه باي ــرى اين بيمارى مى باش غربالگ

ــازى الزم صورت گيرد. ــده و فرآيندس براى مردم تبيين ش
ــروع  ــؤول اضافه كرد: انجام غربالگرى ش اين مقام مس
ــته باشد و بعد ازاين مرحله بايد  كار بوده و بايد تداوم داش
ــناخته شود ولى مهمتر از آن مداخله اى است  ريسك ها ش

ــرد . ــورت گي ــد ص ــرى باي ــام غربالگ ــد از انج ــه بع ك
ــيج جامعه پزشكى  ــن ملكى زاده رييس بس دكتر حس
ــگاه علوم  ــت گفت: دانش ــهر نيز در اين نشس ــتان بوش اس
ــكى به عنوان متولى اصلى امردرمان و بهداشت استان  پزش
ــكى به عنوان همراه و همكار  ــد و بسيج جامعه پزش مى باش
ــژه اى به حوزه  ــت نگاه وي ــت و مى بايس ــن زمينه اس در اي

ــيم. ــته باش ــتان داش ــت در اس بهداش
ــهرنيز  ــكى بوش ــگاه علوم پزش ــم مقام رييس دانش قائ
ــالمت  ــرح تحول نظام س ــدى مردم از ط ــت: رضايتمن گف
ــان دهنده موفقيت اين طرح  ــاخصى خوبى است كه نش ش

ــت. اس

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى نوبت اول 
جلسه مجمع عمومى عادى شركت تعاونى مسكن كاركنان ادارات سرابله راس ساعت 15 روز سه شنبه 
94/4/30 در محل حسينيه ثاراله واقع در شهر سرابله تشكيل ميگردد از عموم اعضاء دعوت بعمل مى آيد 
كه در روز مقرر و در محل مذكور حضور بهم رســانند بديهى اســت حضور كليه اعضاء در جلســه ضرورى در 
صــورت عدم حضور برابر مفاد اساســنامه هيچگونه اعتراضى در رابطه بــا تصميمات متخذه موثر نخواهد بود 
ضمنــاً هر عضو مى تواند اســتفاده از حق راى خــود را به يك نماينده تام االختيار از ميــان اعضاء و يا خارج از 
اعضاء واگذار كند. دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده: 1- گزارش وضعيت تعاونى توسط هيئت 
مديره 2- قرائت بيالن مالى سال 94- 3- انتخاب يا ابقاء هيئت مديره و بازرس 4- ماموريت ثبت تصميمات 
حاصله به هيئت مديره. توضيح: كانديداى ســمت هيئت مديره و بازرســى مى توانــد جهت ثبت نام و تكميل 

فرم مربوطه به دفتر تعاونى مراجعه فرمايند.
 سعيد نصيرى – رئيس هيئت مديره تعاونى مسكن كاركنان ادارات سرابله

آگهي نظريه هيأت حل اختالف قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى
 اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  مستقر در ثبت گرمسار

برابر راى شــماره  139460329012001837 مورخ 94/3/6  صادره از هيات تصرفات مالكانه و بال 
معارض خانم معصومه پرويز فرزند حســين  درششــدانگ يك باب ســاختمان مسكونى و باغچه با حقابه مطابق 
معمــول محــل از روخانــه حبله رود  به مســاحت 535  متر مربع قســمتى از پالك 110 فرعــى از 75– اصلى 
واقع در هشــت آباد  آرادان ســهم االرث از حســين پرويز  مالك رســمي پالك فوق ، موضوع پرونده كالســه  
12000068 بــا حدود و  مشــخصات معين محرز گرديده و بلحاظ عدم دسترســي بــه مالك در اجراي مقررات 
ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى  مراتب به منظور اطالع صاحبان حقوق در 
دو نوبــت بــه فاصله 15 روز منتشــر مي گردد معترضين مــي توانند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشــار اولين 
نوبت آگهي اعتراض خويش را به اين اداره تســليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به مرجع قضائي نموده وگواهي مربوطه را تسليم نمايند. در صورت عدم وصول اعتراض ويا عدم 
ارائه گواهي تقديم دادخواســت پس از گذشت موعد ســند مالكيت بنام متصرف صادر و تسليم خواهد شد 

بديهي است صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م الف : 349
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/9- تاريخ انتشار نوبت دوم :94/3/24              

 رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- قنبرى   

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى ساختمانهاى فاقد سند رسمى
 (موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه )

هيات حل اختالف مستقر در ثبت مياندواب بشرح زير تصرفات مفروزى و مالكانه اشخاص را تاييد و به 
جهت عدم دسترسى به مالكين مقرر شده است پس از نشر آگهى سند مالكيت رسمى صادر و تسليم گردد و 
عليهذا در اجراى ماده 3 قانون مذكور و ائين نامه اجرايى ان مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالكين مشاع و ساير صاحبان حقوق آگهى مى شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداكثر ظرف مدت 
دو ماه از انتشــار اولين آگهى اعتراض كتبى خود را مســتقيماً به اداره ثبت اســناد و امالك مياندواب تسليم 
نموده و بايد يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست بمرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايند در 
غير اينصورت سند مالكيت مورد تقاضاى متصرف بر اساس مدلول راى صادره در حدود مقررات صادر خواهد 

شد و صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1-راى شــماره 139460313006002728 مورخه 94/03/2  آقاى آصف نصيرى  ششدانگ يكباب 
خانه قسمتى از پالك 3938 فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه خريدارى شده از احد مظفرى و شركاء  پرونده 

هيات  0251 سال 92 به مساحت 28/54  مترمربع كه براى آن پالك 25289 معين شده است .
2- راى شــماره 139460313006002728 مورخه 94/3/2  آقاى آصف نصيرى  ششــدانگ يكباب 
خانــه قســمتى از پالك 6424 فرعــى از يك اصلى بخش 14 مراغه خريدارى شــده از اســماعيل يدى پور  و 
شــركاءپرونده هيات  0251 ســال 92 به مســاحت 76/31  مترمربع كه براى آن پالك 25288 معين شــده 

است .
3- راى شــماره 13946031300602457 مورخه 94/2/30  آقاى پوالد قلندرى  ششــدانگ يكباب 
خانه قســمتى از پالك 1 فرعى از 6-اصلى  بخش 7 مراغه خريدارى شــده از حمزه على اقدسى قجلو  پرونده 

هيات  5932 سال 91 به مساحت 382  مترمربع كه براى آن پالك 908 معين شده است .
4- راى شــماره 139460313006002457 مورخــه 1394/2/27  آقاى غالمحســين قلندرى قجلو  
ششــدانگ يكباب خانه قســمتى از پالك 6 اصلى بخش 7 مراغه خريدارى شده از وراث على قلندرى    پرونده 

هيات  1611 سال 91 به مساحت 140/70  مترمربع كه براى آن پالك 907 معين شده است .
5- راى شــماره 139460313006002702 مورخه 94/03/02  آقاى ناصرالدين بابائيان مياندوآب  
ششــدانگ يك واحد گاودارى قســمتى از پالك 5- اصلى بخش 14 مراغه خريدارى شــده از فريدون عبدى 

پرونده هيات  0226 سال 92 به مساحت 5958/67  مترمربع كه براى آن پالك 360 معين شده است .
6- راى شــماره 139460313006002586 مورخــه 94/02/31  آقــاى فرامــرز رســولى قره ورن  
ششدانگ يكبابخانه قسمتى از پالك 4- اصلى بخش 7 مراغه خريدارى شده از حاجى آقا مقدم پرونده هيات  

7241 سال 91 به مساحت 200مترمربع كه براى آن پالك 3535 معين شده است .
تاريخ انتشار نوبت اول : روز  شنبه مورخه94/3/9

تاريخ انتشار نوبت دوم : روز  يكشنبه مورخه 94/3/24
 خيرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندوآب 

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد يعقوب بزرگزاده داراى شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به كالسه 278/94 شورا 
از ايــن دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثــت نموده و چنين توضيــح داده كه شــادروان عليرضا بزرگزاده 
بشناســنامه كدملى3690849926 در تاريخ ــ اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد يعقوب بزرگزاده فرزند ادريس به ش ش 20 متولد ســال 1359 صادره 
از ســراوان پدر متوفى (متقاضى) 2- پريســا بهرامى مقدم فرزند بهرام به ش ش2210 متولد سال 1359 
صــادره از ســراوان مادر متوفى بجز نامبردگان بــاال وارث ديگرى ندارد ، واينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را در يك نوبت پى در پــى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. بشماره 94/55
رئيس شعبه يكم شوراى حل اختالف مركزى سراوان- سيد عبدالصمد ساداتى

