
مفقودى
ســند كمپانــى و برگ ســبز ســوارى پيــكان 1600 رنگ ســفيد يخچالى روغنــى مــدل 1376 ش موتور 

11127623572 شاسى 0076426497 پالك 62-187د98 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

پروانه مسكونى به شماره 603053  متعلق به آقاى على اكبرى فرزند ولى اهللا به شماره پالك ثبتى 308 
فرعى از 3427 اصلى بخش يك سارى مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.سارى

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى ناصر شعبانلو فرزند عزت اله داراى شناسنامه شماره 276 به شرح دادخواست به كالسه 953597 
از اين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شــادروان محمود 
شــعبانلو به شناســنامه شماره 6076 در تاريخ 1387/7/1 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است وورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- خديجه جواهرى شعاع فرزند ابوالخير ش ش 159 نسبت با متوفى 
زوجه 2- شــهال ســهرابى اطهر فرزند فتح اله ش ش 365 نســبت با متوفى مادر 3- ناصر شعبانلو فرزند عزت 
اله ش ش 276 نسبت با متوفى پدر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى 
گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك 

ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى اصغر شــريعتى فرزند ابوالقاســم داراى شناســنامه شــماره 39 به شــرح دادخواســت به كالســه 
953595 از اين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان 
حســن شريعتى به شناسنامه شماره 77 در تاريخ 1395/12/19  در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- محمد على شــريعتى فرزند ابوالقاســم ش ش 35 نسبت با 
متوفى برادر 2- اصغر شــريعتى فرزند ابوالقاســم ش ش 39 نســبت با متوفى برادر 3- زيبا شريعتى فرزند 
ابوالقاسم ش ش 447 نسبت با متوفى خواهر 4- فاطمه عباسى زاده فرزند رمضان ش ش 4 نسبت با متوفى 
زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تســليم دارد واال 

گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى مهدى عليزاده فرزند على داراى شناســنامه شــماره 889 به شــرح دادخواست به كالسه 953607 
از ايــن دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثــت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شــادروان على 
عليــزاده به شناســنامه شــماره 180 در تاريــخ 1395/12/12  در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده اســت 
وورثــه حيــن الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- مهدى عليــزاده فرزند على ش ش 889 نســبت با متوفى 
فرزنــد 2- رضا عليزاده فرزند على ش ش 3234 نســبت با متوفى فرزند 3- مســلم عليزاده فرزند على ش 
ش 1590071328 نســبت با متوفى فرزند 4- حســين عليزاده فرزند على ش ش 0370883888 نســبت 
با متوفى فرزند 5- حســن عليزاده فرزند على ش ش 0371419409 نســبت با متوفى فرزند 6- حميدرضا 
عليزاده فرزند على ش ش 0372848214 نســبت با متوفى فرزند 7- ســكينه شــكرى فرزند قدرت ش ش 
321 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا 
هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به 

دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهــان: محمــد كربالئــى خوانــده: محمــود توكلى جزمــى خواســته: مطالبه وجــه دوفقره چك بــه مبلغ  
50000000 ميليون ريال در تاريخ 1395/12/19 خواهان: فوق دادخواستى تقديمى به طرفيت خوانده فوق 
به شــرح خواســته فوق به شعبه 37 حقوقى تقديم كه به شــماره 381/37/95 ثبت و براى روز 1396/2/6 
ســاعت 10 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست 
خواهان وموافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار درج مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم 

رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 37 حقوقى شوراى حل اختالف قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى محمد على آســوده فرزند على داراى شناسنامه شماره 51 به شرح دادخواست به كالسه 953609 
از اين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان على آسوده 
به شناســنامه شــماره 785 در تاريخ 1395/10/30 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده اســت وورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- محمد حســن آســوده فرزند على ش ش 200 نســبت با متوفى فرزند 
2- محمــد حســين آســوده فرزند على ش ش 13985 نســبت با متوفــى فرزند 3- محمدعلى آســوده فرزند 
على ش ش 51 نســبت با متوفى فرزند 4- محمدرضا آســوده فرزند على ش ش 119 نســبت با متوفى فرزند 
5- عباس آســوده فرزند على ش ش 72 نســبت با متوفى فرزند 6- خديجه آســوده فرزند على ش ش 395 
نســبت با متوفى فرزند 7- فاطمه آســوده فرزند على ش ش 3164 نســبت با متوفى فرزند 8- مريم آسوده 
فرزند على ش ش 4211 نســبت با متوفى فرزند 9- آســيه آسوده فرزند على ش ش 3469 نسبت با متوفى 
فرزند 10- معصومه آســوده فرزند على ش ش 0370264460 نســبت با متوفى فرزند 11- راضيه آسوده 
فرزنــد على ش ش 0371113334 نســبت با متوفــى فرزند 12- صديقه صمصامى فرزند عبدالحســين ش 
ش 1 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا 
هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به 

دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

آگهى مزايده اموال منقول نوبت دوم 
چون به حكايت پرونده اجراى كالســه 920152 احكام مدنى محكوم عليه محمدتقى شــيرخانى وغيره به 
پرداخت مبلغ 76159004 ريال بابت اصل خواســته و خسارت تاخير و تاديه و هزينه دادرسى در حق محكوم 
له موسسه مالى اعتبارى مهر با وكالت حسين بسكابادى و نيز مبلغ 2500000 ريال بابت نيم عشر درحق دولت 
محكــوم گرديــده و نامبرده با وصف ابالغ اجراييــه در فرجه مقرر قانونى اقدامى جهت اجــراى مفاد آن معمول 
نداشــته اســت لذا اموال به شــرح ذيل:1-دمپايى صندل مردانه تعداد 5 جفت جمعا بــه ارزش 4000000 
ريال2-كفش صندل زنانه پاشنه سه سانتى و پنج سانتى به تعداد 50 جفت به ارزش 10,000,000 ريال3-
دمپايــى زنانه و صندل بچه گانه پشــت بند و بى بند به تعداد 50 جفــت به ارزش 5,000,000 ريال4-پوتين 
چــرم مردانــه و بچه گانه به تعداد 50 جفت جمعا به ارزش 20000000 ريال5-كفش فنتوى زنانه(اســپرت)
به تعداد 50 جفت جمعا به ارزش 15000000 ريال6-كفش اسپرتكس مردانه به تعداد 20 جفت به ارزش 
7000000 ريال ازاموال محكوم عليه توقيف واز ناحيه كارشــناس رســمى مجموعا به مبلغ 61000000 ريال 
ارزيابــى گرديده اســت. با عنايت به اين كه نظريــه ارزياب در مهلت مقرر قانونى مــورد اعتراض قرار نگرفته 
امــوال مزبــور در تاريخ 96/1/20 روز يكشــنبه رأس ســاعت 10 صبــح ازطريق مزايده به فروش مى رســد 
متقاضيان مى توانند جهت اطالع بيشتر پنج روز قبل از برگزارى مزايده به دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى 
نكا محل برگزارى مزايده مراجعه نمايند مزايده از قيمت پايه شــروع و برنده آن كســى خواهد بود كه باالترين 
قيمت را پيشــنهاد نمايد ضمنا ده درصد قيمت پيشــنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت خواهد شد و 
در صورتى كه برنده مزايده در موعد مقرر يك ماهه بقيه بهاى مال را نپردازد ده درصد پرداختى پس از كسر 

هزينه مزايده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى نكا

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت دوم 
نظر به اين كه در پرونده اجرايى كالســه 900018 و 910080 احكام مدنى محكوم عليه معصومه خوش 
روش بــه پرداخــت 70273696 ريال در حق محكوم لهم موسســه مهر بســيجيان و ياســر ذولفقارى با وكالت 
حسين بسكابادى و نيز مبلغ 750000 ريال نيم عشر دولتى محكوم گرديده و نامبرده با وصف ابالغ اجراييه در 
فرجه مقرر قانونى اقدامى جهت اجراى مفاد آن معمول نداشــته لذا حســن خوش روش جهت اداى دين محكوم 
عليــه يك قطعه زمين خانه ســرا به شــماره پالك ثبتــى 2452 در صفحه 229 دفتر 17 بخش 18 به مســاحت 
333/54 واقع در روســتاى چناربن را تعرفه و توقيف و ســپس از ناحيه كارشــناس به مبلغ 260,000,000 
ريال ارزيابى گرديده است با عنايت به اين كه نظريه ارزياب در مهلت مقرر قانونى مورد اعتراض قرار نگرفته 
لذا يك دانگ و بيست و شش سير مشاع از ملك مزبور در روز شنبه 96/1/26 رأس ساعت 10 صبح ازطريق 
مزايده به فروش مى رســد متقاضيان مى توانند جهت اطالع بيشــتر پنج روز قبل از برگزارى مزايده به دفتر 
اجراى احكام مدنى دادگسترى نكا محل برگزارى مزايده مراجعه نمايند مزايده از قيمت پايه شروع و برنده آن 
كســى خواهد بود كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايد ضمنا ده درصد قيمت پيشــنهادى فى المجلس از برنده 
مزايده دريافت خواهد شد و در صورتى كه برنده مزايده در موعد مقرر يك ماهه بقيه بهاى مال را نپردازد ده 

درصد پرداختى پس از كسر هزينه مزايده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى نكا

آگهى مزايده نوبت اول
به حكايت پرونده كالســه 950201 اجراى شــعبه ســوم دادگاه حقوقى محمودآباد و بــه موجب اجراييه 
شــماره 9510421227300084 محكــوم عليه محمد رمضانى ف مســلم به نشــانى محمودآبــاد خ معلم بازار 
الغدير محكوم اســت به پرداخت مبلغ يك ميلياردودويســت و بيســت وشــش ميليون ريال در حق محكوم له 
ى-داهللا هادى زاده با وكالت اصغر حسين زاده و ليال احمدنژاد در اين دادگاه و مبلغ 56000000 ريال بابت 
نيم عشــر دولتى با عنايت به عدم پرداخت دين از ناحيه محكوم عليه نســبت به توقيف يك قطعه ملك متعلق 
به شــخص محكوم عليه با مشــخصات يك قطعه ملك كه در حال حاضر در آن يك مجموعه آپارتمان در سه طبقه 
در دســت احداث مى باشــد مجموعا هشــتاددرصد پيشــرفت كار دارد ،طبقه سوم به مســاحت 125 مترمربع 
محمودآبــاد خ معلم باران يك پشــت بازار ماهى، الزم به ذكر اســت واحد مســكونى مذكور كه در طبقه ســوم 
در دســت احداث اســت شامل سالن پذيرايى-سرويس بهداشــتى-اتاق خواب در حال حاضر نما آجرى-پنجره 
آلومينيوم ســقف ســاختمان ورق گالوانيزه مى باشد مضافا از حيث ســابقه ثبتى مورد تصرف محكوم عليه فوق 
جزء پالك 47 اصلى بخش 11 حوزه ثبتى محمودآباد مى باشد با اين تفاسير ارزش اين طبقه سوم واحد احداثى 
با پيشرفت كار هشتاددرصد هر مترمربع ده ميليون ريال و مجموعا يك ميلياردودويست و پنجاه ميليون تعيين 
گرديده است لذا نظربه عدم اعتراض ازناحيه طرفين نسبت به نظريه كارشناسى اموال توقيفى ازطريق مزايده 
حضورى در تاريخ 96/1/26  ســاعت 11 صبح در شــعبه سوم اجراى احكام دادگاه محمودآباد و در صورت نياز 
در محل به فروش مى رســد متقاضيان شــركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از مزايده جهت كسب 
اطالعات بيشــتر به دفتر شــعبه ســوم دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شروع و 
كســانى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين ده درصد مبلغ اعالمى فى 
المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى و مابقى ثمن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شد و يك هفته 
پــس از برگــزارى مزايده و عدم وصول اعتراض بــه آن پس از پرداخت كامل مبلغ پيشــنهادى ، انتقال اموال 
صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده نپردازد ،سپرده 

او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
 مدير واحد اجراى احكام شعبه سوم حقوقى محمودآباد-بذرافشان

آگهى مزايده فروش اموال غيرمنقول نوبت دوم
به حكايت پرونده كالســه 950028 شعبه سوم حقوقى دادگاه محممودآباد محكوم عليهم يعقوب و جمال 
هردو محمدى و شــركت تخم گذار پريوش و غيره محكوم اند در حق بانك صادرات با وكالت زهرا هاشــمى لذا 
محكوم عليهم جهت اداى دين ملك توقيفى به ميزان قدرالســهم مربوط به شــماره پالك ثبتى 96 فرعى از 23 
اصلى بخش ده 90/2150 مترمربع واقع در روســتاى الميزده با حدود اربعه مشــخصه كه يك دستگاه كارخانه 
شــاليكوبى در آن احداث شده را تعرفه كه براســاس نظريه هيأت كارشناسان اعم از موقعيت مكانى وغيره به 
مبلغ بيســت و پنج ميلياردوهشــتصدميليون ريال برآورد و ارزيابى گرديد كه به لحــاظ عدم اعتراض از ناحيه 
طرفين نســبت به نظريه كارشناســى اموال توقيفى از طريق مزايده حضورى در تاريخ 96/1/27  ســاعت 11 
صبح در دفتر شــعبه ســوم حقوقى و در صورت نياز در محل اموال توقيف شده به فروش مى رسد. متقاضيان 
شــركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از مزايده جهت كســب اطالعات بيشــتر به دفتر شــعبه سوم 
حقوقــى دادگســترى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شــروع و كســانى كــه باالترين قيمت را 
پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين ده درصد مبلغ اعالمى فى المجلس برابر ماده 129 قانون 
اجراى احكام مدنى و مابقى ثمن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شد و يك هفته پس از برگزارى مزايده و عدم 
وصول اعتراض به آن پس از پرداخت كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده 
مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع 

دولت ضبط خواهد شد.ضمنا مزايده با حضور نماينده محترم دادستان برگزار مى گردد.م/الف
 بذرافشان -مدير اجراى احكام مدنى  شعبه سوم حقوقى دادگاه محمودآباد

آگهى احضار متهم 
نظربــه ايــن كه آقاى عيســى عباس قلى زاده به اتهام تحصيل وجه از طريق نامشــروع به شــماره پرونده 
كالســه 950533 از طرف اين بازپرســى تحت تعقيب مى باشــد و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامــت او ممكن نگرديده اســت بدين وســيله در اجــراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفــرى مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى با وصف نتيجه عدم حضور جلب است در شعبه اول بازپرسى 
دادسراى مياندرود جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ 

انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف350
ميالدى-مدير دفتر شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مياندرود

آگهى مزايده نوبت دوم
برابر با دادنامه 9209971946300013 و پيرو آن مفاد برگ اجراييه صادره از شعبه سوم دادگاه هاى 
عمومى و حقوقى بهشــهر موضوع پرونده اجرايى كالسه 930080 شــعبه سوم حقوقى محكوم عليه سيد حميد 
پيشنمازى وغيره محكوم اند به پرداخت 178,669,041 ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسى و پرداخت 
حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت لغايت يوم االدا در 
حــق محكوم له بانك قواميــن و ايضا مبلغ 8,933,452 ريال من باب حق االجرا(نيم عشــر دولت) و نظر به اين 
كــه محكوم عليه موصوف با وصف ابالغ مفــاد برگ اجراييه به وى در فرجه مقرر قانونى اقدامى در جهت اجراى 
مفاد آن معمول نداشــته لذا اموال مشــاراليه اموال معادل محكوم به و هزينه اجرايى به شــرح ذيل تامين و 
توقيف گرديده است:-يك واحد مسكونى نيم پيلوت روى زيرزمين-زيرزمين به مساحت 90مترمربع –پيلوت 
به مساحت 60مترمربع – همكف مسكونى به مساحت 120مترمربع-نيم طبقه مسكونى به مساحت 60مترمربع 
ساختمان داراى پالك ثبتى و داراى امتياز آب و برق و گاز مى باشد و در حال بهره بردارى است.داخل ساختمان 
گــچ كارى و پنجــره ها آلومينيوم اســت ضمنا نمــاى نرمه كشــى دارد .باتوجه به جميع جهــات از جمله موقعيت 
قرارگيرى ملك-عرض گذر-نوع كاربرى و قيمت عادله روز از قرار عرصه 8,000,000 ريال و اعيان مســكونى 
مترمربعــى 3,200,000 ريال و اعيان زيرزمين و پيلوت مترمربعــى 1,000,000 ريال جمعا 2,646,000,000 
(دوميلياردوششــصدوچهل و شــش ميليون )ريال ارزيابى مى گردد. نتيجتا اموال موصوف به نشانى بهشهر به 
منظور حفظ و نگه دارى آن تحويل حافظ گرديده و اموال موضوع توقيف براى روز ســه شنبه 96/1/15 ساعت 
10 صبح الى 12 از طريق مزايده و در شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى بهشهر براساس قيمت پايه به فروش 
مى رســد . طالبين مى توانند جهت كســب اطالع بيشــتر و در مدت پنج روز قبل از روزى كه براى فروش معين 
شــده اســت اموال موضوع مزايده را مالحظه نمايند. ضمنا مال موضوع آگهى متعلق به كســى خواهد شــد كه 
باالترين قيمت را در جلســه حضورى مزايده و به صورت كتبى قبول كرده باشــد توجها به اين كه دايره اجراى 
احكام(شــعبه سوم) مى تواند پرداخت بهاى مال مورد مزايده را عنداالقتضاء به وعده قرار دهد دراين صورت 
برنده مزايده بايد ده درصد بها را فى المجلس به عنوان ســپرده به قســمت اجراء تسليم نمايد وحداكثر مهلت 
مزبــور از يــك ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتى كه برنده مزايــده در موعد مقرر بقيه بهاى اموال را نپردازد 
ســپرده پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط وتجديدمى گردد . ضمنا تسليم مال فقط بعد از پرداخت 

تمام آن صورت خواهد گرفت.م/الف
ابوالقاسم اندى-دادرس شعبه سوم اجراى احكام دادگسترى بهشهر

آگهى حصر وراثت 
خانم نرگس غفورى ف عسگرى به شرح درخواستى كه به شماره 12/95/1192 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان نصراله ف محمديوســف ش ش 
158 صــادره آمــل در تاريــخ 95/12/8 در اقامتــگاه دائمى خود  بــدرود زندگى گفته، ورثــه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :1-نرگس غفورى ف عســگرى ش ش 892 همسر متوفى2-البرز ش ش 5301 پسر 
متوفى3-تكتم ش ش 461 دختر متوفى4-الوند ش م 2130011209 پســر متوفى هرســه اســدى والغير، 
اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يــا وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف6893
قاضى شعبه دوازدهم شهرى شوراى حل اختالف آمل-اسماعيل وجدانى

آگهى احضار متهم
در پرونــده كالســه 940778/ب1 آقاى حســن نظرى جوريابى ف تقى داير بر فــروش مال غير مربوط به 
قطعه ملكى به مســاحت 3980مترمربع با بناى احداثى واقع در عالم كالى نوشــهر و جعل وكالت نامه (ســند)و 
فروشــنامه به نام شــكات آقاى محمد و خانم مرضيه شــهرت هردو لطفى تحت تعقيب مى باشد. به جهت معلوم 
نبــودن محــل ســكونت نامبرده و به تجويز مــاده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مصــوب 1392 مراتب در 
روزنامــه آگهــى مى گردد . نامبرده موظف اســت ظرف مهلت يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى جهت دفاع و آخرين 
دفاع از اتهام انتســابى در شــعبه اول بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب نوشهر حاضر شود. در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسيدگى و اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
 بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب نوشهر-محمدرضا ابراهيمى

آگهى احضار متهم موسى مهدوى ف على قلى
نظربه شــكايت احمــد كميليان عليه موســى مهــدوى داير بر كالهبــردارى در پرونده كالســه 951076   
مطروحه در شــعبه دوم داديارى دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان نوشــهر مبنى بر به لحاظ مجهول المكان 
بــودن متهم فــوق امكان ابالغ احضاريه به وى وجود نداشــته لذا به اســتناد ماده 115 قانون آيين دادرســى 
كيفرى،مراتب يك نوبت در روزنامه هاى كثيراالنتشار درج مى گردد تا متهم فوق براى تاريخ 96/2/10 ساعت 
10 صبح به همراه مدرك يا گواهان خود جهت رسيدگى به اتهام منتسبه خويش در اين شعبه حاضر گردد . در 

صورت عدم حضور اين شعبه غيابا اتخاذ تصميم خواهد نمود.م/الف
داديار شعبه دوم دادسراى  نوشهر-يوسفى

دادنامه
 پرونــده: 9009981953200173 تصميــم نهايــى شــماره 9509971953200951 خواندگان:1-

حسين شــيداد ف داريوش2-مظاهر ملكى ف اسداله3-اميد خاطرى ف امين4-نغمه نوبر ف جمشيد با وكالت 
دكتر فريبرز ايمانيان ف يوســف5-امين خاطرى ف رضا6-اداره ثبت اســناد و امالك سلمانشــهر خواســته ها: 
1- خلع يد از پالك ثبتى 661 فرعى از 374 اصلى 2- ابطال و بى اعتبارى اســناد رســمى 86/6/1-86370 
دفتر اســناد رســمى 281 تهــران و 29919-87/4/8 دفتــر 447 تهــران و 14700-89/7/5 دفتر 544 
تهــران و اعــاده مالكيت موكلين بر پــالك ثبتى مذكور 3-مطالبــه اجرت المثل4-قلع و قمع بنــاى احداثى رأى 
دادگاه:درخصوص دادخواســت آقاى محمود دانشــى با وكالت آقاى محمد كوشــك جاللى به طرفيت اداره ثبت 
اســناد وامــالك عباس آباد –آقاى امين خاطرى –نغمه نوبر-اميد خاطرى بــا وكالت آقاى فريبرز ايمانيان-مظاهر 
ملكى-حســين شيداد به خواســته صدور حكم به ابطال و بى اعتبارى اسناد رســمى 86370-86/6/1 دفتر 
اســناد رســمى 281 تهران و 29919-87/4/8 دفتــر 447 تهــران و 14700-89/7/5 دفتر 544 تهران 
– اعــاده مالكيــت بر پالك ثبتى مذكور در متن دادخواســت و اصالح دفتر امالك اداره ثبت به اســتناد ماده 71 
قانون دفاتر اســناد رســمى-خلع يد از پالك ثبتى 661 فرعى از 374 اصلى-قلــع و قمع بناى احداثى-مطالبه 
اجــرت المثــل مقوم به هريك از خواســته پنجاه و  يك ميليــون ريال اجرت المثل فعال با جلب نظر كارشناســى 
51,000,000 ريال نظر به دادخواست تقديمى خواهان كه مدعى شده شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 
840مترمربع به پالك ثبتى 661 فرعى جدا شده از 56 فرعى از 374 اصلى واقع در قريه سيستان دهستان 
كالرآبــاد را از ســوى مالك وقــت قانونى آقاى جواد فاتحى خريدارى كردم و از آن زمــان تاكنون در مالكيت من 
قرار دارد و اخيرا مشــاهده شــده خوانده رديف دوم آن را تصرف و ساختمان سه طبقه در آن بنا كرده موضوع 
بررســى شده كه احراز شده مشاراليه با ارائه اسنادى مدعى شده ملك را با سندرسمى(باطل) خريدارى كرده 
است كه با بررسى به عمل آمده شخصى با مراجعه به دفتر اسناد رسمى 281 تهران و يا تظاهر به اين كه محمد 
دانشــى مى باشــد ملك را به خوانده رديف پنجم مظاهر مالكى منتقل و آقاى مالكى نيز به خوانده رديف ششــم 
حســين شــيداد انتقال كه نهايتا نامبرده نيز به خواندگان رديف اول و دوم و ســوم منتقل مى نمايد باتوجه به 
اين كه اســناد انتســابى به اين جانب جعلى اســت و بنده هرگز ملك را نفروخته ام و ســند را منتقل نكرده ام 
خواستار صدور حكم به شرح ستون  خواسته مى باشم نظر به پاسخ استعالم ثبتى پالك مورد ادعاى خواهان كه 
در پرونده موجود است و مراتب انتقال سند به خواندگان رديف اول و دوم و سوم كه در حال حاضر ملك در يد 
آن ها مى باشــد را مشــخص كرده به همان نحو است كه خواهان بيان كرده است دادگاه در جهت بررسى ادعاى 
خواهان به جعلى بودن اســناد وى در ذيل اســناد ابرازى خواندگان قرار كارشناسى صادر كه كارشناس منتخب 
دادگاه در نظريه خويش اعالم داشــته كه امضاى ذيل اســناد با امضاى خواهان مطابقت ندارد و منفى اســت و 
اين نظريه مصون از اعتراض باقى مانده و مضافا به اين كه خواهان اسنادى ابراز از جمله گذرنامه كه در زمان 
انتقال ســند در ايران حضور نداشــته است و نظر به اين كه كارشناس منتخب دادگاه در تطبيق اسناد خواهان 
با طبيعت و تعيين اجرت المثل ايام تصرف به مطابقت داشــتن اســناد خواهان با طبيعت اظهار نظر كرده است و 
اين نظريه نيز مصون از اعتراض باقى مانده و عدم دفاع موثردر مقام از ناحيه خواندگان دادگاه دعوى خواهان 
را ثابت تشــخيص وفق مــواد 308-311-365-366-1284-1287 قانون مدنــى و ماده 511 قانون آيين 
دادرســى مدنى حكم به ابطال و بى اعتبارى اسناد رسمى 86370-86/6/1 دفتر اسناد رسمى 281 تهران و 
29919-87/4/8 دفتر 447 تهران و 14700-89/7/5 دفتر 544 تهران – اعاده مالكيت خواهان در پالك 
ثبتى 661 فرعى جدا شده از 56 فرعى از 374 اصلى و خلع يد خواندگان رديف دوم الى چهارم از پالك 661 
فرعى جدا شده از 56 فرعى از 374 اصلى و قلع و قمع بناى احداثى و خواندگان اشاره رفته(دوم الى چهارم)را 
به پرداخت مبلغ پنجاه و هشت ميليون ويكصدوچهارده هزارتومان بابت اجرت المثل ايام تصرف و مبلغ بيست 
و يك ميليون ويكصدوشصت و شش هزارريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه قانونى در 
حق خواهان محكوم مى نمايد.درخصوص ســاير خواندگان دعوى خلع يد و قلع و قم بناى احداثى و اجرت المثل 
باتوجه به محتويات پورنده دعاوى مذكور متوجه آنان نيســت وفق بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرســى مدنى 
قــرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد.رأى صادره نســبت بــه خواندگان رديف اول الى چهارم حضورى 
محسوب ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد و نسبت 
به ساير خواندگان غيابى محسوب ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه و پس از مضى 

مهلت فوق الذكر ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)عباس آباد-نقى سيار

 
دادنامه

خوانــدگان:   9509971953201126 شــماره  نهايــى  تصميــم   9009981953200173 پرونــده: 
1-حسين شيداد ف داريوش2-اميد خاطرى ف امين3-نغمه نوبر ف جمشيد با وكالت دكتر فريبرز ايمانيان ف 
يوسف4-مظاهر ملكى ف اسداله5-اداره ثبت اسناد و امالك سلمانشهر6-امين خاطرى ف رضا خوانده: محمود 
دانشى ف محمديوسف با وكالت محمد كوشك جاللى ف قاسم خواسته ها: 1- خلع يد از پالك ثبتى 661 فرعى 
از 374 اصلى 2-مطالبه اجرت المثل3-قلع و قمع بناى احداثى4-ابطال و بى اعتبارى اسناد رسمى 86370-

86/6/1 دفتر اســناد رســمى 281 تهران و 29919-87/4/8 دفتر 447 تهران و 14700-89/7/5 دفتر 
544 تهران و اعاده مالكيت موكلين بر پالك ثبتى مذكور رأى اصالحى: درخصوص درخواست آقاى امين خاطرى 
اصالتا و واليتا از طرف اميد خاطرى و خانم نعمه نوبر مبنى بر اصالح دادنامه شماره 9309971953200951 
كــه ميزان اجــرت المثل موضوع محكوميــت خواندگان رديف دوم الــى چهارم دادنامه اشــاره رفته كه به جاى 
381,140,000 ريال مبلغ 581,140,000 ريال قيد شــده با مداقه به نظريه هيأت ســه نفره كارشناســان با 
درخواست موافقت دادنامه اشاره رفته را به اين نحو كه مبلغ اجرت المثل كه خواندگان رديف دوم الى چهارم 
در حق خواهان محكوم مى گردد به ميزان 381,140,000 ريال مى باشد رأى بدوى بدون انضمام رأى اصالحى 
فاقد اعتبار اســت رأى مذكور در اجراى ماده 309 قانون آيين دادرس مدنى اصدار يافته رأى صادره حضورى 

محسوب ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)عباس آباد-نقى سيار

آگهى تعيين وقت رسيدگى 
پرونده كالســه:95-2/654 وقت رسيدگى:يكشــنبه 96/1/27 ســاعت 10 صبح خواهان:ســيد شجاع  
موســوى الريمى ف ســيدكاظم خوانده:حميدرضا ارغيانى ف محمدهادى خواســته:الزام به نظيم ســند اتومبيل 
پــژو نقــره اى به شــماره 77-454ب56  خواهان دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق تســليم شــعبه 2 حل 
اختالف دادگسترى جويبار واقع در خ امام جنب دادگسترى نموده كه در حال رسيدگى مى باشد. بنا بر تقاضاى 
خواهان مبنى بر مجهول المكان بودن خوانده،حســب  دســتور شــورا،وفق ماده 73 قانون  آيين دادرسى مدنى 
مفاد دادخواســت يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار  به هزينه خواهان آگهى خواهد شد. خوانده 
مى بايســت ظرف مهلت يك ماه در دفتر شــعبه حاضر و نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و 
در وقــت مقرر فوق جهت رســيدگى در جلســه حاضر گردد در غير اين صورت شــورا تصميــم مقتضى را اتخاذ 

خواهد نمود.م/الف
دفتر شعبه 2 شهرى شوراى حل اختالف جويبار

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقــاى روح الــه فرزى فرزند عباس داراى شناســنامه شــماره 32492 به شــرح دادخواســت به كالســه 
953586 از اين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان 
عباس فرزى به شناســامه شــماره 5944 در تاريخ 1395/12/14 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- روح اله فرزى فرزند عباس ش ش 32492 نسبت با متوفى 
فرزند 2- قدســيه فرزى فرزند عباس ش ش 2817 نســبت با متوفى فرزند 3- زهرا فرزى فرزند عباس ش 
ش 2714 نســبت بــا متوفى فرزند 4- فاطمه فــرزى فرزند عباس ش ش 0370075730 نســبت با متوفى 
فرزنــد 5- عاطفه فــرزى فرزند عباس ش ش 0371434068 نســبت با متوفى فرزند 6- معصومه بســحاق 
فرزنــد محمد حســين ش ش 11257 نســبت با متوفى زوجــه 7- بتول بيدكليان فرزنــد عباس ش ش 233 
نسبت با متوفى مادر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى 
اعتراضــى دارد ويــا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يــك ماه به دادگاه 

تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

دادنامه  
پرونده:9409981985700027 رأى دادگاه:برابر كيفرخواســت شماره 9510431985001009 – 
95/9/17 صادره از ســوى دادســراى عمومى وانقالب مياندرود آقاى على داوريان مديرعامل موسســه فالت 
فعال متوارى فاقد سابقه كيفرى متهم است به توهين و تهديد و حسب شكايت شاكى خانم زينب كمالى ف على 
هم متهم اســت به ايجاد مزاحمت تلفنى براســاس مجموع اوراق پرونده و شكايت شاكيه و استععالم از شركت 
مخابرات موضوع حكايت از آن دارد كه دارنده سيم كارت شماره 09150668198 به دفعات متعدد از طريق 
پيام كوتاه نســبت به دارنده سيم كارت شماره 09113546313 در دفعات متعدد ايجاد مزاحمت داشته ولى 
هيــچ گونــه تهديد و توهينى از طريق پيامك گزارش نگرديده از ايــن رو دادگاه ضمن برائت متهم در خصوص 
توهين و تهديد در راســتاى اصل 37 قانون اساســى بزه انتســابى وى داير بر ايجاد مزاحمت تلفنى را محرز و 
مســلم تشــخيص و مشاراليه را به استناد ماده 641 قانون مجازات اســالمى بخش تعزيرات به تحمل شش ماه 
حبــس تعزيرى محكــوم و اعالم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف بيســت روز از تاريخ ابــالغ قابل واخواهى در 
همين شعبه  دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر مازندران 

مى باشد.م/الف
رضايى-رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى مياندرود

آگهى حصر وراثت 
آقاى ابوالفضل رئيس پور ف مناف به شــرح درخواســتى كه به شــماره 12/95/1185 اين شــعبه ثبت 
گرديــده درخواســت صــدور گواهى انحصــار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان منــاف رئيس پور ف 
ابوالفضل ش ش 775 صادره نور در تاريخ 70/4/4 در شهرستان نور  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت به :1-زهرا رئيس پور ش ش 349 همســر متوفى2-على اكبر ش ش 561 پســر 
متوفى3-زهره ش ش 515 دختر متوفى4-ابوالقاسم ش ش514 پسر متوفى5-ابوالفضل ش ش 628 پسر 
متوفى6-محمدولى ش ش 7 پسر متوفى همگى رئيس پور والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف6896
قاضى شعبه دوازدهم شوراى حل اختالف آمل-اسماعيل وجدانى

آگهى حصر وراثت  
آقاى محســن محمودزاده ف محمد به شــرح درخواســتى كه به شــماره 12/95/1188 اين شــعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان صغرى زابلى ف يوسف ش 
ش يــك صــادره آمل در تاريخ 95/6/6 در شهرســتان آمل  بدرود زندگى گفته، ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1-مرجان ش ش 24410 دختر متوفى2-مژگان ش ش 24411 دختر متوفى3-محسن ش 
ش 29280 پســر متوفى همگى محمودزاده والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف6895
قاضى شعبه دوازدهم شوراى حل اختالف آمل-اسماعيل وجدانى

آگهى حصر وراثت  
آقاى شهرام محسنى ف آقابزرگ به شرح درخواستى كه به شماره 12/95/1189 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان آقابزرگ محسنى ف سيداسمعيل 
ش ش2112 صادره آمــل در تاريخ 87/10/28 در شهرســتان آمل  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :1-شهرام ش ش 260 پسر متوفى2-فاطمه ش ش917 دختر متوفى3-رويا ش ش 
5066 دختر متوفى4-شيدا ش ش 6157 دختر متوفى5-سهيل ش ش 6945 پسر متوفى همگى محسنى6-

محتــرم صدقانــى ش ش 12614 ف بابا همســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف6894
قاضى شعبه دوازدهم شوراى حل اختالف آمل-اسماعيل وجدانى

دادنامه
پرونــده:9409981954300671 تصميــم نهايــى شــماره: 9509971953401035 شــكات: اداره 
آمــوزش و پــرورش عبــاس آباد2-مجيد ســام پــور ف جمعلــى متهمين1-هادى علــى نيــا ف ابراهيم2-غالم 
پاســبان3-رمضان على نيا اتهام ها:1-معاونت در خيانت درامانت2-خيانت درامانت3-سرقت سه عدد كيس 
كامپيوتر و متعلقات آن رأى دادگاه: در اين پرونده به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب 
عباس آباد آقايان1-غالم پاســبان فاقد اطالعات بيشــتر مجهول المكان متهم است به خيانت در امانت رادياتور 
شوفاژ و پمپ، سرقت سه عدد كيس كامپيوترو متعلقات آن 2-هادى على نيا ف ابراهيم 36 ساله اهل بابلسر 
متهم اســت به معاونت در خيانت در امانت3-رمضان على نيا فاقد اطالعات بيشــتر مجهول المكان متهم اســت 
بــه معاونت در خيانت در امانت.نظر به مجموع محتويات پرونده،شــكايت شــاكيان،گزارش مرجع انتظامى متهم 
و تصاوير تهيه شــده در حين ارتكاب جرم از متهمين،كيفرخواســت صادره از دادسرا،ســاير شــواهد و قراين 
منعكس در پرونده و باتوجه به اين كه متهمين على رغم ابالغ در جلسه رسيدگى حضور نيافته و دفاعى معمول 
نداشــته اند لذا دادگاه بزهكارى نامبردگان را محرز تشــخيص و از اين رو با استناد به مواد 674و667و656 
از قانون مجازات اسالمى بخش تعزيرات مصوب 1375 و ماده 127 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 متهم 
رديف اول از باب اتهام رديف اول(خيانت در امانت) به تحمل سه سال حبس و از باب اتهام رديف دوم(سرقت) 
به تحمل ســه ســال حبس تعزيرى،74 ضربه شــالق و رد مال به شــاكى محكوم مى نمايد كه مجازات اشد قابل 
اجراست اگر مجازات اشد به يكى از داليل قانونى تقليل يابد يا تبديل يا غير قابل اجرا شود مجازات بعدى اجرا 
مى گردد و هريك از متهمين رديف هاى دوم و ســوم را به تحمل يك ســال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد.رأى 
صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 

بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف152/95
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)عباس آباد-نقى سيار

اخبار
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| شماره4428|

كلنگ زنى احداث ابرپروژه ميدان هسته اى
با حضور مديران شهرى و معتمدان محل  در اصفهان

در پنجاهمين برنامه هر هفته چند افتتاح با حضور مديران 
شهري و معتمدان محل خيابان بازارچه حدفاصل خيابان عالمه 

اميني تا بلوار الله به صورت رسمي به بهره برداري رسيد.
ــزه منطقه 4  ــتم مكاني ــن برنامه از سيس ــن در اي همچني

ــد و كلنگ احداث ميدان شهداي هسته اي بر زمين  رونمايي ش
زده شد.

ــاغ جوان نيز كه  ــانى مجموعه تفريحى ب ــز و بروزرس تجهي
ــده، نيز از ديگر  ــازمان فرهنگي - تفريحي اجرا ش ــوي س  از س

طرح هايي بود كه امروز به بهره برداري رسيد.
ــى  ــى - تفريح ــه فرهنگ ــن مجموع ــز اي ــدف از تجهي  ه
ــاني هرچه بهتر به مسافران نوروزي و ايجاد فضاي  خدمات رس

ــمار مي رود. ــهري در اصفهان به ش ــاط ش الزم براي نش

غرس نهال درسالروز بزرگداشت شهداء با حضور 
فرزندان شهداى شاغل در گاز گلستان

به منظور بزرگداشت مقام شامخ شهيدان،با هماهنگى 
ــال با حضور  ــتان ،چند اصله نه ــران گاز گلس ــور  ايثارگ ام
مديرعامل  شركت و فرزندان معظم شهداء در محل محوطه 

اداره مركزى شركت كاشته شد .
ــفند سالروز  ــت 22 اس درهمين خصوص با گراميداش
بزرگداشت شهداء گفت:به ميمنت گراميداشت مقام شامخ 
ــه نهال به ياد  ــادن به اين ايام  ،چنداصل ــهيدان و ارج نه ش
شهداى واالمقام با حضور فرزندان اين بزرگواران در محوطه 

شركت كاشته شد .
 مهندس صفرعلى جمال ليوانى افزود:خوشبختانه اين 
حركت براى اولين بار است كه توسط فرزندان معظم شهدا و 
در سالروز شهداء گرانقدر انقالب كه درتقويم كشور اين روز 
ــيده و همچنين با هفته منابع  بزرگ به نام آنان به ثبت رس
طبيعى و آغاز بهار طبيعت نيز قرين گشته است انجام شد.  
مديرعامل گازگلستان باتشكر از متوليان برگزارى اين برنامه 
پسنديده افزود:انشاء ا...اين برنامه فرهنگى ارزشمند را به نام و 
ياد شهدا در سنوات آينده نيز  در شركت  اجرا خواهيم كرد. 

آغاز عمليات اجرايى نيروگاه 1400 مگاواتى 
بخار سيريك

ــيه كلنگ  ــور و وزير انرژى روس با حضور وزير نيروكش
ــيريك به زمين  ــداث نيروگاه 1400 مگاواتى بخار در س اح

زده شد. 
ــد نيروى برق  ــركت مادر تخصصى تولي مدير عامل ش
ــى  ــركت مهندس ــم گفت : ش ــور در اين مراس  حرارتى كش
ــيه به عنوان پيمانكار نيروگاه و  ــپورت) روس (تكنو پروم اس
پست فشار قوى (جى آى اس )داراى عايق گازى با همكارى 
پيمانكاران و سازندگان  ايرانى ، اين نيروگاه بخار را به مساحت 

199 هكتار راه اندازى مى كند .
ــروگاه در چهار واحد  ــن طرز طلب افزود: اين ني محس
ــدود 45 درصدى 1400  ــا بازده ح ــارى 350 مگاواتى ب بخ

مگاوات برق توليد خواهد كرد . 
وى سرمايه مورد نياز براى ساخت اين نيروگاه را از محل 
تسهيالت دولت روسيه  يك ميلياردو 200 ميليون يورو اعالم 
كرد و گفت : مدت زمان در نظر گرفته شده براى ساخت اين 
نيروگاه 5 سال است . مدير عامل شركت مادر تخصصى توليد 
ــت : آب مورد نياز اين  ــور بيان داش نيروى برق حرارتى كش
نيروگاه از دريا تامين مى شودكه براى تامين آن آب شيرين 
كنى به ظرفيت 200 متر مكعب در ساعت ساخته ميشود . 

طرز طلب ياد اور شد : همچنين آب شيرين كن جديدى 
با ظرفيت 100 هزار متر مكعب در روز براى تامين آب شرب 
ــتفاده  از دود خارجى  اين  ــردم بندرعباس و منطقه با اس م
ــود كه م.جب افزايش بازدهى نيروگاه  ــاخته ميش نيروگاه س

خواهد شد . 
ــت ؛همزمان با آغاز عمليات اجرايى اين  الزم به ذكر اس

نيروگاه بيش از 3500 اشتغال ايجاد مى شود. 
ياد آور مى شود ؛ اين نيروگاه  بزرگترين پروژه عمرانى و 

صنعتى شرق استان هرمزگان است. 

افتتاح وكلنگ زنى طرحهاى عمرانى جهادگران 
اسالمشهرى در مناطق محروم كرمانشاه  

ــئول  مصطفى محمودى مس
اسـالمشهـر

 
ــرى به  ــادى معب ــروه جه گ
آسمان  اسالمشهر ، اظهاركرد: 
با حضورمسئولين قرارگاههاى كوثروكربال خاتم االنبيا و 
جمعى از مسئولين استان كرمانشاه  ، امروز طرحهاى 
ــمان  افتتاح و  ــادى معبرى به آس ــى  گروه جه عمران

كلنگ زنى شد .
محمودى بيان كرد: در روزهاى پايانى سال اقتصاد 
مقاومتى اقدام و عمل( سال 1395)و در راستاى تحقق 
فرمان  امام خامنه اى به همت  قرارگاه جهادى معبرى 
به آسمان اسالمشهر در مناطق محروم استان كرمانشاه 

در روستاى گرگاون ، مسجد امام حسن (ع) كه توسط 
جهادگران  بسيجى شهرستان اسالمشهرو با پشتيبانى 
قرارگاه سازندگى قرب كوثر احداث گرديده بود، افتتاح 

ودر اختيار اهالى منطقه قرار گرفت .  
وى افزود:همچنين دراين مراسم كلنگ احداث يك 
باب مدرسه سه كالسه به نام جهادگر مدافع حرم شهيد 
حاج محمود شفيعى بنيانگذار گروه جهادى معبرى به 
ــمان برزمين زده شد،تا به يارى خداوند با عملياتى  آس
ــده احداث،تكميل  ــيجى تا6ماهه آين ــران بس جهادگ
ــردارى   ب ــره  به ــورد  وم ــال1396افتتاح   ودرمهرس

دانش آموزان محروم  اين منطقه قرار گيرد. 

