
www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozشهرستان سه شنبه  9 دی 1399  شماره 5488 

علی کلهر فرمانده حوزه بسیج 
کارمندان شهید پالرک سپاه ناحیه 

حضرت روح اهلل )ره( شد
طی حکمی از ســوی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
حضــرت روح اهلل)ره(؛ علی کلهر رئیس شــورای 
اسالمی بخش کهریزک و از بسیجیان پیشکسوت 
منطقه، به عنوان فرمانده حوزه بســیج کارمندان 
شــهید پالرک ســپاه ناحیه حضــرت روح اهلل ره 
منصوب شــد. الزم به ذکر اســت ؛ پیــش از این، 
داریوش علی حیدری از بســیجیان خوشنام پایگاه 
شهید آزادفرد شهرداری باقرشهر و مدیر سابق امور 
مالی این شهرداری سال ها مســئولیت فرماندهی 

این حوزه را بر عهده داشت

در آستانه سالگرد شهادت سردار دل ها؛
شهردار کرمان بر مناسب سازی شهر 

به صورت ویژه تأکید کرد
آســتانه  در  کرمــان  شــهردار 
نزدیک شدن به سالگرد شهادت 
ســردار دل ها، بر انجام اقدامات 
شهر  مناسب ســازی  برای  الزم 
اجرایــی  مدیــران  جدیــت  و 
بر آماده سازی شهر  شــهرداری 
تأکید کرد. ســیدمهران عالم زاده در جلسه شورای 
اداری مدیران شــهرداری کرمان کــه ویژۀ برنامۀ 
سالگرد شهادت فرمانده ارشد جبهۀ مقاومت برگزار 
شــد، با تأکید بر اینکــه ادارات و ارگان های عضو 
کمیته مناسب سازی نیز باید وظیفۀ خود را به طور 
کامل انجام دهند، افزود: تبلیغات شهری در مسیر 
مانور باید به صورت ویژه انجام شود و فضای داخلی 

شهر و نقاط دیگر هم، مدنظر قرار گیرد.
شــهردارکرمان با اشــاره بــه تمرکــز برنامه های 
بزرگداشت سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی، از 
»مصال« و مسیر »گلزار شــهدا« گفت: شهرداری 
منطقه یک کارهای ویژه ای برای مناسب ســازی بر 
عهده دارد؛ ضمن اینکه سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری نیز باید به صورت ویژه در 

خصوص تبلیغات محیطی کار کند.
عالــم زاده خطاب به مدیران شــهرداری گفت: در 
آستانۀ سالگرد شهادت ســپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی، مردم شهر کرمان و مهمانانی که از سایر 
شــهرها به کرمان می آیند، باید فضای ســالگرد را 
احســاس کنند؛ بنابراین، فضاسازی و بسترسازی 

شهر باید مناسب باشد.

اخبار

عبــاس  ســرهنگ 
نشســت  در  جــوکار 
خبری یادواره شهدای 
و  یــزد  شهرســتان 
سلیمانی  شهید  طرح 
از برگــزاری یــادواره 
یزد  اســتان  شهدای 
در روز ســه شنبه 9 
دی مــاه خبــر داد و 
گفت: این مراســم در 
ورزشــگاه شــهید نصیری یزد با حضور محدود مسئوالن، 
خانواده های معظم دوشــهید به باال و ســخنرانی رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین سردارغالمرضا سلیمانی برگزار 

خواهد شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج مرکزی یزد افزود: به دلیل 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی و اهمیت سالمت مردم 
این مراسم به صورت زنده از شبکه یزد برای مردم شریف 

استان و کشور پخش می شود.
وی از سرکشــی به 750 خانواده شــهید شهرستان تا این 
لحظه خبر داد و اظهار داشــت: شهرستان یزد هزار و 637 
شهید به انقالب تقدیم کرده که به علت اینکه نمی توانیم 
میزبان همه خانواده های معزز شهدا باشیم برنامه سرکشی 

از خانواده های آنان در دستور کار قرار گرفته است.
جوکار با اشاره به برگزاری کنگره 4 هزار شهید دارالعباده و 
دارالعلم یزد اظهارداشت: امسال رویکرد جدید در برگزاری 
ایــن کنگره در نظر گرفته شــده و آن هم خدمتگزاری به 
مردم است که طبیعتا در یادواره شهدای استان هم همین 
رویکرد دنبال شــده و بر همین اساس 40 خدمت در حال 