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم فروغ پازكى داراي شناســنامه شــماره 7 به شــرح دادخواســت به كالســه 79/94 از اين دادگاه 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان خديجه مهر عليان بشناســنامه 283 
در تاريــخ 1390/1/4 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- كمال پازكى پســر متوفى ش ش 1 ت ت 1342/4/1 صادره دماوند 2- جمال پازكى پســر متوفى ش ش 
7 ت ت 1345/1/11 صــادره دماوند 3- محمد پازكى پســر متوفــى ش ش 355 ت ت 1353/5/1 صادره 
دماوند 4- احترام پازكى دختر متوفى ش ش 298 ت ت 1332/9/5 صادره دماوند 5- نسرين پازكى دختر 
متوفــى ش ش 310 ت ت 1340/10/3 صادره دماونــد 6- فروغ پازكى دختر ش ش 7 ت ت 1334/3/3 
صــادره دماونــد 7- مهين پازكى دختر متوفــى ش ش 19 ت ت 1336/1/4 صادره دماونــد ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر  نخستين آگهي ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. م الف/2452
رئيس شعبه 6 شوراى حل اختالف گيالوند

آگهى اصالحى
در اگهــى منــدرج در روزنامه سياســت روز مورخــه 94/3/17 بنــام محمد تقى افضل خانــى در تاريخ 

73/1/7 صحيح است كه اشتباهاً 72/1/7 درج گرديده كه بدينوسيله اصالح مى گردد. 
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى احمدرضا على جانى به شــماره شناسنامه 11 شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواست به شماره كالسه 1826/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان على جان 
على جانى به شــماره شناســنامه 1086 در تاريخ 1392/10/16 در اقامتگاه دائمى خود درگذشــته اســت و 
ورثــه حيــن الفوت عبارتند از: 1- محمد تقى عليجانى فرزند عليجان ش ش 55 متولد 1334 صادره از كيالن 
دماوند پســر متوفى 2- احمدرضا على جانى فرزند على جان ش ش 11 متولد 1347 صادره از تهران پســر 
متوفى 3- عباس على جانى فرزند على جان ش ش 235 متولد 1349 صادره از تهران پسر متوفى 4- محبوبه 
على جانى فرزند على جان ش ش 9621 متولد 1352 صادره از تهران دختر متوفى 5- پرى على جانى فرزند 
علــى جــان ش ش 1904 متولد 1342 صــادره از تهران دختر متوفى 6- صديقه علــى جانى فرزند على جان 
ش ش 863 متولــد 1344 صــادره از تهران دختر متوفى 7- اكرم علــى جانى فرزند على جان ش ش 2844 
متولــد 1339 صــادره از تهران دختــر متوفى 8- زهرا على جانى فرزند على جــان ش ش 541 متولد 1337 
صــادره از تهــران دختر متوفى 9- زيبا گل محمدى فرزند حســن ش ش 114 متولد 1313 صادره از كيالون 
دماوند همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به 

شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/2453
 قاضى شوراى حل اختالف شهر كيالن

دادنامه
شــماره  دادنامــه  بموجــب  اول)   نوبــت  مزايــده  (آگهــى  اجرائــى   940080 پرونــده  شــماره 
9309970404901085 مورخ 1393/11/03 صادره از شــعبه نهم دادگاه عمومى حقوقى اردبيل محكوم 
عليه آقاى رضا جوادى به نشــانى اردبيل خيابان پيروزى مســجد ائمه كوچه شركت تعاونى شهر و روستا پالك 
23 درب طوســى اصل محكوم هســتند به پرداخت مبلغ 153/056/000 ريال بابت محكوم به و غيره بعالوه 
خســارت تاخير تاديه در حق محكوم له توحيد صادقى مقدم و مبلغ 7/200/000 ريال از بابت نيم عشــر ، با 
توجــه به امتناع محكوم عليــه از پرداخت يكجان آن ، آقاى رمضان جوادى به نشــانى خيابان خاتم النبى كوچه 
مطهرى يك جفت فرش دســتباف به مشــخصات به ابعاد 3/5 در 2/5 چله پنبه اى با طرح و نقشه شاه عباسى 
رنگ متن و حاشيه كرم رجشمار 28 پرداخت و شيرازه و چرم دوزى شده مواد اوليه مصرف شده متوسط كل 
مســاحت 18 مترمربع قيمت هر متر فرش 8/000/000 ريال قيمت كل 144/000/000 ريال برآورد مى 
شــود و همچنين يك جفت فرش دســتباف مجزا به ابعاد 1/5 در 2 متر با طرح و نقشه شاه عباسى تبريز رنگ 
متن و حاشــيه كرم و پيازى گل ابريشــم رجشــمار 45 ، چله پنبه اى پرداخت شــده بدون شيرازه بافت خوب 
و مواد اوليه مرينوس مرغوب كل مســاحت 6 مترمربــع قيمت هر مترمربع 15/000/000 ريال و قيمت كل 
90/000/000 ريال برآورد شده معرفى نموده و موضوع به كارشناسى ارجاع و نظريه كارشناسى واصل و به 
مبلغ جمعاً 234/000/000 ريال (234/000/000 ريال معادل دويســت و سى چهار ميليون ريال) ارزيابى 
گرديده اســت. بنابراين جلسه مزايده روز چهارشــنبه مورخ 94/04/10 از ساعت 10/30 الى 11/00 ظهر 
واقع در شــهرك كارشناســان دادگاه هاى عمومى وانقالب اردبيل اجراى احكام شعبه نهم مى توانند در موعد 
مقرر فوق در جلســه مزايده شــركت نموده و قيمت پيشــنهادى خودشــان را اعالم نمايند مزايده به باالترين 
قيمت واگذار خواهد شــد و برنده مزايده ده درصد ثمن معامله را فى المجلس پرداخت و نســبت به پرداخت 
مابقى آن حداكثر يكماه مهلت خواهد داشــت در صورت عدم واريزى در مهلت مقرر ده درصد واريزى به نفع 
صندوق دولت ضبط خواهد شــد كليه مخارج قانونى بعهده محكوم عليه مى باشــد ضمناً چنانچه روز مزايده به 

