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شرکت گاز استان گلستان با 60 طرح 
گازرسانى به استقبال هفته دولت مى 

رود

مدیر کل راه و شهرسازى استان مرکزى؛
پرداخت تسهیالت ویژه جهت 

سازندگان مسکن

استان  بردارى  وزنه  هیأت  رییس  حکم  با 
خوزستان ، رییس کمیته ارزیابى فنى و مالى 

این هیأت منصوب شد . 

روستاي  آب400مشترك  فشار  افت  شکل 
گوشلوندان فومن رفع شد

دیدار فرماندار شهرستان املش با مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان گیالن
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نشست همدلى در راستاى رفع مشکالت همسایگى/ جلسه هم اندیشى شهردار باقرشهر با مدیرعامل 
سازمان بهشت زهرا (س) 

 استان گیالن با همدلى طرح تحولى 
«آجر به آجر» را اجرا خواهد نمود

با اجراى پروژه هاى مختلف عمرانى 
تبدیل شهر فالورجان به کارگاه عمرانى

آگهى مفقودى
ســند وبرگ ســبز( شناســنامه)خودرو ســوارى پژو  CNG مدل96به 

شــماره انتظامى 592ج85ایران49 به شــماره موتور  شــماره 
 به نام حسین حاتمى دهنو مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. یاسوج
*********************************************

 ســند کمپانى و برگ سبز(شناســنامه)خودرو ســوارى پرایدتیپ جى تى ایکس آى  
مــدل 86بــه رنگ نقــره اى متالیک به شــماره انتظامــى 196د 72 ایران14 به شــماره 
موتور2128784 شــماره شاســى  بنام وحید پــور میرزاده مفقود 

گردیده و از درجه  اعتبار ساقط مى باشد یاسوج
*********************************************

سند و برگ سبز (شناسنامه)خودرو سوارى سمند ال ایکس مدل89 سفید روغنى 
به شــماره انتظامى 118ص84ایران49و به شماره موتور 12489125192 و به شماره 
شاســى  به نام فضل اله نوحى جدســى مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. یاسوج
*********************************************

سندکمپانى وبرگ سبز( شناســنامه)خودرو وانت نیسان مدل89به شماره انتظامى 
823ب76ایران49 به شماره موتور 545500و شماره  

به نام جان محمد دیودل مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. یاسوج
*********************************************

اینجانــب ســید مهــدى جاللى مقــدم فرزند ســید شــمس الدیــن به شــماره ملى 
872366057  مالک خودروى ســوارى سیستم پژو تیپ پارس به رنگ مشکى -متالیک 
مدل 1382 به شماره شاسى 82813204 و شماره موتور 22828208537 به شماره 
پالك 12-161 د 93 بعلت فقدان اسناد فروش (سند کمپانى و سند مالکیت برگ سبز) 
تقاضاى رونوشت المثنى سند خودروى مذکور را نموده است. لذا چنانچه هرکس ادعایى 
در مورد خودروى مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شرکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شــهر ساختمان سمند مراجعه نمایند. بدیهى است پس از انقضاى 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.  گنبد
*********************************************

اصل ســند کمپانى یکدستگاه موتور سیکلت هوندا  به رنگ مشکى به شماره موتور 
71005030 به شــماره تنه شاســى به نام عارف نوروزى مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط است پارس آباد مغان
*********************************************

بــرگ ســبز (شناســنامه) وکارت و کارت ســوخت خودروســوارى سیســتم پــژو 
تیــپ 405جــى ال ایکــس آى 8/1مــدل 1389برنــگ خاکســترى -متالیــک شــماره 
موتور12489281598شاســى  پالك ایران 84-
113د 25بــه نــام زبیده ربى نژاد رودبــارى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد . بندر عباس
*********************************************

برگ ســبز یک دستگاه خودرو ســوارى ام وى ام تیپ      مدل 
1391 بــه رنــگ قهوه اى متالیک به شــماره موتور  و شــماره 
شاســى  به شــماره پالك ایــران 11- 816 ب23 متعلق به 

بابک کواکبى عصار مفقود گردیده و از درچه اعتبار ساقط است. کاشان
*********************************************

برگ ســبز موتور سیکلت سیســتم زمرد تیپ    به رنگ زرد به شماره 
موتــور  و شــماره پــالك ایــران 511- 17792 به نــام آقاى محمد 