اجراست.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج مرکزی یزد اعطای بیش از 
556 میلیــون تومان وام قرض الحســنه با کمک صندوق 
های قرض الحسنه مســاجد و پایگاه های مقاومت،اجرای 
15 پروژه محرومیت زدایی توســط گــروه های جهادی با 
اعتبار 120 میلیون تومان جهت بهسازی و مرمت مسکن 

محرومان،ایجاد پروژه های مذهبی و مساجد با اعتبار 100 
میلیون تومان در منطقه شــهرک پردیسان، اهدای بیش 
از 17 هزار بســته معیشــتی و یک میلیارد و 260میلیون 
تومان کارت هدیه بــه نیازمندان،توزیع حدود 14 هزار و 
500 پرس غذای گرم، اعطای 55 ســری جهیزیه، توزیع 
حدود 2 هزار بســته لوازم التحریر، توزیع بر 5 هزار و 837 
کیلو گوشت قرمزیک کیلویی، توزیع 30 تن مرغ در قالب 
8هزار و 370 بسته 3.5 کیلویی از جمله مهمترین اقدامات 
صورت گرفته از مهرماه امســال تا هفته بســیج در آذرماه 

عنوتن کرد.
جــوکار همچنین از توزیع 110 ســری جهیزیه، توزیع 8 
هزار بســته معیشــتی و بهداشــتی، قربانی کردن 400 
عدد گوســفند به مقدار 8 تن گوشــت در یادواره شهدای 

شهرستان یزد خبر داد.
وی تصریح کرد: تولید و تحویل بیش از 10 میلیون ماسک، 
تولید بیش از 9 هزار 700 گان، بازســازی آموزشگاه ها و 
مراکز آموزشــی با اســتفاده از ظرفیت گروه های جهادی 

دانش آموزی، تهیه کلیپ و سرودهای متناسب با شهادت 
توسط گروه های سرود با محوریت حاج قاسم سلیمانی از 
دیگر برنامه های برگزاری بزرگداشــت شهدای شهرستان 

یزد است.
جوکار با تاکید بر اینکه رویکرد این یادواره خدمت رسانی 
با استفاده از ظرفیت های مردمی است گفت: 400 شیفت 
ایثار در بخش کارگری آغاز شــده که امیدواریم تا کنگره 

سرداران شهید انجام می شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مرکزی یزد با گرامی داشت9 
دی آن را روز حماســه بزرگ ملت ایــران عنوان و اظهار 
داشــت : طرح شــهید ســلیمانی در محالت و قرارگاه ها 
اجرایی می شود و یکی از نقاط موفقیت آن نیز همراهی و 

همگامی با مردم بوده است
جوکار با تاکید بر اینکه رویکرد این یادواره خدمت رسانی 
با استفاده از ظرفیت های مردمی است گفت: 400 شیفت 
ایثار در بخش کارگری آغاز شــده که امیدواریم تا کنگره 

سرداران شهید انجام می شود.

حضور مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
مركزي در جلسه ي شوراي حفاظت از منابع آب 

شهرستان زرنديه

مرکزی- رضا صفائی نسب:   مهندس یوسف عرفاني نسب مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزي ، با حضور در شهرستان زرندیه 
ضمن دیدار با مهندس سیامک سلیماني فرماندار این شهرستان ، در 

جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان زرندیه حضور یافت.
به گزارش روابط عمومي شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزي  ، 
در این جلســه که با حضور  فرماندار ، مدیران عامل شــرکت هاي  
آبفــا و آب  منطقه اي اســتان ، معاونین هر دو شــرکت و مدیران 
شهرســتاني در سوم دیماه  برگزار گردید، انجام مطالعات فني براي 
تامین آب شــهرهاي شهرســتان زرندیه در بلند مدت و همچنین  
اجراي طرح فاضالب در شــهرهاي مامونیه ،زاویه و پرندک از طریق 
سرمایه گذاران داخل شهرستان و مساعدت و همکاري شرکت هاي 
مستقردر شهرک هاي صنعتي مامونیه و زاویه  مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت. گفتني است استفاده از پساب هاي تصفیه شده فاضالب  
براي آبرساني به شهرک هاي صنعتي مامونیه  و زاویه یکي از مزایاي 
اجراي طرح فاضالب در شهرستان زرندیه مي باشد که به طور جدي 

از سوي شرکت آب و فاضالب پیگیري مي شود.