هر دليلى مواجه به روز تعطيلى باشد اول روز كارى بعد از آن ، روز مزايده خواهد بود.
دفتر اجراى احكام مدنى شعبه نهم دادگاه عمومى حقوقى اردبيل

متن آگهى
خواهان آقاى عباســى محســنى نژاد فرزند عيســى با وكالت آقاى على ســربندى دادخواستى به طرفيت 
خوانده آقاى محمد مرادى فرزند حســن به خواســته تقديم كه جهت رســيدگى در شعبه ششم دادگاه عمومى 
(حقوقــى) بروجرد واقع در لرســتان بروجرد ، شــهرك انديشــه چهــارراه مخابرات ارجاع و به كالســه پرونده 
930887 ثبــت گرديده و وقت رســيدگى آن مورخ 94/5/28 ســاعت ده تمام تعيين شــده اســت به علت 
مجهول المكان بودن خوانده به نام خوانده آقاى محمد مرادى فرزند حســن به درخواســت خواهان و به تجويز 
مــاده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكــى از جرايــد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر اگهــى و اطالع از مفــاد آن به دادگاه 
مراجعــه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافــت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد.
منشى شعبه ششم حقوقى دادگسترى شهرستان بروجرد

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى به خانم فرانك شاهونه 
فعالً مجهول المكان و خانم شــكوه كيوان مهر دادخواســتى بخواســته مطالبه بطرفيت شــما به كرمانشاه 
تقديم داشــته كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 53/94 عمومى ثبت و جهت رسيدگى مورخه 94/4/23 
ســاعت 9/30 صبح تعيين وقت گرديده چون اقامتگاه شــما نامعلوم اســت عليهذا حســب تقاضاى خواهان و 
دســتور شورا مستنداً به ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب در يكى نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
آگهى و از شــما دعوت مى شــود جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به اين دفتر مراجعه و در وقت 

مقرر براى رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد در صورت عدم حضور تصميم مقتضى اتخاذ خواهد گرديد. 
رئيس شعبه 53 شوراى حل اختالف مجتمع مركزى استان كرمانشاه

متن آگهى
خواهان سجاد اسكندرى دادخواستى به طرفيت خوانده محمدرضا ساسانى به خواسته مطالبه وجه بابت 
ــ تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان كرمانشــاه واقع در كرمانشــاه بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 9409988310900010 ثبت 
گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/04/22 و ســاعت 09/00 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان 
بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقــالب در امــور مدنى و دســتور دادگاه مراتــب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود 
تاخوانده/ متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/2484
مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
خواهــان صفى نــاز منوچهرى دادخواســتى به طرفيــت خوانده شــهرام منوچهرى به خواســته الزام به 
انتقال ســهم يا ســهام شــركت تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت رســيدگى به 
شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان كرمانشــاه واقع در كرمانشــاه بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 
9409988310400092 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/05/07 ســاعت 09/00 صبح تعيين 
شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
منشى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمانشاه

آگهى تحديد حدود اختصاصى
نظر بر اينكه تحديد حدود ششــدانگ يكباب خانه بشــماره 1978 فرعى از 114 اصلى واقع در بخش 3 
اردبيــل تحت مالكيت خانم فاطمه واثقى فرزند ايمانقلى تاكنون بعمل نيامده اســت فلذا طبق ماده 14 قانون 
ثبت تحديد حدود پالك مرقوم روز شــنبه 94/4/20 راس ســاعت 10 صبح در محل شــروع و بعمل خواهد 
آمد بدين وسيله به مالكين و مجاورين اخطار مى شود در موعد مقرر در محل حاضر تا طبق مقررات نسبت به 
تحديــد حدود پالك مزبور نظارت فرمايند و اعتراض بحقوق ارتفاقى و حدود آن مطابق ماده 20 قانون ثبت از 

تاريخ تحديد حدود به مدت 30 روز خواهد شد. تاريخ انتشار 94/03/24
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان اردبيل

متن آگهى مناقصه
هنرســتان كشــاورزى شــهيد رجايى دماوند در نظر دارد نگهدارى و عمليات باغات خود را از طريق مناقصه 
به افراد حقيقى يا حقوقى (كليه اشــخاص حقيقى و حقوقى كه داراى مجوزهاى الزم از وزارت جهاد كشــاورزى مى 
باشند) ذيصالح واگذار نمايد لذا از كليه اشخاص دعوت مى شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج آگهى پيشنهاد 
خود را مكتوب به دفتر مديريت هنرستان ارائه نمايند بديهى است هنرستان در رد يا قبول پيشنهادات با توجه به 

تشخيص هيات نظارت مختار مى باشد. م الف/2454
هنرستان كشاورزى شهيد رجايى دماوند

اگهى مزايده اموال غير منقول 
به موجب اجراييه كالسه 6/940002/م مطروحه در اجراى احكام مدنى ششم حقوقى دادگسترى بهارستان 
صادره از شعبه ششم حقوقى محكوم له صمد مرجانى عليه محمدعلى زمانى مبنى بر فروش پالك ثبتى  كه حسب 
درخواســت محكوم له پالك ثبتى فوق توســط كارشناس منتخب دادگسترى بشــرح ذيل ارزيابى و توقيف اجمالى 
گرديده است مورد مزايده عبارتست ازيك باب ملك مسكونى واقع در قلعه مير خ7تيرخ10مترى ابان نبش كوچ 
مهر روبورى خواربارفروشى الهيارى رستوران پديده كه بصورت ملك چهارطبقه اى كه طبقه اول مدنظركارشناسى 
مى باشــد به مســاحت حدود20مترمربع مشتمل بر دواتاق خواب اشــپزخانه تمام كابينت يك ساان پذيرايى يك 
ســرويس كامل بهداشــتى و همچنين داراى انشعابات اب برق و گاز مى باشــد با نماى اجرى و قدمت ساخت ملك 
بيش از دوس ال كه داراى اسكلت فلزى و تراس به متراژ دومترمربع و همچنين كف واحدسراميك و با توجه به 
موارد گفته شده مبلغ ملك هر متر يك ميليون و چهارصدهزار تومان و بهاى كل مساحت به مبلغ يكصد و شصت 
و هشــت ميليون تعيين گرديده و مبلغ مورد نظركارشناســى قيمت پايه مى باشد.  مقررگرديده ملك موصوف در 
روزشنبهمورخ94/4/6ازساعت10الى11 از طريق مزايده در دفتراجراى احكام شعبه ششم حقوقى دادگسترى 
بهارستان واقع  در تهران شهرستان بهارستان نسيم شهر ميدان هفت تيربلوار الغدير به فرو برسد قيمت پايه 
از بهاى ارزيابى شــده شــروع و به كسانيكه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند فرخته خواهد شد ده درصدمبلغ 
پيشنهادى فى المجلس ازبرنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تايكماه نسبت به پرداخت باقيمانده 
ثمن معامله اقدام نمايند در غير اين صورت ده درصداوليه به نفع صندوق دولت ضبط ومزايده تجديد مى گردد 
طالبين در صورت تمايل ميتوانند 5روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد انان از ملك مورد 

