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بهره بردارى از پد و هلى كوپتر آمبوالنس 
دانشگاه علوم پزشكى استان سمنان

به گزارش روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى استان 
ــمنان،در دومين روز از هفته دولت سال 97 از بالگرد  س
آمبوالنس دانشگاه با حضور مسئولين استانى و شهرستانى 

بهره بردارى گرديد.
ــمنان  ــتان س ــه موقعيت جغرافيايى اس ــا توجه ب ب
ــافران و زائران  ــير مس ــتان در مس  و قرارگرفتن اين اس
ــتان الزم  حرم رضوى، وجود بالگرد آمبوالنس در اين اس
بود كه با پيگيرى مسئولين دانشگاه علوم پزشكى استان 
ــت، درمان و آموزش  ــمنان و همكارى وزارت بهداش س
ــهريور ماه 97 پد و هلى كوپتر  ــوم ش ــكى، امروز س پزش
ــم با حضور  ــيد. اين مراس آمبوالنس به بهره بردارى رس
دكتر چاوشى استاندار سمنان، دكتر همتى نماينده مردم 
ــمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس  شهرستان هاى س
شوراى اسالمى، دكتر دانايى فرماندار سمنان، دكتر دانايى 
ــگاه علوم پزشكى استان سمنان و جمعى از  رئيس دانش

مسئولين استانى، شهرستانى و دانشگاهى برگزار شد.
ــكى استان  ــگاه علوم پزش دكتر دانايى رئيس دانش
سمنان در گفت وگو با روابط عمومى دانشگاه، بيان داشت: 
پد هلى كوپترى دانشگاه علوم پزشكى استان سمنان در 
ــى،  ــى با زير بناى 5000 متر مربع در مركز آموزش زمين

پژوهشى و درمانى كوثر سمنان احداث شده است.

پروژه ترميم نوار حفارى رباط كريم  در حال 
انجام است

با استفاده از اعتبارات جارى و داخلى عمليات ترميم 
نوار حفارى شهر رباط كريم در حال انجام و در شرف اتمام و 

مراحل پايانى قرار دارد .
به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب جنوب 
غربى استان تهران مدير امور آبفاى شهرستان رباط كريم 
ــد : با عنايت به اجراى  ــن اعالم خبر مذكور يادآور ش ضم
ــازى خط انتقال  ــانى و بهس طرح پهنه بندى و به روز رس
600 ميلى مترى در ضلع جنوبى جاده ساوه در اين شهر،  
متعاقباً بهسازى و ترميم نوار حفارى مذكور در دستور كار 
ــورت گرفته در حال ــرار گرفته و مطابق برنامه ريزى ص  ق

 انجام مى باشد . 
ــريح عمليات مذكور يادآور  ــكيبى ضمن تش آرش ش
ــد : طرح پهنه بندى خط 600 ميلى مترى رباط كريم  ش
با استفاده از اعتبارات جارى و داخلى از محل ميدان شهيد 
بهشتى ( خيابان فرماندارى ) تا خيابان المهدى (عج) اين 
شهر جمعاً به طول 1950 متر طى سال جارى انجام و به 
اتمام رسيد و بالفاصله پس از اتمام طرح پيرو تاكيد و جناب 
آقاى مهندس صدرائيه مديرعامل محترم شركت و به منظور 
آسايش شهروندان عمليات زيرسازى و كوبش و ترميم نوار 
حفارى به طول 1950 متر از اواسط مرداد ماه سال جارى 
آغاز شده و در حال حاضر نيز با بيش از 70 درصد پيشرفت 

فيزيكى در حال انجام مى باشد . 

همايش لبخند آب با محوريت اخبار ــازگارى با كم آبى با حضور اصـفـهـان س
بيش از 5 هزار نفر در شهر گز برگزار شد.

ــهر در همايش لبخند آب   ــاهين ش مدير آبفا ش
برضرورت ساكنان اين شهرستان به  سازگارى با كم 
آبى تاكيد كرد و اعالم نمود:در نيمه اول سال جارى 
ــديد منابع آبى ،تخصيص  ــا توجه به محدوديت ش ب
ــرب  شهرستان شاهين شهر با درنظر گرفتن  آب ش
ــالف قراردارد  حدود  ــه اينكه  انتهاى خط منابع پي ب
ــابه سال قبل كمتر  ــبت به مدت مش  50 درصد نس

شده است.
ــاره به افت شديد منابع آب  محمد خليلى با اش
زيرزمينى در اين منطقه اعالم كرد: بستر شهرستان 
شاهين شهر به گونه ايى ست كه  ازمنابع غنى  آبى 
زير زمينى برخودار نيست بنابراين مردم بايد خود را با  

چنين اقليمى سازگار نمايند.

وى به چگونگى تامين آب شرب در فصل تابستان 
ــاره كرد و عنوان نمود: كمبود منابع آبى در فصل  اش
تابستان باعث شد در تامين پايدار آب شرب مردم با 
چالش متعددى روبرو شويم اما با اين وجود توانستيم 
ــى و بهره  با اجراى اقدامات فرهنگى ، فنى ومهندس

بردارى آب شرب مورد نياز مردم را تامين كنيم.
ــهر با بيان اينكه با اصالح  ــاهين ش مديرآبفا ش
ــوده موفق به  ــور هاى فرس ــوط و تعويض كنت خط
ــديم تصريح كرد:در  ــش ميزان هدر رفت آب ش كاه
سال گذشته ميزان هدر رفت آب در شاهين شهر18 
ــوده و تعويض  ــد بوده كه با اصالح خطوط فرس درص

كنتورهاى خراب موفق شديم اين رقم را به 15 درصد 
كاهش دهيم.

ــرب جمعيتى  ــاره به تامين آب ش خليلى با اش
ــهر  ــاهين ش ــتان ش بيش از 180 هزار نفرى شهرس
عنوان كرد:به منظور تامين پايدار و توزيع عادالنه آب 
شرب مشتركين در اين شهرستان اقدام به زون بندى 
ــار شكن در خطوط  ــبكه و نيزنصب شيرهاى فش ش
 انتقال نموديم تا آب بصورت عادالنه ميان مشتركين

 توزيع شود.
ــتان در  ــه چاه در فصل تابس ــه حفر  حلق وى ب
شاهين شهر پرداخت و خاطر نشان ساخت: در حال 

ــهرهاى گز،گرگاب،  ــر حدود 6 حلقه چاه در ش حاض
ميمه و وزوان حفر شده كه با دبى بيش از 120 ليتر 
در ثانيه بخشى از نياز آبى منطقه را در مواقع كمبود 

آب تامين مى كند.
ــاهين شهر به حفر دو حلقه چاه در  مدير آبفا ش
منطقه قلعه خواجه پرداخت و تصريح كرد: پيش بينى 
شده دو  حلقه چاه در منطقه قلعه خواجه با دبى 50 
ــال آينده  ــود تا در فصل گرم س ليتر در ثانيه حفر ش
براى تامين آب شرب شهرستان شاهين شهر با چالش 

كمترى روبرو شويم.
ــرانه مردم شاهين شهر را رقم  خليلى مصرف س

بااليى برشمرد و تصريح كرد: هم اكنون مصرف سرانه 
ــهر حدود 190 ليتر در شبانه روز  ــاهين ش مردم ش
است در حاليكه اين رقم در سال گذشته حدود 210 
ــرانه آب در  ليتر بوده اما با اين وجود هنوز مصرف س
شهرستان شاهين شهر بسيار باالست و بايد مردم آب 

را بهينه مصرف كنند.
ــه منجر به كاهش  ــه اقدامات فرهنگى ك وى ب
مصرف سرانه آب در شاهين شهر شده پرداخت و بيان 
ــان به ادارات و نهادها،برگزارى  داشت:اعزام كارشناس
ــئولين  ــهر با مس ــاهين ش ــر آبفا ش ــت مدي نشس
فرماندارى،آموزش و پرورش مساجد و مركز درمانى 
وتفريحى ، برگزارى جلسات توجيهى با مشتركين پر 
مصرف، برپايى نمايشگاه سازگارى با كم آبى در مراكز 
ــى و درمانى ، توزيع بروشور و نصب بنرهاى با  آموزش
مضامين چگونگى مصرف بهينه آب در نقاط پر تردد 

شهر از جمله اقدامات در اين زمينه بوده است.

اجتماع 5 هزار نفرى مردم شهر گز در همايش لبخند آب

قدردانی مدیر عامل برق منطقه ای 
گیالن؛ از حمایتھای استاندار گیالن 

ــل آبادي »مديرعامل  مهندس بلب ــهامي برق منطقه اي گـيــالن ــركت س ش
ــركت  گيالن در آئين افتتاح 6 پروژه ملى و زيربنايى ش
ــال97 گفت: به يارى خداوند متعال و  در هفته دولت س
ــان  كاركن روزى  ــبانه  ش ــات  زحم و  ــها  تالش ــا  ب
ــهامي برق  ــركت س ــختكوش ش متعهد،متخصص و س
ــتن 6 پروژه  ــاهد به بار نشس منطقه اي گيالن امروز ش

ملى و زيربنايى هستيم. 
ــا اعتبارى  ــور وزير نيرو و  ب ــروژه ها با حض ــن پ اي
ــان افتتاح و ــور همزم ــارد ريال بط ــدود 602 ميلي  ح

 بهره بردارى شدند.
مديرعامل شركت سهامي برق منطقه اي گيالن با 
بيان اينكه اين 6 پروژه در شهرستانهاى؛ رشت، آستارا، 
الهيجان و كالچاى اجرا شده است، افزود: پست 20/63 
كيلوولت توحيد گلسار از نوع GIS مى باشد. اين پست 
ــودن) به زمين  ــودى (كمپكت ب ــل ماهيت وج به دلي
ــيار  كمترى براى احداث نياز دارد كه به دليل ارزش بس
باالى زمينهاى حاصلخيز كشاورزى و تراكم و پراكندگى 
ــيار زياد جمعيت در سطح استان گيالن، استفاده از  بس
اين تكنولوژى  در اين استان بسيار حائز اهميت مى باشد. 
ــاره به ديگر ويژگى مهم اين  مهندس بلبل آبادي با اش
ــت، گفت: براى اولين بار در پست 20/63 كيلوولت  پس
ــفورماتورهاى كم صداى ساخت  توحيد گلسار از ترانس
ــور استفاده كرديم كه نتايج تست صداى آن  داخل كش
منحصر به فرد بود. اين ترانس ها با هدف كنترل سطح 
ــطح صدا و جلوگيرى از  صدا در حد مجاز يا كاهش س
آلودگى صوتى به خصوص در مناطق مسكونى و جهت 

رفاه حال مشتركين محترم به كار برده شده اند.

وین   تعداد مشترکین شرکت گاز استان قز
از ۴۰۰ ھزار گذشت

ــر 401 هزار و 376  در حال حاض مشترك شهرى و روستايى استان قـزويــن
قزوين از نعمت گاز طبيعى بهره مند هستند.

ــرد: از 401 هزار  ــهري بيان ك ــماعيل مفرد بوش اس
ــترك  ــزار و 538 مش ــتان، 306 ه ــترك اس و 376 مش
ــتايى هستند  ــترك روس ــهرى و 94 هزار و 838 مش ش
ــهر 470 روستا از نعمت گاز طبيعى  كه در قالب 25 ش

 بهره مند مى باشند. 
وى افزود: از اين تعداد، حدود 4 هزار و 197 مشترك 

طى 4 ماهه نخست سال جارى جذب شده اند.
ــاره به تعداد نصب انشعابات گاز در  ــهرى با اش بوش
ــال، بيش از 5 هزار  ــتان قزوين افزود: در 4 ماهه امس اس
ــعاب جديد نصب شده است كه شامل هزار و  و 501 انش
64 انشعاب شهرى و 4 هزار و 437 انشعاب روستايى مى 
باشد. بوشهرى در خصوص مشتركين صنعتى و تجارى 
ــترك صنعتى و  گفت: در حال حاضر 2 هزار و 730 مش
ــارى از گاز طبيعى به عنوان  ــزار و 284 واحد تج 28 ه
ــه با توجه به  ــتفاده مى كنند ك ــوخت اصلى خود اس  س
ــتفاده از گاز  ــت محيطى اس مزيت هاى اقتصادى و زيس
ــاهد  ــار اميدوارى كرد در آينده نزديك ش طبيعى، اظه
ــدى و صنعتى از  ــره مندى حداكثرى واحدهاى تولي به
ــتان  ــركت گاز اس ــيم. مديرعامل ش اين انرژى پاك باش
قزوين تصريح كرد: درحال حاضر 100 درصد خانوارهاى 
شهرى و 81 درصد خانوارهاى روستايى استان قزوين به 
ــتند كه با گاز دار شدن  شبكه سراسرى گاز متصل هس
هزار و 384 خانوار روستايى در هفته دولت امسال درصد 
خانوارهاى روستايى برخوردار از گاز طبيعى از 81 درصد 

به 84 درصد افزايش مى يابد.

فراھم نمودن بستر مناسب برای جذب 
سرمایه گذار دراسالمشھر

مسعود مرسلپورفرماندار شهرستان  ــتين نشست اسـالمشهـر ــهر در نخس اسالمش
خبرى پس از انتصاب خود در سمت فرماندار اسالمشهر ، 
ــيوه هاى  ــت :يكى از ش ــگاران ،اظهارداش درجمع خبرن
مديريتى ومملكت دارى مردم ساالرى ،افكار متفاوت است 
ــردد واين تفاوت افكار بايد  كه موجب ايجاد رقابت مى گ
ــتيزه جويى درآن راه  ــرفت جامعه بوده وس درجهت پيش

نداشته باشد. 
ــهر گفت:تمام دستگاهها بايد براى  فرماندار اسالمش
ــرمايه گذار جاذبه داشته باشد،اسالمشهر داراى  جذب س
پتانسيل هاى بالقوه فراوانى براى توسعه وپيشرفت است 
ــراى جذب ــترى ب ــود وبس  كه ،بايد به بالفعل تبديل ش
 سرمايه گذار در اسالمشهر فراهم گردد.وى از خبرنگاران 
ــادابى واميد را به  ــت تا با قلم رسا وتوانمند خود ش خواس
جامعه تزريق كنند وجنگ روانى كه تهديدى براى جامعه 
محسوب مى شود را به فرصتى براى ارتقاء جامعه تبديل 
نمايند. مرسلپور ضمن تاكيد بر اجراى برنامه هاى فرهنگى 
با اتكا به فرهنگ ايرانى، اسالمى افزود:گاهى اوقات به لحاظ 
تعدد مراكز تصميم گيرى فرهنگى دركشور،حالت تدافعى 
ايجاد مى شود ، درشهرستان اسالمشهر بايد با بومى سازى 
وپرداختن بيشتر به موضوعات گريبانگير شهرستان ، فرهنگ 
ايرانى و اسالمى رابراى تاثير گذارى بيشتر دركنارهم داشته 
باشيم. نماينده عالى دولت درشهرستان اسالمشهر ،استفاده 
از رانت ومفاسد را از جمله تهديداتى عنوان كردكه جامعه 
رادربرگرفته وتصريح كرد: در برخورد با مفاسد بايد خيلى 
جدى وارد شده وامنيت را از هر مفسده اى بگيريم ،تاثير 
ــتر از ضربه هاى خارج از  ــد بيش ــتفاده از رانت ومفاس اس

مرزهاست كه بر پيكره نظام برخورد مى كند.

 تاکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده
 از گاز طبیعی

خراسان  گاز  ــركت  ش مديرعامل  ــترده مـشـهـد ــش گس رضوى گفت: پوش
ــانى در اقصى نقاط استان نيازمند افزايش توجه  گازرس
ــتفاده از  ــهروندان و رعايت كامل نكات ايمنى در اس ش

اين نعمت الهى است.
ــيد حميد فانى در محل برگزارى مانور "حريق،  س
ــطح" كه در  ــرارى و نجات از ارتفاع به س ــه اضط تخلي
محل اداره مركزى اين شركت برگزار شد گفت: پوشش 
وسيع خدمات گازرسانى در 72 شهر و 1799 روستا با 
ــترك در بخش هاى  تعداد دو ميليون و 151 هزار مش
مختلف نيازمند ارتقاى آمادگى و باالبردن سطح دانش 

شهروندان براى استفاده ايمن از گاز طبيعى است.
وى با بيان اين مطلب كه عدم وقوع حادثه تصورى 
ــزان آمادگى از طريق  ــت افزود: افزايش مي آرمانى اس
ــزارى مانورهاى اين  ــزارى تمرين هاى مكرر و برگ برگ

چنين زمينه كاهش خطرات را فراهم مى كند.
فانى گفت: مانور امروز با هدف ارزيابى مراحل اجرا 
ــده براى گروههاى  ــرح وظايف تعريف ش ــاس ش بر اس

درگير برگزار شد كه نتيجه نهايى آن مثبت بود.
ــركت گاز  ــره و مديرعامل ش ــات مدي ــس هي رئي
ــانى را دشوار  ــان رضوى در ادامه حرفه آتش نش خراس
ــت و از  ــاى جنگ دانس ــرد در جبهه ه ــد نب و همانن
ــانى، پليس،  ــازمان آتش نش ــاعدت س همكارى و مس
ــزارى موفق اين  ــانه در برگ ــاب رس ــس و اصح اورژان
ــركت گاز  ــور بزرگ قدردانى كرد. به گفته فانى، ش  مان
 خراسان رضوى در بين ساير ادارات استان از نظر كمى و كيفى
ــف با موضوعات  ــزارى مانورهاى مختل ــم دار برگ  پرچ

ايمنى و بحران است.

شهرستانها4 پنج شنبه  22 شهریور 1397  شماره 4838 

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

برابر راى شماره 139760301053001902 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
مجتمع كشت و صنعت شريفان به شناسه ملى 10100743170 در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مســاحت 19788/58 مترمربع پالك شــماره 841 و 843 فرعى از 181 اصلى كه مساحت 7005/23 مترمربع 
آن از قطعه 82 و مســاحت 12783/35 مترمربع از قطعه 81 واقع در دوتويه خريدارى از مالك رســمى مجتمع 
كشت و صنعت شريفان محرز گرديده است. برابر سند رهنى در رهن بانك كشاوزى مى باشد و حفظ حقوق رهنى 
بالمانع است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/6/7- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/6/22 - م الف/3053
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

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

برابر راى شماره 139760301053001899 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
مجتمع كشت و صنعت شريفان به شناسه ملى 10100743170 در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 610 مترمربع پالك شماره 838 فرعى از 181 اصلى در دوتويه خريدارى از مالك رسمى مجتمع كشت و 
صنعت شريفان محرز گرديده است. برابر سند رهنى در رهن بانك كشاوزى مى باشد و حفظ حقوق رهنى بالمانع 
اســت . لــذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/6/7- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/6/22 - م الف/3054
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

متن آگهى
در پرونده شــمارگان: 9509983813200398 آقــاى: رضا بنى طالبى فرزند ابراهيم متهم به آدم ربائى 
با وسيله نقليه، ايراد صدمه بدنى عمدى، تهديد با چاقو و اخاذى نسبت به شاكى آقاى قربانعلى بنى طالبى فرزند 
رضا مى باشد. نظر به اينكه آقاى رضا بنى طالبى متوارى است و با توجه به صدور قرار رسيدگى غيابى در اجراى 
تبصــره ى 1 مــاده 394 قانــون آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392 وقت رســيدگى براى روز يكشــنبه مورخه 
1397/07/22 ساعت 08/30 صبح تعيين گرديده، مقرر است جهت دفاع از اتهام انتسابى در شعبه دوم دادگاه 
كيفرى يك شهركرد به همراه شهود خود در جلسه رسيدگى حاضر و در صورت عدم حضور دادگاه به صورت غيابى 

اتخاذ تصميم خواهد نمود. موضوع جلسه رسيدگى و استماع اظهارات شهود و طرفين مى باشد.
كرم شيخ پور - مستشار دادگاه كيفرى يك شهرستان شهركرد

آگهى ابالغ
بدينوسيله پيرو آگهى هاى قبلى به آقا/خانم – مرتضى و محمدرضا بافنده بدر اباد- فعال مجهول المكان ابالغ 
مى شود در مورد دادخواست شركت اطلس تجارت رسپينا سناباد عليه شما به خواسته مطالبه وجه و غيره به موجب 
دادنامه شماره 9709977575500686 در پرونده 5/970229 تضامنى به پرداخت مبلغ 1/050/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و نيز پرداخت هزينه دادرسى مطابق تعرفه از باب تسبيب و نيز پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررســيد تا زمان اجراى حكم بر اســاس جدول شاخص تورم بانك مركزى محكوم شده ايد مراتب 
بدينوسيله در روزنامه درج مى گردد راى صادره غيابى و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونى قابل واخواهى 

در اين دادگاه است. م.الف23364
تاريخ انتشار: 1397/06/22

 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت دادرسى به خوانده 
كالســه پرونده: 14/970502 - رســيدگى: 1397/07/28 ســاعت 11- خواهان: بانك رفاه كارگران با 
وكالت خانم مريم شكيبائى فرزند حسن- خواندگان: 1- خانم تكتم صباغيان طوسى فرزند عباس 2- خانم شمسيه 
اســدى فرزند فضل اله  خواسته: مطالبه وجه + مطالبه خســارت دادرسى + مطالبه خسارت تاخير تاديه + تامين 
خواســته - بدينوسيله اعالم مى گردد خواهان دادخواستى تسليم دادگاههاى عمومى شهرستان مشهد نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه 14 دادگاه عمومى ارجاع گرديده كه به شماره 14/970502 ثبت و وقت رسيدگى فوق 
تعيين گرديده است لذا بعلت مجهول المكان بودن خواندگان و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان از 
تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را 
دريافت نمايند و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رسانند چنانچه بعدا ابالغى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود م.الف 23365
تاريخ انتشار: 1397/06/22

منشى شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
خواهان ســجاد شايسته دادخواستى به طرفيت خوانده سيد صادق ميرزاده به خواسته مطالبه وجه تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 255 شوراى حل اختالف مجتمع 
شــماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشــهد- طالب ميدان ميرزا كوچك خان ارجاع و به كالسه 255/970610 
ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن مورخ 1397/7/29 ساعت 9 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان 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 مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف 23560
تاريخ انتشار: 1397/06/22

 منشى شعبه 255 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
خواهان آقاى فاروق عليزاده با وكالت خانم صفيه رفسنجان عباسى دادخواستى به طرفيت خواندگان آقايان 
على نوروزپور نريمانى فرزند محمود و غالمحســين چشــك فرزند شير محمد به خواسته مطالبه وجه چك مطرح كه 
به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709987509200683 شعبه 253 شوراى حل اختالف مجتمع 
شماره پنج شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/28 ساعت 09:30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاهطبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 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 نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف 23561
تاريخ انتشار: 1397/06/22

 متصدى امور دفترى  شعبه 253 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
خواهان آقاى/خانم جواد نخلستانى با وكالت آ خوشخو دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/خانم عفت امجدى 
به خواسته مطالبه وجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 252 شوراى 
حل اختالف مجتمع 5 ميرزا كوچك خان مشهد به كالسه 252/970707 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن مورخ 
1397/7/29 ســاعت 9:15 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 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 كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى 

حاضر گردد. م.الف 23562
تاريخ انتشار: 1397/06/22

 شعبه 252 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج ميرزا كوچك خان مشهد

آگهى ابالغ 
بدينوســيله پيــرو آگهى هــاى قبلى به آقاى/خانم ســعيد جاللى سردشــت فعــال مجهول المــكان ابالغ مى 
شــود در مورد دادخواســت آقاى/خانم حســين بذرافشان عليه شما بخواســته مطالبه وجه به موجب حكم شماره 
9709977509100843 در پرونده كالســه 252/970319 به پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و جبران (پرداخت) خسارت وارده به سبب تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك 96/5/30 الى يوم االداء 
بر اساس نرخ تورم بانك مركزى و نيز پرداخت دو ميليون و هشتصد و شصت هزار ريال ريال بابت تمبر و چهارصد 
و پنجاه هزار ريال بابت هزينه آگهى روزنامه خسارت وارده به سبب هزينه دادرسى در حق خواهان (آقاى حسين 
بذرافشان) صادر و اعالم مى دارد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج مى گردد راى صادره غيابى و از تاريخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونى واخواهى در اين شورا است. م.الف23563
تاريخ انتشار: 1397/06/22

مسئول دفتر شوراى حل اختالف شعبه 252 شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
خواهان آقاى/خانم اكبر عليزاده دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/خانم محمود عليزاده به خواسته مطالبه 
وجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 252 شوراى حل اختالف مجتمع 
5 ميرزا كوچك خان مشــهد به كالســه 252/970427 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن مورخ 1397/7/29 
ســاعت 9 تعيين شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آييــن دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. م.الف 

23564
تاريخ انتشار: 1397/06/22

 شعبه 252 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج ميرزا كوچك خان مشهد

آگهى ابالغ 
بدينوســيله پيرو آگهى هاى قبلى به نوريه زرگانى فعال مجهول المكان ابالغ مى شــود در مورد دادخواســت 
آقاى يوســف رزمى عليه شما بخواسته مطالبه اجور و تخليه به موجب حكم شــماره 9709977508900783 در 
پرونده كالســه 970270 بــه پرداخت مبلــغ 26/660/000 ريال بابت اجور معوقه 3 ماهــه و ده روزاز مورخه 
1396/12/18 لغايت 1397/3/29 (از قرار اجاره ماهيانه 800/000 تومان) و نيز پرداخت مبلغ 7/674/000 
ريال قبوض مصرفى آب، برق، گاز و تلفن و همچنين پرداخت 1/802/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الدرج 
روزنامه و نيز و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى  در حق خواهان (يوسف رزمى) صادر محكوم شده ايد مراتب 
بدينوســيله در روزنامه درج مى گردد راى صادره غيابى و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونى واخواهى در 

اين شورا است. م.الف23565
تاريخ انتشار: 1397/06/22

منشى شعبه 250 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهى احضار متهم
به اين وســيله برابر ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى به آقاى محمود خان زاده فرزند جواد به اتهام 
ايراد صدمه بدنى عمدى در پرونده كالســه 107/970551 موضوع شــكايت خانم معصومه دالكه فرزند رمضان 
ابالغ مى گردد تا جهت دفاع از اتهام انتســابى خود در مورخ 97/8/1 ســاعت 8:30 صبح در شــعبه 106 دادگاه 
كيفرى دو مشــهد مســتقر در مجتمع قضايى عدالت شــيرودى 13 حاضر و در غير اين صورت دادگاه به موضوع 

رسيدگى وحكم مقتضى صادر خواهد نمود. م.الف 23566
تاريخ انتشار: 1397/06/22

رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى دو مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
بديوســيله به آقاى محمد ذكاوت منش و خانم پرى ذكاوت منش، فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد با توجه 
به اتهام شــما دائر به مشاركت و تخريب مبايعه نامه در پرونده كالسه 115/970694 در مجتمع قضايى عدالت 
واقع در نبش خيابان شيرودى 13 در جريان رسيدگى مى باشد و وقت رسيدگى براى روز 1397/08/13 ساعت 
8:30 صبح تعيين شــده اســت با عنايت به ماده 344 قانون آيين دادرســى كيفرى در امور دادگاهها مراتب در 
جرايــد كثيراالنتشــار درج و آگهــى مى گردد تا در موعد مقرر در دادگاه حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نماييد در 

غيراينصورت دادگاه غيابا به موضوع رسيدگى و حكم مقتضى را صادر خواهد نمود. م.الف23567
تاريخ انتشار: 1397/06/22

مدير دفتر شعبه 115 دادگاه كيفرى دو مشهد

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983852100143 شــوراى حل اختالف شماره 1 شهرســتان لردگان تصميم نهايى 
شماره 9709973852100455. خواهان: آقاى آيت اهللا بابااحمدى فرزند حسين على به نشانى استان كرمان- 
شهرســتان سيرجان- شهر سيرجان- خ آيت اله ســعيدى ك 14 پ 26. خواندگان: 1- اقاى محمدحسين قاسمى 
نژاد رائينى فرزند احمد 2- آقاى مجتبى قاســمى همگى به نشــانى مجهول المكان. خواسته: الزام به تنظيم سند 
خودرو. قاضى شــورا با بررســى اوراق و محتويات پرونده، ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
رأى مى نمايد. رأى شورا: موضوع اين پرونده رسيدگى به دعوى آيت اهللا بابااحمدى به طرفيت 1- محمد حسين 
قاسمى نژاد رائينى و 2- مجتبى قاسمى به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمى انتقال يك دستگاه خودروى 
پرايد 296 به شماره 19د969-65 است. پاسخ استعالم از اداره آگاهى/ مركز شماره گذارى خودروى لردگان به 
شــماره 19د969-65 مورخ 97/3/7 حكايت از مالكيت رســمى خوانده دوم در اداره راهنمايى و رانندگى دارد. 
بدين وصف قاضى شورا، دعوى خواهان را با عنايت به مفاد بيع نامه عادى تنظيم شده بين خواهان و خوانده اول 
در مورخ 90/15/12 و پاسخ استعالم مذكور و وجود خودرو در يد خواهان كه اماره مالكيت مى باشد و عدم حضور 
خواندگان جهت دفاع، وارد دانسته و مستنداً به مواد 222 و 221 و 220 قانون مدنى حكم بر محكوميت خوانده 
دوم به انجام تعهد عرفى خويش مبنى بر تنظيم ســند رســمى انتقال خودروى مذكور به نام خواهان صادر و اعالم 
مى نمايد. اين حكم غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و سپس ظرف 20 روز، قابل 
تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان لردگان است. در خصوص دعوى به طرفيت خوانده رديف 
اول، نظر به اينكه خودرو در مالكيت رسمى وى نمى باشد و نامبرده صرفاً از جهت احراز ترتيب اياذى، طرف دعوى 
قرار گرفته اســت، دعوى متوجه وى نمى باشــد. بنابراين قاضى شــورا به استناد ماده 89 و بند 4 ماده 84 قانون 
دادرســى دادگاههــا در امور مدنى قــرار رد دعوا صادر و اعالم مى نمايد. قرار اخير ظــرف 20 روز از تاريخ، قابل 

تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى لردگان است. 
شوراى حل اختالف شماره 1 شهرستان لردگان

آگهى مفقودى
برگ سبز وانت پيكان به شماره پالك 243 ل 23 ايران 26 مدل 1386 بنام عقيل سعيدى مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

سند مالكيت (برگ سبز) خودروى كشاورزى تراكتور سيستم ام اف تيپ 285 مدل 1390 به رنگ قرمز-
روغنى به شــماره موتور LFW01774X و شــماره شاســى J13555  ه شــماره پالك 59-671 ك 12 متعلق به 
قاســم ممى زاده فرزند قربان محمد به شــماره ملى 5319901011  مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ســاقط مى 

باشد.گنبد

برگ سبز و سند مالكيت خودرو هايما به شــماره 82-949ج29 ش موتور 484QT76008500Aشاسى 
NAAD391Z0HY700773 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

برگ ســبز خودرو ســوارى هيوندا مدل 2007 رنگ قرمز متاليك به شــماره ايران44-185م56 شاســى 
KMHFC41D57A188895 ش موتور G6DB5K049411 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند مالكيت موتور ســيكلت باجاج پالس تيپ CC200 به شــماره موتور: JLZCFF61000 و شماره تنه: 
 N5P***200B9512056و پــالك 754-44531 به نام محســن چراغى كلوانى مفقــود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است. گرمسار

خــودرو پــژو SDV8 206 بــه شــماره انتظامــى 262ط92- ايــران 19 مــدل 1393 بــه شــماره موتــور 
163B0086586 و شــماره شاســى NAAP41FD4EJ676529 به نام بهروز رازيانــى در تاريخ 97/3/31 در 
اســتان كرمانشاه شهرســتان كرمانشاه به ســرقت رفته و كليه مدارك خودرو فاقد اعتبار بوده و از يابنده تقاضا 

ميشود در صورت مشاهده با تلفن 09183312940 تماس گرفته و مژدگانى دريافت نمايند. 

اصل مدرك كارت دانشــجويى بنام اينجانــب امين دلداده كمالى فرزند محمد به شــماره 952063100 و 
شــماره ملى 3660650889 در رشــته زيست شناسى از دانشگاه زابل در مقطع كارشناسى ورودى سال 1395 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. 

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم صغرا محمدى كهيانى داراى شناسنامه شماره120 به شرح دادخواست به كالسه 613/97 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســين قلى فتاحى ميالسى بشناسنامه 
654 در تاريخ 93/1/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- صغرا محمدى كهيانى، فرزند على ، ش ش 120، نسبت با متوفى زوجه 2- مريم فتاحى ميالسى، فرزند حسين 
قلى ، ش ش 2، نسبت با متوفى فرزند3-هاجر فتاحى ميالسى، فرزند حسين قلى ، ش ش 87، نسبت با متوفى 
فرزند4-مرضيه فتاحى ميالسى، فرزند حســين قلى ، ش ش 4660080757، نسبت با متوفى فرزند5-سعيد 
فتاحى ميالسى، فرزند حسين قلى ، ش ش 2، نسبت با متوفى فرزند6- بتول فتاحى ميالسى، فرزند حسين قلى ، 
ش ش 504، نسبت با متوفى فرزند7-حميد فتاحى ميالسى، فرزند حسين قلى ، ش ش 2265، نسبت با متوفى 
فرزند 8-رضا فتاحى ميالسى، فرزند حسين قلى ، ش ش 4660764095، نسبت با متوفى فرزند 9- احمدرضا 
فتاحى ميالســى، فرزند حســين قلى ، ش ش 4660859487، نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان

آگهــى تغييــرات شــركت نرمينــه كشــان راه خويش ســهامى خــاص به شــماره ثبــت 2614 و شناســه ملى 
14005816472

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1397/6/17 تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاى ارسالن خالدى 
برهنه به كد ملى 4220396225، آقاى هاشم خالدى برهنه به كد ملى 4231851433 و آقاى محمدجان خالدى 
برهنه به كد ملى 4231004633 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. آقاى 
جمشــيد خالدى برهنه به كد ملى 4231005354 و آقاى فرشــيد خالدى برهنه به كد ملى 4660204901 به 
ترتيب به سمت بازرس اصلى و على البدل شركت براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار 
كيهان جهت نشــر آگهى هاى شــركت تعيين گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 
كثيراالنتشار انتخاب مديران انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در 

پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختيارى 

 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى لردگان

آگهى فقدان سند مالكيت 
بدينوسيله خانم مرواريد بلوچى فرزند دلمراد وكيل آقاى يوسف صادقى فرزند پير محمد بموجب وكالتنامه 
شــماره 10212 مورخ 92/01/20 دفترخانه اسناد رسمى 64- نيكشهر كه به استناد دو برگ استشهاد محلى و 
امضاء شــهود و به گواهى دفترخانه اسناد رسمى 17 نيكشهر رسيده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يك 
باب منزل بمساحت 378/81 مترمربع پالك 221 فرعى از 98- اصلى واقع  در روستاى كيشك جزء قطعه دو بخش 
15 بلوچســتان مورد ثبت 2537 صفحه 271 دفتر جلد 22 بشماره مسلسل چاپى (406766 سرى الف 91) كه 
بنام آقاى يوسف صادقى فرزند پير محمد صادر و تسليم گرديده بعلت اسباب كشى مفقود شده و تقاضاى صدور 
ســند مالكيت المثنى پالك مذكور از اين اداره نموده اســت لهذا مراتب در اجراى تبصره يك اصالحى ماده 120 
آئيننامه اجرائى قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مزبور و يا 
وجود سند مالكيت مذكور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهى طى مدت 10 روز اعتراض كتبى خود را بانضمام 
اصل ســند مالكيت و يا ســند معامله باين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد در غير 
اينصــورت پــس از انقضاء مدت قانونى مذكور و عدم وصول اعتراض و يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت 
يا ســند معامله ارائه نشود نســبت به صدور سند المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف/104- تاريخ 

انتشار 1397/6/22
رئيس ثبت اسناد و امالك نيكشهر

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول
به موجب پرونده كالســه 954517 له موسســه دادرسان عليه محســن احمديان  جهت وصول محكوم به و 
هزينه هاى اجرايى اموال مشروحه زير متعلق به سكينه افضلى توقيف و به مبلغ 220,000,000 ريال ارزيابى و 
مقرر شــد در روز سه شــنبه 97/7/10  از ساعت 9 الى 10 ازطريق مزايده حضورى در محل دفتر اجراى احكام 
مدنى سارى به فروش برسد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت گردد 
هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شــد.مال مورد مزايده عبارت اســت از سوارى پژوSD 206 (آريان) به شــماره ايران62-569ج24 رنگ 
خاكسترى متاليك،دنده اتوماتيك كه در حال حاضر در پاركينگ خبازان سارى توقيف مى باشد.سطح خارجى كاپوت 
در چند نقطه آثار رنگ رفتگى دارد.اتاق در چند نقطه آثار برخورد جزئى و خط و خش دارد . گلگير عقب سمت چپ 
آثار برخورد سايشــى دارد .ركاب سمت راست فرورفتگى جزئى دارد.الستيك ها با عاج 70درصد و ساير قسمت 
هاى اتومبيل ظاهرا سالم است.باتوجه به اين كه بيش از دو ماه است كه اتومبيل در محوطه باز پاركينگ متوقف مى 
باشد قابل روشن كردن نيست .ارزش اتومبيل به ميزان 220,000,000 ريال برآورد گرديد كه به ميزان محكوم 

به و هزينه اجرايى به فروش مى رسد.م/الف
مدير شعبه اول اجراى احكام شوراى حل اختالف سارى

رونوشت آگهى حصر وراثت 
خواهــان پژمــان حيــدرى گوجانــى فرزنــد هومان بــه شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شــده به كالســه 
9709983844500453  از اين دادگاه  درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
هومان حيدرى گوجانى در  اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- شوكت حيدرى گوجانى فرزند سوارعلى به ش ش 21زوجه متوفى 2- محبوبه حيدرى گوجانى فرزند هومان به 
ش ش 116فرزند متوفى 3- بهاره حيدرى گوجانى فرزند هومان به ش ش 456فرزند متوفى  4-پژمان حيدرى 
گوجانى فرزند هومان به ش ش 169فرزند متوفى 5-پريســا حيدرى گوجانى فرزند هومان به ش ش 86فرزند 
متوفــى 6-ايمان حيدرى گوجانى فرزند هومان به ش ش 75فرزند متوفى 7-رويا حيدرى گوجانى فرزند هومان 
به ش ش 4610191784فرزند متوفى . اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى 
گرددچنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه 

به اين شوراتقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 5 شهرستان شهركرد- رحمان اماده

دادنامه
پرونده:9409982011400756 دادنامه:9709972011400643 متهم:مهرشاد فالحى شاكى: سازمان 
جهــاد كشــاورزى مازندران اتهام:تغيير غيرمجاز كاربــرى اراضى زراعى و باغ هــا ((رأى دادگاه)):درخصوص اتهام 
مهرشاد فالحى مبنى بر تغيير غيرمجاز كاربرى زمين كشاورزى موضوع شكايت اداره جهاد كشاورزى محمودآبادكه 
اداره شاكى اعالم داشته متهم مقدار 16مترمربع از اراضى كشاورزى واقع در روستاى فرامده را تبديل و تغيير 
كاربرى داده لذا درخواســت رســيدگى دارد.دادگاه باتوجه به گزارش مامورين جهاد كشاورزى عدم دفاع موثر از 
ســوى مشــتكى عنه و نامه اداره بنياد مسكن انقالب اســالمى محمودآباد مبنى بر اين كه محل خارج از طرح هادى 
مصوب بوده و داراى كاربرى زراعى است اتهام انتسابى را محرز دانسته و به استناد مواد 1و3 قانون حفظ كاربرى 
اراضــى زراعى و بــاغ ها مصوب 1374 با اصالحات بعدى حكم به محكوميت متهم به پرداخت 16,000,000 ريال 
جزاى نقدى (باتوجه به ميزان مســاحت تغيير كابرى شــده و قيمت روز زمين با كاربرى جديد)و قلع و قمع و اعاده 
وضع به حالت سابق را صادر واعالم مى دارد .رأى صادره غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در 

اين شعبه وظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
على قلى زاده-رييس شعبه دوم دادگاه عمومى بخش سرخرود

آگهى ابالغ وقت دادرسى و احضار متهم
كالســه پرونــده: 970540 وقــت رســيدگى:97/7/25 ســاعت 12:30 ظهــر شــاكى:غالمعلى نيــك پور 
متهم:ســهراب فرهادى خلكى حسب گزارشى كه تســليم مرجع قضايى گرديده و پس از طى تشريفات قانونى به 
اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى تعيين شده، به علت مجهول المكان بودن متهم، بنا به دستور دادگاه و به تجويز 
مــواد 174 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتــب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا متهم پس از اطالع ازتاريخ جلســه دادرسى جهت رسيدگى به اتهام در وقت مقرر 
باال در دادگاه حضور به هم رســاند . چنانچه بعداً ابالغى به وســيله آگهى الزم شود برابر مقررات اقدام مى گردد 
. عــدم حضور متهم در جلســه دادگاه بدون اعالم عذر موجه مانع رســيدگى و اتخاذ تصميــم قانونى و صدور رأى 

مقتضى نخواهد بود.م/الف
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى دو محمودآباد-محمدزاده

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به اسماعيل فوالدى و صادق فوالدى
خواهان عليرضا پورفرج دادخواســتى به طرفيت خواندگان اســماعيل فوالدى و صادق فوالدى به خواســته 
مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982074000291 شــعبه 10 شوراى حل اختالف 
ســارى ثبت و وقت رسيدگى 97/7/30 ساعت 9:30 تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت 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 ،نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م/الف
         متصدى امور دفترى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-مرضيه اصغرى دازميرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به فرشاد بابايى ف محمدولى
ش بايگانى شــعبه:970305 خواهان بانك سينا به شماره ثبت 2904 به نمايندگى عسگر عزيزى با وكالت 
معصومه بنچارى دادخواستى به طرفيت خوانده فرشاد بابايى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
به كالسه 9709982074100304 شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 97/7/29 ساعت 
9:30 تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و در خواست 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 دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-منيژه طيبى

دادنامه
پرونده:9609981210300850 خواهان:حســن عســگرى كاسب ف مهدى با وكالت عاطفه تسليمى نياك 
ف محمدضا و قاسم اكبرى ف مصطفى قلى خوانده:اسماعيل حسينى محمودى فر ((رأى دادگاه)):درخصوص دعوى 
حســين عسگرى كاسب با وكالت قاسم اكبرى و عاطفه تسليمى نياكى به طرفيت اسماعيل حسينى محمودى فر به 
خواسته صدورحكم بر اعسار از پرداخت هزينه دادرسى در مرحله بدوى موضوع پرونده 960871 نظر به اين كه 
درآمد خواهان به اندازه اى نمى باشــد كه بتواند هزينه دادرســى را پرداخت كند و باتوجه به گواهى گواهان كه 
حكايت از عدم توانايى خواهان به پرداخت هزينه دادرســى در اين مرحله دارد بنابراين دادگاه با پذيرش ادعاى 
خواهان به اســتناد مواد 504-506-507 ق آ د حكم بر قبولى اعســار خواهان و معافيت موقت وى از پرداخت 
هزينه دادرســى در اين پرونده صادر واعالم مى دارد.رأى صادره حضورى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل 

تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
عيسى رضوانى-رييس شعبه سوم دادگاه حقوقى آمل

آگهى ابالغ وقت دادرسى
مهسا موقر رحيم آبادى ف احمد دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت هادى بابايى تقديم كه به اين 
شعبه ارجاع و  به كالسه 970293 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 
ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل 
اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در تاريخ 97/7/29 ساعت 9 در شعبه 5 شوراى حل 

اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
 دبير شعبه 5  شوراى حل اختالف سارى

         
آگهى ابالغ وقت دادرسى

على اصغر يعقوب زاده ســوركى با وكالت مريم هدايت زاده دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 
اكبر قربان نتاج عمرانى ف نبى اله تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 970239 شوراى سارى ثبت شده، 
چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و 
آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در روز يكشنبه 97/7/29 ساعت 9 صبح در شعبه 14 حقوقى  شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند 

واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 14 شوراى حل اختالف سارى