ــردار  محمودى  تاكيد كرد: همچنين با حضورس
ــم االنبيا و  ــر خات ــرارگاه قرب كوث ــئول ق حزنى مس
ــئول قرارگاه قرب كربال خاتم االنبيا  سردار رجبى مس
ــتاى  ــتان در روس ــئولين  اس وفرمانداروجمعى از مس
ــاه ،  كليد  يك  ــرفيروزآباد  كرمانش ــرين بخش  س س
 واحد منزل مسكونى تحويل  خانواده نيازمندى  در اين 

روستا  گرديد.
ــن خانواده  ــى از وضعيت اي ــاره به بخش وى با اش
ــرد: 4 فرزنددختراين  محروم كه  ــد ، تصريح ك نيازمن
ــدت فقروگرسنگى درحال  ــال پيش  به علت ش  دو س
ــيجى  اين گروه  ــرگ بودن با حضوروجهادگران  بس م

ــه بودند ، امروز   ــادى  از مرگ نجات  حتمى ،يافت جه
با تحويل گرفتن  اين منزل مسكونى ، صاحب سرپناه 

شدند و بخشى از دغدغه هاشان كاسته شد.
ــئول گروه جهادى معبرى به آسمان ، گفت:  مس
ــفراين مسئولين مناطق محروم ،  همچنين در ادامه س
روستاى دره دوزخ   اين بخش  حاضر شده وبا گفتگو با 
اهالى  و مشاهده  ميدانى وضعيت اين منطقه از نزديك 
ــتضعف و محروم و رنج  ــكالت خانواده هاى مس با مش

كشيده اين روستا  آشنا شدند .
وى بيان كرد :در حال حاضر در روستاى دره دوزخ 
سه باب منزل مسكونى ويژه نيازمندان در حال احداث 
است كه با توجه به پيشرفت فيريكى 70 درصدى اين 
ساختمانها،با كمك سردار حزنى انشااهللا در روزهاى عيد 

نوروز 96 افتتاح و تحويل  نيازمندان  خواهد شد.
ــاره به فعاليتهاى اين  اين بسيجى  جهادگر با اش
گروه جهادى ،افزود:گروه جهادى معبرى به آسمان  به 
همت جهادگر  بسيجى شهيد  جاويداالثر مدافع حرم  
ــال پيش  فعاليت خود  ــفيعى از 8 س حاج محمود ش
ــرفيروزآباداز توابع استان  را  درمناطق محروم بخش س

ــاه   آغاز كرد ه و  تا كنون توسط يادگاران اين  كرمانش
ــاى  محروميت زدايى  در  ــهيد  واال مقام  فعاليت ه ش

مناطق محروم ادامه  يافته است ..
ــفيعى به ولى نعمتان  ــهيد ش  وى تاكيد كرد: ش
ــاى جهادى  ــردم در باب اردوه ــه اين م ــن نظام وب  اي
ــراى   ب آن  از  ــس  وپ ــود  نم ــى  فراوان ــاى   خدمته
ــان و ولى نعمتان محروم و  ــانى به محروم خدمات رس
ــوريه شد  ــور س دفاع از حريم اهل بيت(س) راهى كش
ــوت معبود خويش را لبيك  ــال 94 دع ودرنهايت درس
ــهرحلب  ــيد ودر ش گفت و به آرزوى ديرينه اش  رس
سوريه جاويداالثر شدند و به درجه رفيع شهادت نايل 
آمد . محمودى  خاطر نشان كرد:فعاليت گروه جهادى 
ــتاى  تحقق فرامين مقام معظم رهبرى و انجام  در راس
فعاليتهاى عمرانى در مناطق محروم است كه ،  عمده 
ــتان و  ــاى گروه  در تعطيالت نوروز و ايام تابس فعاليته
ــانى  ــود و كس اوقات فراغت  دانش آموزان انجام مى ش
كه تمايل دارند در راه  رفع محروميت از كشور فعاليت 
كنند مى توانند با اين گروه همراه شده و  يارى دهنده 

فرزندان  جهادگر خود باشند.

ساخت سيتي سنتر در محله هاي پر ترافيك  باعث 
افزايش ترافيك ونابودي كسب وكارهاي كوچك

ــيون ماده 5 اين هفته  ــه كميس در جلس
استان اصفهان 120 مورد از موارد مربوط اصـفهـان

ــري ، حذف و يا احداث گذر  به تغيير كارب
12 شهرستان مورد بررسي قرار گرفت.

ــيون ماده 5 اين هفته استان كه به رياست  در جلسه كميس
ــتانداري و با  ــي طرفه معاون هماهنگي امور عمراني اس محمدعل
حضور حجت اله غالمي مدير كل راه و شهرسازي استان اصفهان و 
ديگر اعضا انجام شد،  120 مورد از موارد مربوط به تغيير كاربري،  
حذف و يا احداث گذر مربوط به شهرهاي اصفهان ، سده لنجان ، 
نجف آباد ، بويين و مياندشت ، گلپايگان ، شاهين شهر ، گرگاب، 
ــي محدوده بافت  ــتان ، قمصر ، نطنز ، آران و بيدگل و بررس اردس

فرسوده ابوزيدآباد مطرح و مورد بررسي قرار گرفت .
 از جمله موارد مطرح شده در اين جلسه تغيير كاربري 27000 
متر مربع از اراضي شهر اصفهان از آموزشي –بهداشتي ، درماني- 
پاركينگ – ورزشي –فضاي سبز –مسكوني- تجاري –خدماتي به 
مسكوني –تجاري و ساخت سيتي سنتر بود كه حجت اله غالمي 
ــهر سازي در اين باره گفت :خدماتي كه در يك  مدير كل راه و ش
محله است براي پاسخ گويي به همان محله و در سطح محله در 
طرح تفصيلي طراحي و پيش بيني شده اند و تغيير كاربري فراتر 

از ظرفيت و پتانسيل محله منطقي نيست .
وي در ادامه گفت : اولويت بندي متوجه امالك شخصي واقع 
در مسير طرح ها است نه امالك ناشي از تفكيك كه هيچ ربطي به 
بحث طرح ها ندارند و اولويت بندي اين امالك توسط هر شخصي 
كه انجام شود خالف مقررات است و امكان انجام چنين كاري براي  
پالك هايي كه از يك تفكيكي جهت خدمات جدا مي شوند وجود 
ــرار دادن اولويت بندي هاي خالف قانون ،  ــدارد و نبايد با مبنا ق ن

تغيير كاربري اراضي صورت گيرد .

408 مدرسه در هرمزگان
ميزبان ميهمانان نوروزى

مديركل آموزش وپرورش هرمزگان گفت: 
ــه با ظرفيت سه بـندرعبـاس در ايام نوروز 408 مدرس

هزار و 128كالس درس در هرمزگان براى 
اسكان مهمانان نوروزى در نظر گرفته شده است.

دانش هاشمى پور با اعالم اين خبر افزود: براى اسكان فرهنگيان 
و همچنين سهولت كار 17پايگاه اسكان با يكهزار و 98نفر عوامل 
ــر استان هرمزگان، شبانه روزدر طرح نوروزى به  اجرايى در سراس
ــافران خدمات ارائه مى كنند. وى تصريح كرد: مدارس محل  مس
ــاس نوع امكانات و هزينه به سه گروه ويژه، نوع الف  اسكان بر اس
ــده اند و قيمت مصوب براى هر شب اسكان در  ــيم ش و ب  تقس
ــده از سوى وزارت آموزش و پرورش  مدارس برابر تعرفه تعيين ش
است. هاشمى پور يادآورشد: نرخ تعيين شده كالسهاى ويژه براى 
ــب 28هزار  ــان و خانواده درجه اول آنان تا پنج نفر هر ش فرهنگي
ــت. به گفته وى براى  ــان و كاركنان دولت 55هزار تومان اس توم
كالسهاى گروه الف نيز فرهنگيان 24هزار و 500تومان، كاركنان 
دولت 42هزار تومان و مشاغل آزاد 66هزار تومان تعيين شده است 
ــهاى گروه ب نيز براى فرهنگيان 18هزار تومان، كاركنان  و كالس
ــاغل آزاد 51هزار تومان است. مديركل  دولت 35هزار تومان و مش
آموزش وپرورش هرمزگان هزينه نصب چادر در محوطه مدارس را 
ــان، كاركنان آزاد 10هزار تومان و  براى فرهنگيان هفت هزار توم
ــاغل آزاد 18هزار تومان اعالم كرد. هاشمى پور تعرفه مازاد بر  مش
پنج نفر در هر كالس به ازاى هر نفر باالى هفت سال را در بخش 
ــهاى ويژه چهار هزار تومان، كالسهاى الف سه هزار و چهار  كالس
ــتصد تومان اعالم كرد.  ــهاى ب، دو هزار و هش  صد تومان و كالس
ــن مدارس ظرفيت پذيرايى  ــمى پور در پايان بابيان اينكه اي هاش
50 هزار مسافر را دارند، تصريح كرد: مهمانان مى توانند براى رزرو 

مدارس در سايت www.eskan.medu.ir ثبت نام كنند.

 كشف بيش از 50 مورد انشعاب
  غير مجاز در صالحيه

ــائى و صدور اخطاريه هاى  پس از شناس
ــعاب غيرمجاز آبفاى تهران ــداد 62 مورد انش الزم تع

ــع آورى و يا به  ــه جم ــهر صالحي در ش
مجاز تبديل شد.

ــالب  ــركت آب و فاض ــى ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــردارى آبفاى  ــران ، مدير امور بهره ب ــتان ته جنوب غربى اس
ــا عنايت به  ــت : ب ــر مذكور اظهار داش ــا اعالم خب ــه ب صالحي
ــبكه هاى آبرسانى و به منظور  ــاماندهى خطوط توزيع و ش س
خارج سازى شبكه هاى فرسوده و قديمى از مدار توزيع ، طى 
ــعاب غيرمجاز در  ــال جارى تعداد 62 مورد انش ــفند ماه س اس

اقطار مختلف شناسائى و جمع آورى شد . 
اصغر صبرى ضمن تشريح انشعابات غير مجاز مذكور يادآور 
ــعابات شامل 4 رشته انشعاب  ــد : تعداد 60 مورد از اين انش ش
ــكونى 15 واحدى و  ــه هر كدام براى مجتمع مس 1/5 اينچ ك
ــتفاده قرار مى گرفت و 2  ــوع براى 60 واحد مورد اس در مجم
رشته انشعاب ديگر نيز با قطر 2 اينچ براى كارگاه بلوك زنى و 
 فضاى سبز مورد استفاده قرار مى گرفت كه پس از شناسائى و 
ــعابات مذكور اخطاريه هاى الزم ، جهت  جمع آورى كليه انش
ــكيل پرونده و همچنين دريافت حقوق انشعاب و خسارت  تش

وارده به شبكه به صاحبان اين انشعابات صادر گرديد . 
ــن طرح عالوه  ــد : با اجراى اي ــدس صبرى يادآور ش مهن
ــرب و  ــگيرى از پرت و هدر روى قابل توجهى از آب ش بر پيش
ــعابات و مصارف غير مجاز صورت  همچنين دريافت حقوق انش
ــهروندان و  ــاميدنى ش ــه ، موضوع تامين و توزيع آب آش گرفت
ــان و سازماندهى شده  ــتركين محترم نيز به صورت يكس مش
ــاماندهى  ــتا و در جهت س ــه در اين راس ــام مى پذيرد ك انج

انشعابات ، عمليات مذكور همچنان در حال انجام است . 

 مردم استان بوشهر 600 سال قدمت مقاومت 
با استعمار و استبداد بين المللى دارند

ــهر تهران در  ــالمى ش ــوراى اس رئيس ش
سومين كنگره "بوشهر؛ دو قرن مقاومت در بـوشـهـر

برابر استعمار" در محل گورستان متجاوزان 
ــى در بوشهر، با بيان اينكه مردم استان بوشهر ، 600 سال  انگليس
قدمت مقاومت با استعمار و استبداد بين المللى دارند اظهار داشت: 
استان بوشهرباداشتن تاريخ تابناك درمبارزه با استعمار و استكبار 

به عنوان الگويى در مبارزات ضد استعمارى معرفى شده است.
وى افزود: مردم شجاع و متدين بوشهر در تاريخ براى همگان 
ــت خود را اثبات كردند و در اين ارتباط تاريخى پرافتخار از  مقاوم
خود برجاى گذاشتند كه اميدواريم اين روحيه مقاومت و ايستادگى 

همچنان در ملت ايران و بويژه مردم بوشهر استمرار داشته باشد.
ــتان بوشهر نشات  چمران گفت: اين خون وحس مقاومت اس

گرفته از روح اسالمى، تشيع علوى و حضرت فاطمه (س) است.
ــت  ــه داد: مقاوم ــهر تهرانادام ــالمى ش ــوراى اس ــس ش  رئي
ــى براى يادگيرى  حضرت فاطمه (س) گرچه كوتاه بود، ولى درس
ــين (ع) آن را در دشت كربال تكميل  ــت كه امام حس مقاومت اس
ــت در برابر  ــه منزله مقاوم ــت: مقاومت فاطمى ب ــد.وى گف كردن
ــرافيت، خودخواهى، دنيا طلبى، ثروت اندوزى و ظلم است كه  اش

همچنان ادامه دارد و ما نيز بايد آن را تداوم بخشيم.
ــالم عبور  ــيرى س ــح كرد:اقتصاد مقاومتى ازمس  چمرانتصري

مى كند وتا اقتصادسالم نباشد نمى تواند مقاوم باشد.
ــهر تهرانيادآور شد: اقتصاد كشور  ــوراى اسالمى ش رئيس ش
ــن مقاومت ها  ــد بايد از همي ــه درون زا و موفق باش ــراى اينك  ب

سرچشمه بگيرد.
ــك طومار خطاب  ــهر با امضاى ي ــن مردم بوش ــن آئي  در اي
ــب تنديس  ــتار نص ــهر تهران، خواس ــوراى ش ــهردار و ش ــه ش  ب

رئيسعلى دلوارى مقابل سفارت انگليس در تهران شدند.
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