مزايده داده شود. م.الف71
اجراى احكام شعبه ششم حقوقى دادگسترى شهرستان بهارستان

اگهى حصروراثت 
اقــاى داودشــعبان كوهينــى بــه شــماره شناســنامه1292مطالبق دادخواســت تقديمــى بــه كالســه 
پرونده94/10/280ازاين عبه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داه كه شــادروان صفرعلى 
شــعبان كوهينى ب شماره شناســنامه14521درتاريخ92/5/26اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 
حين الفوت ان مرحوم منحصراست به 1-داودشعبان كوهينى ش ش1292 ت ت1348 صادره از قزوين نسبت 
با متوفى پســر 2-ابوالفضل شــعبان كوهينى ش ش 1488 ت ت 1349 صادره از قزوين نســبت با متوفى پسر 
3- ابراهيم  شعبان كوهينى ش ش 1449ت ت 1352 صادره از قاقزان نسبت با متوفى پسر 4-سكينه شعبان 
كوهينى ش ش 1580ت ت 1353 صادره از قزوين نسبت با متوفى دختر  5-اسماعيل شعبان كوهينى ش ش 
1706 ت ت 1356 صادره از قزوين نسبت با متوفى پسر  6- فاطمه  شعبان كوهينى ش ش 1965 ت ت 1358 
صادره از قزوين نسبت با متوفى دختر  7- بهرام على شعبان كوهينى ش ش 3610 ت ت 1360 صادره از قزوين 
نسبت با متوفى پسر  8- على شعبان كوهينى ش ش 2043 ت ت 1362 صادره از قزوين نسبت با متوفى پسر   
9- محمد شــعبان كوهينى ش ش 51 ت ت 1365 صادره از قزوين نســبت با متوفى پسر ومرحوم ورثه ديگرى 
ندارد اينك باانجام تشريفات مقدماتى درخوست مزبور را باستناد ماده361قانون امورحسبى دريك نوبت اگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشراگهى ظرف مدت يكماه به اين 

شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادرخواهدشد. م.الف5998
رئيس شعبه دهم شوراى حل اختالف بهارستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  به شماره بايگانى 940274
خواهان / خواهان ها  محمد رضا صادقى با وكالت آقاى مسلم لطفى خليلى دادخواستى به طرفيت خواندگان 
1-فرهــاد مســجدى 2-امير ميثم نحوى3-ســاناز نحوى 4- مهناز نحــوى 5-محمد باقر نحوى 6- محســن نحوى 
7-رضوان نحوى 8-وحيده نحوى 9-حميده نحوى10- مفيده نحوى 11-نســرين ســيفى12- زهرا فرح لو13- 
فاطمه حرفه گر شهريارى 14 حسين طاهرى 15-على طاهرى 16- رضا طاهرى 17- مريم طاهرى 18-ليال طاهرى 
19-معصومه طاهرى  20-  محبوبه طاهرى 21-محمد غالمى  22-زهرا جدى طهرانى23- شــاهين صارمى 24- 
شادفر صارمى25- مهسا صارمى دادخواستى به خواسته  اعتراض ثالث  تقديم دادگاه  عمومى شهرستان خاوران 
نموده اســت كه جهت رســيدگى به شــعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران  واقع در تهران –قيامدشــت –بلوار 
آزادى –دادگاه عمومى بخش خاوران ارجاع و به كالسه  9409980022300213ثبت گرديده كه وقت رسيدگى  
1394/5/4  و  ساعت10:00  تعيين شده است .به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه عمومى و انقالب در امور مونى و دســتور دادگاه مراتب در يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى  ميشــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع ار مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت  و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردند 
 مدير  دادگاه عمومى  بخش خاوران –فرخ  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  به شماره بايگانى 940285
خواهان / خواهان ها  حســين شكرى  دادخواســتى به طرفيت  خوانده :سيد هادى حسينى دادخواستى به 
خواســته  مطالبه وجه چك   تقديم دادگاه  عمومى شهرســتان خاوران نموده است كه جهت رسيدگى به شعبه اول 
دادگاه عمومى بخش خاوران  واقع در تهران –قيامدشــت –بلوار آزادى –دادگاه عمومى بخش خاوران ارجاع و به 
كالسه  940998002230223ثبت گرديده كه وقت رسيدگى  1394/5/4  و  ساعت11:00  تعيين شده است 
.به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه عمومى 
و انقالب در امور مونى و دستور دادگاه مراتب در يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى  ميشود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع ار مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست  و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردند 
 مدير  دادگاه عمومى  بخش خاوران –فرخ  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  584/93/ح1
خواهان / خواهان ها كريم پازوكى و ســايرين  به طرفيت خوانده/خواندگان : حســين بيرانوند به خواسته 
ابطــال و بــى اعتبارى قولنامه عادى مورخ 75/3/4 موضوع 240 متر مربــع زمين از پالك ثبتى 136/145 اصلى 
شريف آباد تقديم دادگاه هاى عمومى نموده است–كه به كالسه  584/93/ح1  ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن  
94/5/6   ساعت 11:30تعيين شده است .به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه عمومى و انقالب در امور مونى و دســتور دادگاه مراتب در يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى  ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع ار مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست  و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حضور به هم 