با حمایت شرکت گاز خراسان رضوی؛پژوهشگران جوان ایرانی موفق 
به ساخت دستگاه بوسنج گازطبیعی شدند

 
مشــهد- رضا جانگداز، مدیرعامل شــرکت گاز استان گفت: با حمایت شرکت گاز خراسان رضوی 
ســومین نمونه دستگاه بوســنج گاز طبیعی جهان توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی به مرحله 
ســاخت رسید. حســن افتخاری با اعالم این مطلب اظهار کرد: ایران سومین کشوری است که در 
جهان موفق به تولید و ســاخت این دستگاه با قابلیت های بیشتر نسبت به نمونه های خارجی آن 
شــده است. وی با بیان این مطلب که دستگاه بوســنج گازطبیعی ایرانی مطابق استاندارد جهانی 
ASTM D6273 ســاخته شــده افزود: وجود دستیار هوشــمند اندازه گیری با قابلیت کمک به 
اپراتور، کالیبراســیون دیجیتال، عدم نیاز به تصحیح نتایج، قابلیت ثبت و ارسال نتایج، گیرنده جی 
پی اس، عدم نیاز به تصحیح ارتفاع محل اندازه گیری و اتصال به دستگاه های همراه همانند تبلت و 
موبایل از ویژگی های این دستگاه است. مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به تحریم های ظالمانه 
دشمنان گفت: قیمت نمونه تولید شده دستگاه داخلی بوسنج گاز طبیعی در خراسان رضوی حدود 
60 درصد نمونه خارجی آن است و تجاری سازی و تولید انبوه این دستگاه، ایران را از واردات نمونه 
خارجی آن به صورت کامل بی نیاز خواهد کرد. وی اظهار کرد: پروژه ساخت این دستگاه با حمایت 
شرکت گاز استان و همکاری یک تیم دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان طی سه 
مرحله در حال انجام است و به امید خدا در فاز نهایی به تولید اولین نمونه دستگاه بوسنج هوشمند 
گاز طبیعی جهان خواهیم رسید. افتخاری، سیاست شرکت گاز را حمایت از فعالیت های پژوهشی 
مرتبط با این صنعت عنوان کرد و افزود: پژوهشگران مبتکر و صنعتگران خالق می توانند برای اطالع 

از نحوه همکاری با شرکت گاز خراسان رضوی با تلفن 37072620 تماس بگیرند. 

مدیرعامل گاز گیالن:
هدف از پايش دماي ادارات، نهادینه سازی 
فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی است

به گزارش روابط عمومی گاز گیالن حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن در جلســه کمیته پایش دمای ادارات با اشاره به 
اهمیت پایش و کنتــرل دمای ادارات درجهــت کاهش مصرف و 
افزایش پایداری جریان گاز در ســطح استان، گفت: هدف از اجرای 
این طرح نهادینه ســازی فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی 
در سطح ادارات است.وی نقش ائمه جماعت ادارات برای تحقق این 
پروژه را بسیار مهم برشــمرد و اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت 
روحانیون معزز در زمینه آموزش و فرهنگ سازی می توان گام های 
موثری برداشت.حسین اکبر با اشاره ثبت آمارهای واصله در سامانه 
پایش دمای بسیج شرکت ملی گاز و به بررسی سیستمی آن تاکید 
کرد: انتخاب کارشناسان مجرب و تغذیه صحیح و به موقع اطالعات 
و آمار ادارات امری الزامی اســت. وی در پایان نقش بسیجیان را در 
اجرای شایسته این طرح بسیار مهم برشمرد و عنوان نمود: می توان 
با هماهنگی سازمان بسیج کارمندان استان و استفاده از بسیجیان 

هر اداره، این طرح را به بهترین نحو ممکن به اجرا در آورد.

خبــر

برگزاری یادواره شهدا در استان یزد

آگهی مفقودی
مــدرک تحصیلــی دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســامی شــیما ســتاری راد بــه شــماره ملی 
3970200891 مقطع کارشناســی رشته فقه و مبانی حقوق به شماره دانشجویی 94319144 
که در تاریخ 1398/3/28 فارغ التحصیل شــده اســت مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 
اســت. شــماره مدرک تحصیلی 11863( نوبــت اول: 1399/10/9 - نوبت دوم 99/9/24- 

نوبت سوم:99/11/9
*********************************************

برگ ســبز ماشین سواری پیکان تیپ 1600I به رنگ ســفید روغنی مدل 1383 به شماره 
موتور 11283017871 و شــماره شاســی 83410827 و شماره پاک ایران 29- 264 ب 11 

به نام آقای فتح اهلل قلعه شاهینی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 
*********************************************

برگ سبز )شناسنامه( خودرو سواری سیستم سایپا تیپ 131SL برنگ  سفید روغنی مدل 
1390بشــماره موتور 4290816 و شــماره شاسی S1412290016672 و شــماره پاک ایران 
65-553ن21 بــه نام محمد شــیخی منوجان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد 

. بندرعباس
*********************************************

اصل ســند مفقودی یکدســتگاه موتور سیکلت آمیکو به شــماره پاک 1_7883 اردبیل به 
شــماره تنه 5021793و به شماره موتور 02037091به نام هادی علی زاده فرد مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان
*********************************************

برگ ســبز ســواری پرایــد صبا مدل86 شــماره پاک ایــران32-379ج42 شــماره موتور 
1877990 شماره شاســی S1412286051317به نام علی اصغر حاجی شمسائی مفقود گردیده 

و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
*********************************************

برگ ســبز وســندکمپانی ســواری پرایــد141DLXI مدل1386 شــماره پــاک ایران32-
561ج54 شــماره موتور 2171877 شــماره شاســی S1482286230876 به نام موسی الرضا 

الهی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
*********************************************

بدینوسیله  اعام میدارد سند کمپانی وبرگ سبز    سواری پراید  تیپ سایپا 132     رنگ 
 S5420090089893  نوک مدادی متالیک مدل 1390  شماره موتور:4519986 شماره شاسی
پاک انتظامی    96 513 ص 52 متعلق به اینجانب  محمد رضا آجودانی فرزند ذبیح اهلل  بشماره 

ملی4580077628   مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد  شاهرود 
*********************************************

کلیــه مــدارک )ســند،کارت،برگ ســبز،کارت سوخت(موتورســیکلت کویــر مــدل 93بــه 
شــماره امتظامــی 49885-571و به شــماره موتــور 0125N30227680 و به شــماره شاســی 
125B9300396  به نام امین بویراحمدی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. یاسوج

*********************************************
ســند وبرگ ســبز وکارت وپــاک موتور ســیکلت پارت کویر به شــماره پــاک 63445--

567مدل1382 به شماره موتور2919919به شماره شاسی8135693بنام جواد استاد مفقود 
واز درجه اعتبار ساقط است. یاسوج

*********************************************
بــرگ سبز)شناســنامه(خودروی ســواری پــژو هــاچ بــک تیــپ TU3 206 ســفید روغنی 
مدل1395،شــماره انتظامــی 748م78 ایران14 به شــماره موتور 165A0034860 و شــماره 
شاسی NAAP03EE2GJ800283 به نام امیر گشتاسبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. یاسوج
*********************************************

مهر شــرکت کشتیرانی پگاه دریادالن خزر به شماره ثبت 2788 بهشهر مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری

*********************************************
شناســنامه مالکیت و ســند کمپانی و تسلسل اسناد موتور ســیکلت پیشرو به شماره پاک 
42747/ ایران 588 و شماره موتور 0135NEO952866 به نام نوراله خروهک مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*********************************************

برگ ســبز ســواری پژو تیــپ 405 به رنگ مشــکی روغنی مــدل 1383 به شــماره موتور 
12483041256 و شــماره شاسی 83018932 و شــماره پاک ایران 72- 879 د 11 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*********************************************

آگهــی تغییــرات شــرکت صنــدوق حمایــت از توســعه بخش 
کشاورزی آرادان سهامی خاص به شماره ثبت 2342 و شناسه 

ملی 14003352611 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/9/17 
و بنــا بــه اختیــار حاصله تفویــض مجمــع عمومی فــوق العاده 
مــورخ 1398/9/20 در خصــوص افزایش ســرمایه به هیات 
مدیــره تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســرمایه شــرکت از مبلغ 
30998850000 ریــال بــه 41721550000 طــی گواهــی 
شماره 702/2858/93  مورخ 1399/9/18 بانک کشاورزی 
شــعبه آرادان از محل نقدی افزایش یافت . ســرمایه شرکت 
مبلغ 41721550000 ریال منقســم به 4172155 سهم ده 
هزار ریالی با نام که تماما پرداخت شــده افزایش یافت و ماده 

4 اساسنامه شرکت به شرح مذکور افزایش یافت . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان سمنان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار )1069283(

آگهی مزایده )نوبت اول(
اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان شاهرود به استناد مجوز شماره 99/904584 مورخ 
99/9/30 از ســازمان مرکزی اوقاف در نظر دارد نســبت به مشارکت و سرمایه گذاری بر روی 
موقوفه کربایی محمد حســین با پاک ثبتی 8025/ 4239 به آدرس شــهرک دانشگاه - میدان 
بوعلی- کوچه ســوم با مشــخصات زیــر از طریق مزایده اقدام نماید. لــذا از متقاضیان حقیقی و 
حقوقی واجد شــرایط دعوت می گردد جهت دریافت اطاعــات تکمیلی و فرم مزایده به دبیرخانه 
اداره اوقاف واقع در خیابان 15 خرداد ، روبروی هواشناســی ، مراجعه و مستندات خود را پس 
از برآورد نهایی و تعیین درصد مشــارکت با پایه 30 % ســهم موقوفه ، به دبیرخانه اداره تحویل 
نمایند. مشــخصات: مســاحت عرصه 310 مترمربع در قالب 2 طبقه مســکونی روی پیلوت طبق 
ضوابط شــهرداری )همکف ، پارکینگ و 2 طبقه باال 4 واحد مســکونی( می باشد. با توجه به متراژ 
و موقعیت زمین و توان تامین پارکینگ ، پیشنهاد اداره اوقاف ، استفاده کامل از ظرفیت موجود 

و احداث 3 طبقه روی پیلوت می باشد. تاریخ انتشار 99/10/9
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود

رونوشت گواهی حصر وراثت
خانم پری خاتون ســوپک دارای شناســنامه 5259351762 به شرح دادخواست به کاسه 
151/99 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نیاز ســوپک بشناســنامه 5259743369 در تاریخ 99/8/22 در آخریــن اقامتگاه دائمی خود 
بــدرود حیــات گفته وورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- حلیمه ســوپک فرزند 
فیــض محمــد ش ملی 3650891646 همســر 2- ســاجده بلــوچ فرزند عبدالرحمــن ش ملی 
3640316517 همســر 3- آرزو سوپک فرزند نیاز ش ملی 3641048931 دختر متوفی 4- 
عماد سوپک فرزند نیاز ش ملی 3641517761 پسر متوفی 5- رضا سوپک فرزند نیاز ش ملی 
3640959175 پسر متوفی 6- پری خاتون سوپک فرزند هان محمد ش ملی 5259351762 
مــادر متوفــی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبــت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختاف شماره 2 نگور

آگهی فقدان سند مالکیت پاک 29/1978 عسلویه
نظر به اینکه آقای کیانوش محمدی به پیوست چند برگ استشهادیه محلی با اعام مفقودی 
یک جلد ســند مالکیت به شماره ســریال 321470 ب 95 مربوط به سه دانگ پاک 29/1978 
درخواســت صــدور المثنی را نموده اســت ضمنا نامبــرده ملک مورد نظر را بموجب ســند قطعی 
شماره 37343 مورخ 96/8/14 دفترخانه 43 کنگان از آقای حجت بیوکی دریافت نموده است 
لذا مراتب طبق ماده 120 اصاحی آیین نامه قانون ثبت اعام می شود که هرکس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد ظرف مدت ده روز 
پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان عسلویه مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. تاریخ انتشار آگهی 99/10/9
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان عسلویه

دادنامه
پرونده کاســه 9909986893300405 شعبه 13 شورای حل اختاف شهرستان کاشان 
تصمیم نهایی شــماره 9909976893300781 ، خواهان: آقای مهرداد محمدی چیگوئی فرزند 
علی محمد به نشــانی اســتان اصفهان شهرستان کاشــان کاشــان ، خوانده: آقای مهدیه اکبریان 
یزدلــی فرزند حســین به نشــانی مجهول المکان ، خواســته هــا: 1-مطالبه وجه چــک 2- مطالبه 
خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، بتاریخ 99/9/18 در وقت فوق العاده جلسه 
شــعبه 13 شــورای حل اختاف کاشــان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کاسه 
9900408 تحت نظر قرار دارد قاضی شورا از توجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعام و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. )رای قاضی شورا( در خصوص دعوی آقای 
مهرداد محمد چیگوئی فرزند علی محمد به طرفیت خانم مهدیه اکبریان یزدلی فرزند حســین به 
خواســته مطالبه وجه به میزان 90/000/000 ریال موجب یک فقره چک به شــماره 512237 
به تاریخ 98/10/15 عهده بانک مســکن به انضمام خســارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با 
عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت 
انتقال این اســناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم نشر 
آگهی در جلســه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا 
ابــراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و 
ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند . فلذا بنا بر مراتب فوق و با 
عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن 
از ناحیه خوانده امضای آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد 
و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و  آثار حاکم بر امضای ذیل ســند و در عین حال نظر به اینکه 
وجود اصول اســنادی / تجاری فوق االشــعار در ید خواهان داللت بر ظهور بر بقاء دین و اشتغال 
ذمه خوانده تا میزان مورد خواســته داشــته و نظر به قاعده اســتصحاب دیــن و توجها به نظریه 
مشورتی اعضاء محترم شورای حل اختاف و مواد 9 و 25 و 26 و 27 قانون شوراهای حل اختاف 
مصوب ســال 1394 و مــواد 1257 - 1258- 1284 - 1286 - 1321- 1324 قانون مدنی 
و مــواد 249- 286 -310 -311 - 314 تجــارت و مــواد 197-194 -515-503-198-
519-522 ق ا د م و ماده واحده قانون استفســاریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصاح موادی 
از قانون صدور چک مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام پیرامون خســارت قابل مطالبه خوانده 
را بــه پرداخت مبلــغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/552/707 
ریال بابت خســارات دادرسی )هزینه های دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست و 
تصدیق منضمات به دادخواست و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه سند تجاری مستند دعوی از 
تاریخ سررسید چک تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعامی از سوی بانک مرکزی که حین االجرا 
محاســبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی بدوا ظرف 20 روز 
پــس از اباغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضــای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی کاشان می باشد. 
 قاضی شعبه 13 حقوقی شورای حل اختاف کاشان

آگهی حصر وراثت 
آقای حســین نورافکن دارای شــماره ملی 3569893634 به شــرح دادخواست به کاسه 
99/350 ش 1 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده 
که شــادروان ابراهیم نورافکن به شــماره  شناســنامه 6 در تاریــخ 99/8/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به 1- خانم آمنه طیبی فرزند حســن به 
کدملــی 3569668266 همســر متوفی 2- خانم ها مدینه نورافکــن فرزند ابراهیم به کدملی 
3569788841 - 3- فاطمه نورافکن فرزند ابراهیم به کدملی 3569893634 دختر متوفی 
- 4- آقای حســین نورافکن فرزند ابراهیم به کدملی 3569893634 پســر متوفی که جملگی 
بر مذهب تشــیع می باشند.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف/393
 شعبه سوم شورای حل اختاف کنگان

آگهی حصر وراثت 
آقای حســن صفائی دارای شــماره ملی 35600076900 به شــرح دادخواســت به کاسه 
99/394 ش 3 از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد صفائی به شماره  شناسنامه 64 در تاریخ 99/7/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به 1- خدیجه پیک رفتار همسر متوفی 2- مریم 3- 
زینب 4- بدریه 5- زینت 6- صفیه 7- فاطمه  8- لیا )دختران متوفی( 9- حسن 10- جاسم 
11- جواد 12- اســماعیل )پســران متوفی( نام خانوادگی همگی صفائی و مذهب جملگی شیعه 
اثنی عشــری است. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف/391
 شعبه سوم شورای حل اختاف کنگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای ابــاذر همتــی دارای شناســنامه شــماره 9934 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
111/9901026 ح از ایــن حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده 
که شــادروان عسگر همتی به شناسنامه شــماره 7309 در تاریخ 93/10/6 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر اســت به 1- اباذر همتی به ش ش 
9934 پســر متوفی 2- مصطفی همتی به ش ش 895 پســر متوفی 3- خدیجه همتی به ش ش 
11998 دختر متوفی 4- ثمانه همتی به ش ش 402016507 دختر متوفی 5- ربابه همتی به 
ش ش 11999 دختر متوفی 6- سمیه همتی به ش ش 120 دختر متوفی 7- معصومه آهنگری 
به ش ش 7193 همســر دائمی متوفی ، اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد 
او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. 

م الف/ 322
رئیس حوزه شماره 111 شورای حل اختاف کبودرآهنگ

فقدان سند مالکیت
آقــای جمعه قلی چراغ بهر با ارائه دو برگ استشــهادیه گواهی شــده ادعا نموده که ســند 
مالکیت ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 173/7 مترمربع به شماره پاک 213/1178-
اصلــی واقــع دربخــش 9 ثبــت کاله ذیــل ثبــت 24604 صفحــه 292 دفترجلــد 113 ثبت و 
صادرگردیده و ســپس برابر ســند رســمی 28994-97/11/15  دفتر 114 گــرگان به مدت 
ده ســال در رهــن بانک صنعــت و معدن قرار گرفته اســت، درحین جا به جایــی مفقود گردیده 
تقاضای صدور ســند المثنی ســند مالکیت را ازاین اداره نموده اســت از این رو به استناد ماده 
120- اصاحــی آئیــن نامه قانون ثبــت مراتب دریک نوبت آگهی می گردد تا هرکس نســبت به 
ملک مورد آگهی معامله دیگری انجام داده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد، ظرف 
مدت 10 روز ازتاریخ آگهی، اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک و مســتندات به این اداره 
تسلیم نمایند درغیراین صورت پس ازانقضای مدت مذکور برابر مقررات، نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م-الف 9246 تاریخ چاپ: 99/10/09
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان کاله

فقدان سند مالکیت
آقای ابراهیم غامی فرزند غامحسن ش. ملی 4591643050 با ارائه دو برگ شهادت شهود 
مصدق، مدعی شده که سند مالکیت مقدار ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
3274/15 مترمربــع به شــماره ورقــه مالکیت 955218 ب 95 به پــاک 1590 فرعی از16-

اصلــی بخش 10 حوزه ثبتی گنبد ذیل دفتر اماک الکترونیکی  1399620312004007835 
بــه نام آقای ابراهیم غامی فرزند غامحســن ش.ملــی 4591643050 ثبت، صادر و تســلیم 
گردیده است، به علت اسباب کشی مفقود گردیده، تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را از این 
اداره نمــوده لذا برابر تبصره یک اصاحی مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشــارآگهی می گردد و هرکس مدعی وجود سند مالکیت یا سند معامله نزد خود 
باشــد ظرف 10 )ده( روز مدارک اعتراض را ضمن ارائه مســتندات به ایــن اداره تقدیم نماید 

درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات اقدام خواهد شد.م-الف: 9262
رضا سارانی -مدیر واحد ثبت حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

آگهــی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانه 
وبامعارض متاقضی محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضی اماک مورد تقاضا 
به شــرح زیر به منظور اطاع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
صورتکیه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه اداره 
ثبت اســناد واماک محل تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایید .
))علی دورقی فرد فرزند حسن  ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی واقع در 
ایستگاه 8 انتهای بهار 72 به مساحت 204/39 متر مربع خریداری شده از مالک 
رسمی احمد محسن پور سعیدی  طبق رای شماره 139860317003001286 

قسمتی از پاک 120/2 واقع در بخش4 آبادان (( 
بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./
تاریخ انتشار نوبت اول :99/10/9 

تاریخ انتشار نوبت دوم :24 /99/10 
م-الف :1/383  

 جودکی - سرپرست ثبت اسناد واماک آبادان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ســعید درکائــی بــا ارائــه استشــهادیه شــماره 41556-99/10/6 تنظیمی 
دفترخانه 86 آمل طی درخواســت شــماره 99/43425-99/10/4 تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی 354371 شــش دانگ که 1/5 دانگ عرصه موقوفه اســت پاک شــماره 
1757 فرعــی از 4 اصلــی واقع در بخش 9 ثبت آمل که در صفحــه 359 جلد 263 ذیل 
شماره 53778  ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شده را نموده است که دراجرای 
مــاده 120اصاحــی آییــن نامه قانون ثبــت مبادرت به نشــر این آگهی در یــک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشار می گردد، چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نــزد خود می باشــند ظرف مــدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتــراض خود را به 
همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رسید دریافت نمایند 
. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و اماک آمل-سید محمد حسن روشنایی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم ربابــه قلی زاده بــا ارائــه استشــهادیه شــماره 41561-99/10/8 تنظیمی 
دفترخانه 86 آمل طی درخواســت شــماره 99/4343-99/10/4 تقاضای صدور ســند 
مالکیت المثنی 539238 شش دانگ پاک شماره 6465 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 
9 ثبت آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شده را نموده است که طی سند رهنی 
شــماره 91162-96/7/24 دفترخانه 86 آمل در رهن بانک مســکن شــعبه طالب آملی 
آمل قرار دارد لذا دراجرای ماده 120اصاحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این 
آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار می گردد، چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی 
اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارایه و 
رسید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به 

صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و اماک آمل-سید محمد حسن روشنایی

آگهی مزایده مر بوط به شرکت تعاونی بازارچه محلی فجرآوران بهشهر
یک قطعه زمین تجاری به متراژ 5240/75 واقع در خیابان شهید باقری جنب مسجد 
باب الحوایج شهرســتان بهشهر به مزایده گذاشته می شود . متقاضیان می توانند پس از 
بررسی ملک تقاضای خود را به صورت مکتوب به آدرس بهشهر خیابان شهید باهنر باالتر 
از درمانگاه تامین اجتماعی ابتدای کوجه افشــین دفتر مهندســی طراحی ساختمان شماره 
385 ارســال نمایید. در صورت نیاز به مشاوره ملک با شماره 09112573527 تماسل 

حاصل فرمایید.م/الف
از طرف هیأت مدیره شرکت تعاونی بازارچه محلی فجرآوران بهشهر

آگهی حصر وراثت
آقای مجتبی رئیسی فرزند یحیی به شرح درخواستی که به شماره 1/9900386/ش 
ح  این شــعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعام داشته 
که شادروان خدیجه سیرائی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 630 صادره کرج در تاریخ 
97/5/14 در اقامتــگاه دائمــی خود  بــدرود زندگی گفته، ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1-مجتبی رئیســی شــماره شناســنامه 558 کدملی 2219938204   
2-علیرضا رئیسی شماره شناسنامه 688 کدملی 0320970671   3-محمدرضا رئیسی 
شــماره شناســنامه 710 کدملی 0320970892   4-محمود رئیسی شماره شناسنامه 4 
کدملی 0323078362   5-احمد رئیســی شــماره شناسنامه 3 کدملی 0323069304   
6-فاطمه رئیســی شــماره شناســنامه 787 کدملی 0320971759   7-حمید رئیســی 
شماره شناسنامه 5 کدملی 0323057731   8- رضا رئیسی شماره شناسنامه 4 کدملی 
0323045200 همگی فرزندان متوفی 9-بحیی رئیســی شماره شناسنامه 430 کدملی 
0320968065   همســر متوفی والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد او می باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختاف بخش نشتا-ابوالقاسم قاسم زاده

اجراییه
شماره پرونده:12/1128/98 محکوم له:اکبر ندرلو فرزند سیف اله –بابل جهارراه 
ضراب پوری ســاختمان گل نرگس طبقه 4 محکوم علیه: 1-کریم پرچگانی فرزند حســین 
مجهــول المکان2-عبداله پرچگانی فرزند میرزاعلی مجهول المکان به موجب رأی شــماره 
131-99/2/30 شعبه 12 شورای حل اختاف بابل که قطعیت یافته محکوم علیه محکوم 
شــدند به اســترداد خمیرگیر و دستگاه پهن کن و تنور و میز کار و تهویه برقی و پمپ آب 
برقی و پالت آرد و فرش ماشــینی و گاو صندوق پنکه برقی به انضمام مبلغ 2.080.000 
ریال بابت هزینه دادرسی . به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه 
سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی فرهنگی  محکوم علیه مکلف است : پس از اباغ این برگ 
اجراییــه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر این صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.م/الف                
قاضی شعبه 12 شورای حل اختاف بابل-قربانی