محمدرضایى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
*********************************************

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اینجانــب عبدالحمید نوحى احــدى از وراث تقى و هاجرحیدرى 
مالک قسمتى سهم مشاع از             ششدانگ مشاع پالك ثبتى 45/ 119واقع در قریه 
لمســار به نشانى دماوند- لمسار- خیابان اصلى متقاضى تعیین بستر و حریم  رودخانه/ 
مســیل/ نهر در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذکر مى باشــم و حسب اعالم امور آب 
دماونــد بر اســاس ضوابط و مقررات جارى، تعیین بســتر و حریم منوط بــه مراجعه کلیه 
مالکین مشاعى به امور آب و تکمیل پرونده مى باشد لذا از کلیه مالکین مشاعى تقاضا مى 
شود با در دست داشتن مدارك مالکیت خود ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهى به 
امور آب دماوند به نشانى گیالوند بلوار آیت اله خامنه اى روبروى باشگاه ولى عصر(عج) 
مراجعه نمایند . بدیهى اســت عدم مراجعه مالکین مشــاعى ظــرف مهلت مقرر فوق نافى 
اقدامات شــرکت آب منطقه اى تهران (امور آب) نبوده و بستر و حریم اعالمى براى کلیه 
مالکین مشــاعى الزم الرعایه مى باشد.تاریخ انتشــارنوبت اول: 1399/04/31 – نوبت 

دوم: 1399/05/9- 6803
اداره امور آب دماوند

آگهى فقدان سند مالکیت
سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع از یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 2146/9 
بشــماره 189 فرعــى از 72 اصلــى واقــع در وادان ذیل ثبت و صفحــه 109 دفتر جلد 
317 داراى ســند مالکیت بنام آقاى عباس معصومى صادر و تسلیم گردیده است سپس 
مــورد ثبت برابر ســند قطعى شــماره 3125- 1386/05/01 دفترخانــه 3 دماوند به 
اصغرکاظمى انتقال یافته است..سپس نامبرده با ارائه یک برگ استشهاد محلى که امضاء 
شهود در ذیل آن بشماره  000669-000668 – 1399/05/04  بگواهى دفترخانه 5 
دماوند رسیده مدعى است که سند مالکیت آن بعلت نامعلوم و قیدنشده مفقود گردیده 
اســت و درخواســت صدور ســند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب 
باســتناد تبصره یــک اصالحى ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهى 
میشــود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت 
نــزد خود میباشــد . از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مــدت 10 روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله باین اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند تا با 
تنظیم صورت مجلس سند مالکیت به دارنده اعاده و از ادامه عملیات خود دارى شود در 
غیر این صورت پس از انقضاء مهلت ســند مالکیت المثنى بنام متقاضى صادر و تســلیم 

خواهد شد. 6814
عابدین نورى شیرازى- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى حصر وراثت
نظــر بــه اینکــه محمدســلمانى محمدآبــادى فرزنــد رجــب طــى کالســه پرونــده 
پــوچ  قربانــى  فاطمــه  اظهارداشــته  و  نمــوده  حصروراثــت  13/99/41درخواســت 
فرزندمحمدبه شــماره شناســنامه 21 مورخه1398/09/28مرحوم شــده و ورثه حین 
الفــوت متوفــى عبارتنــد از:   1-محمدســلمانى محمدآبــادى متولد1356/03/01بــه 
ش ش4شــماره ملى0794310001نســبت فرزنــد متوفــى 2-فاطمه صغرى ســلمانى 
محمدآبــادى متولــد 1362/03/23بــه ش ش4 شــماره ملى0794310729 نســبت 
فرزندمتوفى3-رجــب ســلمانى محمدآبــادى متولد1324/03/03بــه ش ش 17 بــه 
شماره ملى 0794277225 نسبت همسرمتوفى.اینک درخواست مزبوریک نوبت آگهى 
تاهرکســى اعتراضــى داردویاوصیت نامه از متوفى نزداو باشــدظرف یک ماه به شــورا 

تقدیم واالگواهى صادرخواهد شد.
شعبه سیزدهم شوراى حل اختالف سبزوار مستقر در روداب

آگهى ابالغ اجرائیه مهریه پرونده9900102-اجراى ثبت سبزوار
پدر:رضاتاریــخ  پورنــام  کاشــى  متعهد(زوج):عبــاس  آقــاى  بــه  بدینوســیله 
شناســنامه:21223به  ملى:0060098457شــماره  تولد:1357/09/09شــماره 
خانــم  شــودکه  مــى  ابــالغ  خیابان19پــالك  اول  افســریه15مترى  نشــانى:تهران 
فرشــته ســادات قربانــى جهــت وصــول تعدادپانصدونودوهشــت عددســکه طالتمــام 
بهــارآزادى قســمتى از مهریه به اســتنادمهریه مندرج درســندازدواج شــماره4103-
81/6/4دفترازدواج17ســبزوارعلیه شــمااجرائیه صادرنمــوده وپرونــده اجرائــى به 
کالســه9900102دراین اداره تشکیل شــده وطبق گزارش مورخ99/4/18اداره اول 
اجراى اسنادرســمى تهران محل اقامت شــمابه شــرح متن سندشناخته نشــده لذابنابه 
تقاضــاى بســتانکارطبق ماده18آئیــن نامــه اجرامفاداجرائیــه فقــط یک مرتبــه در یکى 
ازروزنامه هاى کثیراالنتشــارمحلى آگهى مى شودوچنانچه ظرف مدت ده روز ازتاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گرددنسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماییدعملیات 

اجرائى جریان خواهدیافت.(م الف99/2044)
تاریخ انتشار:پنج شنبه 1399/05/09

على آب باریکى-رئیس ثبت اسنادوامالك سبزوار

دادنامه 
بــه تاریــخ 95/11/18 ، شــماره پرونــده 314/95 ش 111 ح شــماره دادنامــه 
486/95 ، مرجع رسیدگى کننده: حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجین ، خواهان: آقاى 
حســن عبدى فرزند خانعلى به آدرس اللجین میدان شــهردارى پشت درمانگاه فروشگاه 
پخــش نــود ، خوانده: آقــاى داراب مــرادى فرزند ملکعلى بــه آدرس مجهــول المکان ، 
خواسته: مطالبه وجه ، گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات 
قانونى در وقت مقرر جلســه شــورا به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده و قاضى 
شــورا بــا توجه به محتویات پرونده ختم دادرســى را اعالم و به شــرح ذیــل مبادرت به 
صدور راى مى نماید (راى قاضى شورا) در خصوص دادخواست آقاى حسن عبدى فرزند 
خانعلــى به طرفیــت آقاى داراب مرادى فرزند ملکعلى به خواســته مطالبــه وجه به مبلغ 
3/500/000 ریال با احتســاب هزینه دادرســى و خسارت تاخیر تادیه شورا با توجه به 
مفاد دادخواســت تقدیمى و مالحظه تصویر مصدق چک مســتند دعوا به شــماره و تاریخ 
697817 -1391/12/1 بــه مبلــغ 3/500/000 ریال عهده بانک ملت و گواهى عدم 
پرداخــت صــادره از جانب بانک محال علیــه و نظر به اینکه وجود ســند تجارى (چک) در 
ید خواهان حکایت از اشــتغال ذمه خوانده در برابر وى مى باشــد و اشــتغال ذمه یقینى 
مستلزم برائت ذمه یقینى است نظر به اینکه خوانده در جلسه دادرسى حضور نیافته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اســت لذا دعوى خواهان ثابت تشخیص و مستندا 
بــه مواد 198و519و522 از قانون آیین دادرســى مدنى و مــواد 310و313 از قانون 
تجارت و ماده 2 قانون اصالحى صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقى 
بــه ماده 2 قانــون اصالح موادى از قانون صدور چک مصــوب مورخ 1376/3/10 مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 1/007/500 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم بر اساس شاخص اعالمى از سوى 
بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران در حق خواهان صــادر و اعالم مى گردد راى صادره 
غیابــى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعــى به خوانده قابل واخواهى در این شــورا 
سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه عمومى بخش اللجین مى باشد. 
 قاضى حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجین

دادنامه 
بــه تاریــخ 95/11/24 ، شــماره پرونــده 320/95 ش 111 ح شــماره دادنامــه 
535/95 ، مرجع رسیدگى کننده: حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجین ، خواهان: آقاى 
حســن عبدى فرزند خانعلى به آدرس اللجین میدان شــهردارى پشت درمانگاه فروشگاه 
پخش نود ، خوانده: آقاى مهدى قربانى به آدرس مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه 
، گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشــریفات قانونى در وقت 
مقرر جلســه شــورا به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده و قاضى شورا با توجه به 
محتویات پرونده ختم دادرســى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید 
(راى قاضى شــورا) در خصوص دادخواست آقاى حســن عبدى فرزند خانعلى به طرفیت 
آقاى مهدى قربانى فرزند مســعود به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 4/000/000 ریال با 
احتساب هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه شورا با توجه به مفاد دادخواست تقدیمى 
و مالحظه تصویر مصدق چک مســتند دعوا به شــماره و تاریخ 776120 -1394/3/15 
به مبلغ 4/000/000 ریال عهده بانک ملى و گواهى عدم پرداخت صادره از جانب بانک 
محال علیه و نظر به اینکه وجود سند تجارى (چک) در ید خواهان حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده در برابر وى مى باشــد و اشــتغال ذمه یقینى مســتلزم برائت ذمه یقینى اســت 
نظر به اینکه خوانده در جلســه دادرســى حضور نیافته و دلیلى بر برائت ذمه خود ارائه 
ننموده اســت لذا دعوى خواهان ثابت تشخیص و مســتندا به مواد 198و519و522 از 
قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310و313 از قانون تجارت و ماده 2 قانون اصالحى 
صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى 
از قانــون صدور چــک مصوب مورخ 1376/3/10 مجمع تشــخیص مصلحــت نظام حکم 
بــر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
990/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجراى حکم بر اســاس شــاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایــران در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس 
از ابــالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در این شــورا ســپس ظــرف همان مهلت قابل 

تجدیدنظرخواهى در دادگاه عمومى بخش اللجین مى باشد. 
 قاضى حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجین

آگهى مفقودى
ســند کمپانى و برگ ســبز ســوارى پراید مدل 1381 رنگ ســفید شیرى روغنى 
شــماره موتور 00360762 شــماره شاسى  شــماره پالك ایران 

72-125س43 مفقودگردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
***************************************************

اینجانب مصطفى حســن ساسانى مالک ســوارى پژو 405 شماره پالك ایران72-
154س52 شماره موتور  شماره شاسى  
به علت فقدان ســند کمپانى خودرو تقاضاى صدور المثنى اســناد مذکور را نموده ام 
چنانچــه هرکــس ادعایى درمورد خــودروى مذکور دارد ظرف ده روز بــه دفتر حقوقى 
شــرکت ایران خودرو واقــع در کیلومتر14 جاده مخصوص تهران-کرج شــهرك پیکان 
شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهى است پس از  انقضاى مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. سارى
***************************************************

برگ ســبز ســوارى پراید هاچ بک مدل 1378 رنگ سفید شــیرى روغنى شماره 
موتــور 00093761 شــماره شاســى  شــماره پــالك ایران86-

456ج62 به نام علیرضا عربى مفقودگردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
***************************************************

برگ ســبز و سند کمپانى سوارى پراید جى تى ایکس آى مدل 1389 رنگ سفید 
روغنى شــماره موتور 3424339 شــماره شاســى  شــماره پالك 
ایران 72-627ب13 به نام ســکینه محمدى مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشــد. 

سارى
***************************************************

شناســنامه مالکیت وانت اریسان مدل 1395 شماره پالك ایران62-782س65 
شــماره موتور  به نام ابراهیم یوســفى مفقود گردیــده و فاقد اعتبار 

مى باشد. سارى
***************************************************

سند کمپانى و تسلسل اسناد و برگ سبز پراید سوارى به شماره پالك ایران82-
537ب19 شماره موتور 2101063 به نام منصور برزگر کلیجى مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار مى باشد. سارى
***************************************************

مدرك فارغ التحصیلى موقت مهرداد شــهریارى فرزند محمد شــماره شناســنامه 
222 صادره از تهران مقطع کارشناســى رشــته جنگلدارى صادره از واحد دانشگاهى 
نوشــهر و چالوس به شــماره 1795 مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشــد. از یابنده 
تقاضــا مى شــود اصل مــدرك را به دانشــگاه آزاد اســالمى واحد چالوس به نشــانى 

چالوس-مسجد-دانشگاه آزاد ارسال نماید. سارى
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

www.siasatrooz.com

@siasatrooz

کمک کنین تا قد قلک 
محک به هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 