رساند . چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم شوذ فقط يك نوبت و مدت ده روز خواهد بود .
  مدير دفتر شعبه اول حقوقى  دادگاه عمومى شريف آباد 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  573/93/ح1
خواهان / خواهان ها كريم پازوكى و ســايرين  به طرفيت خوانده/خواندگان :ولى حسين زاده –مهدى ربيع 
زاده   ابطــال و بــى اعتبــارى قولنامه  تقديم دادگاه هاى عمومى نموده اســت–كه به كالســه  573/93/ح1  ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن  94/5/6   ساعت 11:00  تعيين شده است .به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه عمومى و انقالب در امور مونى و دســتور 
دادگاه مراتب در يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى  ميشــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع ار 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست  و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســيدگى حضور به هم رســاند . چنانچه بعدا ابالغى به وســيله آگهى الزم شــوذ فقط يك نوبت و 

مدت ده روز خواهد بود .
  مدير دفتر شعبه اول  حقوقى دادگاه عمومى شريف آباد 

ابالغيه
خواهان/شــاكى حسين اصغرشوركشــتى دادخواستى به طرفيت خوانده/متهم شــهردارى رباط كريم و 
مسعود قيدر و شهره ضرغام و اداره ثبت رسمى امالك رباط كريم و ابراهيم حسنى و شاهين ضرغام و شهريار 
ضرغام و ســپيده ام كلثوم ســيدى پور و اشــرف طباطبايى و داود كوهى به خواســته مطالبه خســارت و اعالم 
بطالن معامله و الزام به تنظيم سندرسمى ملك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان نموده كه جهت رسيدگى 
به شــعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهارســتان واقع در كيلومتر25نسيم شهر ميدان هفت تير 
ابتداى بلوار خيراباد دادگسترى شهرستان بهارستان ارجع و به كالسه9409982988600283ثبت گرديده 
و وقت رســيدگى ان1394/6/8وساعت11:30تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم 
و درخواســت خواهان/شــاكى و به تجويز ماده73قانون ايين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــاراگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از 
نشراگهى و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را درايفت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 5983
متصديامور دفترى دادگاه شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهارستان مدينه پورپرويز

اجراييه
مشــخصات محكوم له رضا قليزاده نام پدر حسين نشــانى قلعه مير خ پشت مدرسه خ17شهريور نبش 
10 مترى ابانپ201روبروى فروگاه ميالد مشــخصات محكوم عليه  مصطفى ملك زاده مجهول المكان حســين 
يوســفى مجهول المكان  ســيف اله عاليى مجهول المكان  شــركت صادرات تميز گلســتان فلكه دوم30مترى 
مينايى غربى نبش ياس4روبروى مدرســه دفترشــركت صادرات تميز  محكوم به به موجب درخواست اجراى 
حكم مربوطه به شماره9410092988600320 و شماره دادنامه مربوطه9309972988601388 محكوم 
عليهم محكوم هســتند به حضور در احدازدفتر ثبت اســناد رســمى و انتقال سندرسمى ســه دانگ مشاع از 
شــش دانگ يك قطعه زمين به شــماره قطعه2553ازپالك ثبتى142اصلى از5094فرعى به انضمام پرداخت 
كليه خســارت دادرســى درحق خواهان ضمنا محكوم عليهم محكوم به پرداخت نيم عشــر دولتى مى باشــند. 

م.الف5984
مديردفتر دادگاه حقوقى شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهارستان بهمن قريشى

اگهى مزايده اموال غير منقول
به موجب اجراييه كالسه5/م/930242مطروح در اجراى احكام شعبه پنجم دادگسترى بهارستان له ليال 
حقى عليه تقى قنبرپور مبنى بر فروش3دانگ يك ملك مسكونى اموال محكوم عليه حسب درخواست محكوم 
له توقيف و توســط كارشناس دادگسترى به شرح زيرا رزيابى گرديده است:موضوع مزايده فروش3دانگ از 
يك بناى مسكونى سه طبقه حدودا87مترمربع طبقه اول يك باب مغازه تجارى به همراه اشپزخانه و سرويس 
بهداشــتى حــدودا 87متر مربع طبقه دوم مشــتمل به يك اتاق خواب و ســالن پذيرايى و اشــپزخانه راه پله 
و ســرويس بهداشــتى حدودا به مســاحت90 به همراه بالكن و طبقه ســوم مانند طبقه دوم است ملك مورد 
اجاره اداره اوقاف و از موقوفات مشيرالســلطنه  مى باشــد ادرس ملك نسيم شهر14مترى چمران ابتداى ك 
شــهيداكبرى پ17 مى باشدكارشناس بادرنظر داشتن جميع جهات موثره در كارشناسى3 دانگ ملك موصوف 
را1500000000ريال معادل يكصد و پنجاه ميليون تومان تعيين و ارزيابى نموده اســت.  مقرراســت اموال 
موصوف در روز 94/4/20مورخ شــنبه از ســاعت12-1از طريق مزايده در دفتر اجراى احكام شــعبه پنجم 
دادگســترى بهارســتان واقع در نسيم شــهر ميدان هفت تير بلوار الغديربه فروش برسد قيمت پايه از بهاى 
ارزيابى شده شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس 
از برنــده مزايــده اخــذ و نامبرده مكلف اســت حداكثر تا يكماه نســبت به پرداخت الباقى ثمــت اقدام نمايد 
درغيــر ايــن صورت ده درصــد اوليه به نفع دولت ضب و مزايــده تجديد مى گردد.طالبيــن در صورت تمايل 
مــى توانند5روزقبــل از موعد مزايده به ايــن اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد انان از مورد مزايده داده شــود. 

م.الف 5985
دادورز شعبه پنجم دادگسترى بهارستان

آگهى 
خواهــان اردشــير عبداللهى دادخواســتى بــه طرفيت خوانــدگان انيــس مرتضايى چليچــه و على اكبر 
مواليــى آرپناهــى به خواســته مطالبه حق الوكاله به درخواســت وكيــل و مطالبه وجه چك و مطالبه خســارات 
دادرســى و مطالبه خســارت تاخير تاديه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرســتان شهركرد نموده كه 
جهت رســيدگى به شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان شــهركرد واقع در شــهركرد ارجاع و به كالسه 
9309983810400668 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/05/05 و ســاعت 8:30 تعيين شده 
اســت. به علت مجهول المكان بودن خواندگان انيس مرتضايى و على اكبر مواليى و درخواســت خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
منشى دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان شهركرد

«آگهى موضوع ماده 10 آئين نامه اجرايى قانون الحاق موادى 
به قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن »

برابــر راى شــماره 92  مورخ 93/4/7 هيــت موضوع  قانون فوق الذكر مســتقر در واحد ثبتى پلدختر 
تصرفات مالكانه بال معارض آقاى محمدســياه منصورفرزند همت على به شــماره شناسنامه 21820 صادره از 
خرم آباد در ششــدانگ يك باب عمارت مســكونى  به مساحت 205/51 متر مربع پالك - فرعى از 28  اصلى 
واقــع در شــهر معموالن شهرســتان پلدختر بخش 8 خرم آباد ، از مالكيت رســمى آقــاى داراب باباخانى محرز 
گرديده اســت به منظور اطالع عموم در يك نوبت آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت نامبرده اعتراض داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار آگهى به مدت 20 روز اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم وظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت 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 . تاريخ انتشار: 94/3/24
 جهانگير آزاد بخت - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك پلدختر

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين
 تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابرراى شماره139360325003000299 مورخ 1394/01/24 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دلفان تصرفات 
مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى بختيار قلى پور در ششــدانگ يكباب عمارت به مســاحت216/79 متر مربع 
قســمتى از پالك 1 فرعى از153 اصلى واقع در بخش 12 اســتان لرستان شهرستان دلفان خريدارى ارمالك 
رســمى آقــاى چراغ بگ قلى پورمحرز گرديده اســت. لذا بــه منظوراطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز اگهى ميشــود در صورتى كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند،بديهى است 

درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م ا لف4
تاريخ انتشار نوبت اول1394/03/24- تاريخ انتشار نوبت دوم1394/04/9

اميرحسين خليلى-رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان دلفان 

آگهى احضار متهم
شــماره بايگانى:940143- نظر به اينكه متهم پرويز رشيدى به اتهام فروش مال غير تحت تعقيب كيفرى 
بوده و مجهول المكان مى باشــد لذا در اجراى ماده 115 قانون آئين دادرســى كيفرى از طريق انتشــار آگهى در 
روزنامــه بــه نامبرده ابالغ مى گــردد كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشــار اين آگهى جهت دفــاع از خود در اين 
شــعبه بيســتم داديارى دادسراى عمومى وانقالب كرمانشــاه حاضر در غير اين صورت غياباً اتخاذ تصميم خواهد 

شد. م الف/547
دفتر شعبه بيستم داديارى دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه


