
9 یک شنبه  23 اردیبهشت 1397  شماره 4742  آگهی
آگهى ثبتى

تاســيس شركت سهامى خاص رادين اطلس هنگام در تاريخ 1397/02/20 به شماره ثبت 
18357 به شناسه ملى 14007578703 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به 

شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد.
موضوع فعاليت:تصدى به فعاليت خدماتــى و نظافتى فروش لوازم يدكى,تعمير,خدمات فنى 
خودروهاى سبك و سنگين–كليه كارهاى مربوط به تاسيسات ساختمانى و رنگ آميزى,دكور, نصب 
و راه اندازى دوربين هاى مدار بسته درب هاى كركره اى سنسور ها و هوشمند سازى ساختمان–

اجراى لوله كشى–تامين نيروى انسانى–ارائه خدمات دانشجويى سرويس دهى جهت اياب ذهاب 
كاركنان دولتى و مدارس در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط

مدت فعاليت:از تاريخ ثبت تا 1399/02/19 
مركــز اصلى:اســتان هرمزگان–شهرســتان بندرعباس–بخــش مركزى–شــهر بندرعباس–

آزادشــهر–خيابان غدير–كوچه غدير3-پالك0-مجتمع ســجاد-طبقه دوم-واحد غربى كد پستى 
7919763757

سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدى
منقسم به 100 سهم 10000 ريالى تعداد 100 سهم آن بى نام عادى 

مبلــغ1000000 ريــال توســط موسســين طــى گواهــى بانكــى شــماره 7801/15 مورخ 
1397/01/14 نزد بانك ملى شعبه بندرعباس با كد 7801 پرداخت گرديده است 

اعضا هيئت مديره
آقاى مرتضى پورطرق به شماره ملى3380763055 و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 

2سال و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2سال 
آقاى حســين پورطرق به شماره ملى3390204911 و به سمت مديرعامل به مدت 2سال و 

به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2سال
آقاى نصرت جعفرى ايســينى به شــماره ملى3391475994 و به سمت نايب رئيس هيئت 

مديره به مدت 2سال و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2سال 
دارندگان حق امضا:كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك,سفته,بروات, 
قراردادها عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء حسين پورطرق همراه با 
مهر شركت معتبر مى باشد. بديهى است اضافه كردن هر گونه متنى به الگوى فوق متناسب با نياز 

شركت بالمانع است. 
اختيارات مديرعامل:طبق اساسنامه

بازرسان 
آقاى ماشــاءاله پورطرق به شــماره ملى3380365386 به سمت بازرس على البدل به مدت 
يك سال مالى خانم مژده پورطرق به شماره ملى 3392718947 به سمت بازرس اصلى به مدت 

يك سال مالى 
روزنامه كثيراالنتشار سياست روز جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد.
ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان هرمزگان
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بندرعباس

آگهى احضارمتهم بشماره بايگانى شعبه 961352
بدينوسيله درخصوص پرونده كالسه961352 / د10 اتهامى سيدعلى اعاليى دايربرانتقال مال غير با توجه 
به اينكه امكان ابالغ وجود ندارد مقرراست دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج تا جهت دفاع ازاتهام انتسابى 

درشعبه 10 داديارى حضور بهم رساند تاريخ ابالغ  يك ماه ازنشرآگهى ميباشد.م الف 197 
يعقوبى زاده- داديارشعبه دهم داديارى دادسراى عمومى وانقالب اسالمشهر

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى عليرضا معمارى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 1-زينب غرقابى2-زهره جوينى تقديم 
كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 20/521/96  شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد 
لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه 
به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در تاريخ 97/3/29 ساعت 11 
صبح در شــعبه 20 شــوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول 

خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 20 حقوقى  شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزايده اموال غير منقول (ملك)
شــماره پرونده: 139504029116000093- به موجب پرونده اجرائى كالســه 9500157 له بانك سپه 
مهديشــهر به نشــانى مهديشــهر ميدان امام عليه خانم مهديه الســادات كســائيان فرزند آقابزرگ به شماره ملى 
0410044830 به نشــانى مهديشهر خيابان علوى پ 5 كدپســتى 3561898578 بعنوان بدهكار و راهن برابر 
ســند رهنى شــماره 64843 مورخ 1391/11/8 تنظيمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره هفت مهديشهر پالك 
ثبتــى 1914/9 مفروز و مجزى شــده از 2 فرعى از اصلى واقع در بخش ســه مهديشــهر بــه مالكيت خانم مهديه 
الســادات كســائيان به نشانى مهديشهر خيابان ملت روبروى دارايى طبقه ســوم مجتمع آپارتمانى واحد 6 كه سند 
مالكيت آن ذيل ثبت 20137 صفحه 413 دفتر جلد 155 با حدود و مشــخصات به شــرح صورت مجلسه تفكيكى 
به شــماره 124/6724 مورخ 1393/8/1 صادر گرديده اســت در قبال مبلغ 371/033/531 (سيصد و هفتاد 
و يك ميليون و ســى و ســه هزار و پانصد و ســى و يك) ريال اصل طلب و مبلغ 20/612/495 (بيست ميليون و 
شش صد و دوازده هزار و چهارصد و نود و پنج) ريال بابت خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 1395/10/30 و از تاريخ 
1395/11/1 به بعد روزانه مبلغ 274/463 (دويســت و هفتاد و چهار هزار و چهارصد و شــصت و سه) ريال به 
جمع بدهى تا تاريخ وصول اضافه مى گردد كه پس از طى تشريفات قانونى و عدم ايفاى تعهدات توسط بدهكار و با 
درخواست بستانكار جهت وصول مطالبات خود درخواست ارزيابى و مزايده ششدانگ پالك 1914/9 مفروز و مجزى 
شــده از شــماره 2 فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش 3 مهديشــهر كه پس از استعالم از شعبه امالك و ارجاع به 
كارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى قطعى گرديد كه در گزارش كارشناس تشريح گرديده است. ششدانگ پالك 
فوق بعنوان يك دستگاه آپارتمان مسكونى به مساحت 79/84 مترمربع واقع در طبقه اول ضلع جنوبى به انضمام 
انبارى به مساحت 2/10 مترمربع در پشت بام با قدر سهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك 
آپارتمانها و آئين نامه اجرايى آن ميباشد. آپارتمان مزبور در مجتمع 6 واحدى سه طبقه روى پيلوت (هر طبقه در دو 
واحد مسكونى) قرار گرفته است اسكلت ساختمان از نوع بتنى سيستم سقف تيرچه بلوك با پوشش بام ايزوگام و 
نما اصلى ساختمان سنگ و درب ورودى واحدها چوبى و داراى ايفون تصويرى است و ساختمان فاقد آسانسور مى 
باشد واحد مورد نظر شامل هال و پذيرايى و دو اتاق خواب ، آشپزخانه ، و سرويس بهداشتى است گرمايش پكيج و 
سرمايش اسپيلت ديوار سرويسها و آشپزخانه تا نزديك سقف كاشيكارى شده و كف هال و پذيرايى سراميك و درب 
و پنجره ها فلزى و داراى انشعابات آب – برق – گاز – كه با تمامى موقعيت و قدمت ششدانگ برابر نظريه كارشناس 
رسمى دادگسترى به شماره وارده 139605029116000294 مورخه 1396/3/13 به مبلغ 678/000/000 
(شــش صدو هفتاد و هشــت ميليون) ريال ارزيابى گرديده است ومزايده از مبلغ فوق شروع و به باالترين قيمت 
پيشنهادى واگذار خواهد شد و بستانكار طى شماره نامه 203 مورخ 1396/4/25 اعالم نموده كه هيچ گونه وجهى 
از طرف بدهكار پرداخت نگرديده است و فاقد بيمه مى باشد. در ضمنا در روز مزايده نيم عشر اجرائى و حق مزايده 
و ساير هزينه هاى مربوطه طبق ماده 40 آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمى الزم االجراء نقدا وصول و همچنين بدهى 
هاى مالياتى و حق انشعاب آب و برق و كليه بدهى هاى ملك فوق به دولت كه مشخص نبوده بر عهده برنده مزايده 
است مزايده در روز چهارشنبه مورخ 1397/3/9 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل اجراى ثبت مهديشهر به نشانى 
خ ملت اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شعبه اجرا برگزار مى گردد فروش نقدى بوده و خريداران ميتوانند در 
وقت مقرر در محل حضور يافته و در جلسه شركت نمايند در صورتيكه ملك باالتر از مبلغ مندرج در آگهى فروخته 
شود از خريدار بر اساس مبلغ پيشنهادى نسبت به وصول حق مزايده (مازاد مبلغ پايه ارزيابى) و ساير هزينه هاى 
مربوطه قانونى و حقوق دولتى نقدا اقدام مى گردد و در صورت عدم شركت خريداران ملك به بستانكار واگذار و 
هزينه هاى قانونى اخذ و وصول خواهد شد ضمنا شركت در جلسه براى عموم ازاد است و چنانچه روز تعيين شده 
با تعطيل رســمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلســه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد. تاريخ 

انتشار 1397/2/23
رئيس ثبت اسناد و امالك مهديشهر

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششــدانگ يك باب منزل پالك 19055 فرعى از يك- اصلى واقع در بخش دو سيســتان 
شهرستان زابل ميدان بسيج روستاى سياهمرد مورد تقاضاى يونس ربانى مقدم فرزند محمدعلى كه تاكنون به عمل 
نيامده است لذا بر حسب تقاضاى كتبى نامبرده تحديد حدود در روز شنبه 97/3/19 در ساعت 8 صبح محل شروع 
و به عمل خواهد آمد بدينوســيله به اطالع مجاورين و مســتدعى ثبت پالك فوق ميرساند تا در روز تعيين شده در 
محل اداره ثبت حضور به هم رسانند در صورتيكه مستدعى ثبت پالك فوق و نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد 
تحديد حدود بر طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت سى روز پذيرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده 
واحده قانونى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب سال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود 
موضوع ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توســط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با 
تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسليم 

و رسيد دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار: يكشنبه 97/2/23- م الف/505
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

دادنامه
شــماره بايگانى شعبه: 960359- خواهان: آقاى حسين رحمانى پسند فرزند عبدالغفور به نشانى سيستان 
و بلوچســتان خاش خ ابوذر 3 داخل كوچه درب 3 ســمت راست ،خوانده: آقاى بارى داد براهوئى فرزند سيد محمد 
به نشانى ، خواسته: الزام به تنظيم سند رسمى ملك (به تاريخ 1397/2/2 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل 
اختالف حوزه 2 خاش به تصدى امضاء كنندگان ذيل تشكيل است و پرونده كالسه 960359 تحت نظر مى باشد كه 
پس از بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و 
وجدان به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دادخواست تقديمى آقاى حسين 
رحمانى پســند فرزند عبدالغفور بطرفيت آقاى بارى داد براهويى فرزند ســيد محمد به خواسته الزام به  تنظيم و 
انتقال ســند مالكيت يك قطعه زمين به مساحت 190 مترمربع از پالك ثبتى 3193 فرعى و 1258 و1258 اصلى 
واقع در شهرســتان خاش خيابان ســرباز ، پس از بررســى اوراق ومحتويات پرونده ومالحظه مدارك پيوست شامل 
مبايعه نامه و شــهادت شهود و استعالم و استماع اظهارات خواهان على رغم خانم مهرناز اسماعيل زهى فرزند عيد 
محمد بطرفيت آقاى قادر سعادت منبع فرزند جما به خواسته مطالبه نفقه مقوم به چهارده ميليون و چهارصد هزار 
ريال بانضمام كليه خســارات و هزينه هاى دادرســى تحت پرونده كالسه ياد شده نظر به مفاد دادخواست و ضمايم 
پيوست و اظهارات خواهان و نظريه كارشناسى برابر ابالغ قانونى و وقت رسيدگى خوانده درجلسه شورا حاضر شده 
و دفاعى از خود ننموده و اليحه اى هم مبنى بر برى الذمه بودن خود ارائه ننموده است عليه هذا شورا دعوى خواهان 
را ثابت و مقرون به صحت تشخيص داده و باستناد ماده 198 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و مواد 222 و 223 قانون مدنى حكم به الزام خوانده به پرداخت چهارده ميليون و چهارصد هزار ريال 
بابت اصل خواســته در حق خواهان صادر و اعالم ميگردد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در شورا و سپس ظرف مدت 20/ بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض نزد محاكم محترم  عمومى 

شهرستان خاش مى باشد. م الف/94
قاضى شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان خاش

دادنامه
شــماره بايگانى شــعبه: 960413- پرونده كالسه 9609985457300401 شــعبه 3 شوراى حل اختالف 
شهرستان چابهار تصميم نهايى شــماره 9709975457300007- خواهان: آقاى جابر سياه پور فرزند الل محمد 
به نشانى استان سيستان و بلوچستان شهرستان چاه بهار بخش مركزى شهرستان چاه بهار دهستانك مبل سليمان 
روستاى طيس ، خوانده: آقاى عراز گلدى طراز فرزند صالح محمد به نشانى ،خواسته: مطالبه وجه بابت (راى شورا) 
در خصــوص دادخواســت آقاى جابر ســياه پور فرزند الل محمد بطرفيت آقاى عراز گلــدى طراج فرزند صالح محمد 
بخواســته وجه يك فقره سفته به شماره خزانه دارى كل 0000282 (سرى /ز)  به مبلغ 100/000/000 ريال و 
هزينه دادرسى شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده و اظهارات طرفين و دادخواست تقديمى از سوى خواهان 
كه داللت بر استقرار دين به ميزان خواسته بر عهده خوانده داشته است نظر به اينكه خوانده در جلسه رسيدگى 
هيچ گونه دليل و مدركى كه حاكى از پرداخت دين و برائت ذمه خويش باشد ارائه ننموده است و خواسته خواهان 
از هرگونه تعرض مصون باقى مانده و بقاى اصول ومستندات مذكور در يد خواهان داللت بر بقاى دين و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنرا دارد عليهذا شورا دعوى طرح شده را وارد و ثابت دانسته به استناد 
مواد 307 و 309 قانون تجارت و ماده 198 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 2570000 ريال بابت هزينه دادرســى در حق خواهان صادر و 
اعالم مينمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و ظرف مدت 

بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاكم عمومى حقوقى چابهار ميباشد. م الف/45
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف چابهار

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى محمود باجالن با تسليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شده شماره 4481 مورخ 97/1/23 دفتر اسناد 
رســمى شــماره 19 بروجرد مدعى مى باشد كه سند مالكيت 21/05 سهم مشــاع از 96 سهم  ششدانگ پالك 17 
فرعى از 3626 اصلى واقع در بخش 2 بروجرد ذيل ثبت 75013 صفحه 165 دفتر 274 به شماره چاپى 553225 
بنام مشــاراليه ثبت و ســند مالكيت صادر و تسليم گرديده است و بعلت جابجائى مفقود گرديده است لذا باستناد 
تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى مى شود اگر شخصى به 
نحوى از انحاء مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر اگهى بمدت 10 
روز به اين اداره تسليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضا مدت قانونى و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى بنام 

مالك صادر خواهد شد. آدرس ملك: بروجرد ، خيابان مدرس شمالى جنب نيروگاه
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم مريم ريگى كارواندرى فرزند جان محمد بشــماره شناســنامه 364 متولد سال 1329 صادره از خاش با 
استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه وراث ، دادخواستى بشماره 55-97-1 دادخواست مورخ 
97/2/17 تقديم شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان خاش نموده ، چنين اشعار داشته كه شادروان شير محمد 
ريگى خرمى فرزند باالچ بشــماره شناسنامه 70 متولد ســال1311/9/10 صادره از خاش در تاريخ 1384/8/25 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:1- مريم ريگى كارواندرى فرزند جان محمد ش ش 364 متولد 
1329 صادره از خاش زوجه متوفى 2- محمد امين ريگى خرمى فرزند شــيرمحمد ش ش 3710033561 متولد 
1368 صادره خاش فرزند 3- آمنه ريگى خرمى فرزند شــيرمحمد ش ش 149 متولد 1367 صادره خاش فرزند 
4- نور بى بى ريگى خرمى فرزند شيرمحمد ش ش 49 متولد 1364 صادره خاش فرزند 5- خان بى بى ريگى خرمى 
فرزند شيرمحمد ش ش 337 متولد 1360 صادره خاش فرزند 6- خير بى بى ريگى خرمى فرزند شيرمحمد ش ش 
231 متولد 1350 صادره خاش فرزند 7- در ملك ريگى خرمى فرزند شيرمحمد ش ش 230 متولد 1346 صادره 
خاش فرزند 8- مه بى بى ريگى خرمى فرزند شــيرمحمد ش ش 1054 متولد 1354 صادره خاش فرزند 9- گنج 
ملــك ريگى خرمى فرزند شــيرمحمد ش ش 233 متولد 1356 صادره خاش فرزنــد 10- جان بى بى ريگى خرمى 
فرزند شــيرمحمد ش ش 239 متولد 1362 صادره خاش فرزند ، اينك پس از انجام تشريفات قانونى مراتب يك 
نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج تا چنانچه شخص يا اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه 
اى اعم از سرى يا عادى يا رسمى از آن مرحوم در اختيار دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار به شوراى حل اختالف 
حوزه يك شهرستان خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) ساختمان قديم دادگسترى مراجعه در غير اينصورت 

پس از انتشار آگهى در روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/93
رئيس شوراى حل اختالف شماره 1 خاش

متن آگهى
در اجــراى ماده 344 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب ســال 1392 
بــه آقاى مصطفى قبادى كه در پرونده كالســه 960981 جزايى به اتهام قدرت نمايى با ســالح ســرد تحت تعقيب 
مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى به تاريخ 97/4/6 راس ساعت 11/00 با در دست داشتن شماره 
پرونــده مذكــور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايــد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى 

نمايد. م الف/172
مدير دفتر شعبه 112 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثت مهرناز آرش يعقوب به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شــده به كالســه 
9709985457200052 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
مهند ايرندگانى در اقامتگاه دائمى خود بدرود حياط گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر اســت به : 1- محمد مراد 
ايرندگانى فرزند موســى داراى كدملى 3590180201 متولد 1345 صادره از ايرانشــهر پدر متوفى 2- مهرناز 
آرش فرزنــد يعقوب داراى كدملى 3590430907 متولد 1358 صادره از ايرانشــهر مادر متوفى ، اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شــعبه تقديم دارد واال گواهى حصر وراثت 

صادر خواهد شد. م الف/46
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف چابهار

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى رضا حســينى به شــماره شناســنامه 13447 به شرح دادخواســت به كالســه 78/2/97 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشــته كه شادروان جواد حسينى به شماره شناسنامه 111 
در تاريــخ 96/10/5 اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفــوت وى عبارتند از: 1- صغرى قندالى فرزند 
مهديقلى به ش ش 610 صادره از فيروزكوه همسر متوفى 2- رضا حسينى فرزند جواد به ش ش 13447 صادره 
از تهران فرزند متوفى 3- جعفر حســينى فرزند جواد به ش ش 43868 صادره از تهران فرزند متوفى 4- مريم 
حسينى فرزند جواد به ش ش 19658 صادره از تهران فرزند متوفى 5- محمد حسين حسينى فرزند جواد به ش 
ش 0430088922 صادره از دماوند فرزند متوفى، اينك با انجام تشــريفات قانونى درخواســت مذبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5133
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: امام بخش خوگر فرزند فقير محمد به نشــانى سيستان و بلوچستان چاه 
بهار گلشــهر خيابان پهره كوچه بنارو ، مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: على خباز مجهول المكان ، محكوم به: 
بموجب درخواســت اجراى حكــم مربوطه به پرونده شــماره 9609985457200235 و شــماره دادنامه مربوطه 
9609975457200333 شــعبه دوم شــوراى حل اختالف قطعيت يافته محكوم عليه (على خباز) محكوم است به 
پرداخت مبلغ پنجاه و دو ميليون و دويســت هزار ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ هفتصد و شصت هزار 
ريال بابت هزينه دادرسى در حق محكوم له(امام بخش خوگر) و همچنين پرداخت نيم عشر دولتى قابل محاسبه در 
اجراى احكام مدنى در حق دولت. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 

اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى). م الف/46
رئيس شعبه 2 شوراى حل اختالف چابهار

آگهى فقدان سند مالكيت
بدينوسيله آقاى جان محمد اربابى فرزند حسين كه به استناد دو برگ استشهاد محلى و امضا شهود و به گواهى 
دفترخانه اسناد رسمى 47 نيكشهر رسيده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يك زمين بمساحت 3354/61 
مترمربع پالك 51 فرعى از 137- اصلى واقع در فنوج جزء قطعه يك بخش 13 بلوچستان مورد ثبت 7005 صفحه 
349 دفتر جلد 53 بشماره مسلسل چاپى (631418 سرى الف 16) كه صادر و تسليم گرديده بعلت اسباب كشى 
مفقود شــده و تقاضاى صدور ســند مالكيت المثنى پالك مذكور را 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 نســبت به ملك مزبور و يا وجود ســند مالكيت مذكور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهى طى مدت 10 
روز اعتــراض كتبى خود را بانضمام اصل ســند مالكيت مدت قانونى مذكور و عــدم وصول اعتراض و يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود نسبت به صدور سند المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف/14- تاريخ انتشار 1397/2/23
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نيكشهر

نشرآگهى حصر وراثت
آقاى وحيد سلك فرزند محمد داراى شناسنامه 884 به شرح كالسه 452/1/96ح از اين دادگاه در خواسته 
حصــر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان زهرا ســرلك فرزند ابراهيم به شناســنامه 947 در تاريخ 
96/5/17 در اقامتگاه موقت ســيه دشــت خود بدروزد زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر اســت به: 1- وحيد 
ســلك ش ش 884 همســر متوفى 2- على ســلك ش ش 510037372 پســر متوفى 3- نوشــين سلك ش ش 
1810623601 دختر متوفى 4- معصومه غزاله ش ش 26 مادر متوفى، والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد و اال گاهى صادر خواهد شد. م الف/1/8
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف آبادان

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسى
بدينوسيله به آقاى / خانم 1- مهدى نريمانى 2- مجتبى چهاردولى 3- محمد جمشيدى حسين آبادى كه فعال 
مجهول المكان مى باشد ابالغ مى گردد كه بانك مهر ايران دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت شما تقديم 
كه به كالســه 132/442/96 ثبت و براى روز شــنبه مورخ 97/4/2 ســاعت 9/00 صبح وقت رســيدگى تعيين 
گرديــده  لذا مراتب حســب تقاضاى خواهــان و در اجراى مقررات ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى دادگاههاى 
عمومى و انقالب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار/ محلى همدان درج ميگردد خوانده مى تواند ظرف 
يك ماه از تاريخ انتشار آگهى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شعبه 132 واقع در ابتداى خيابان 
شهدا روبروى بازار گذر ابتداى كوچه مغربى جنب پالك 2 مراجعه و در روز و ساعت مقرره فوق در جلسه رسيدگى 
حاضر و هرگونه دفاعى دارد به عمل آورد واال شــورا غياباً رســيدگى و تصميم مقتضى صادر خواهد نمود و چنانچه 

منبعد آگهى الزم شود يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/609
دبيرخانه حوزه 132 شوراى حل اختالف شهرستان همدان

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسى
بدينوســيله به آقاى / خانم رضا ســموات كه فعال مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى گردد كه بانك مهر ايران 
دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت شما تقديم كه به كالسه 132/425/96 ثبت و براى روز يكشنبه 
مورخ 97/4/3 ساعت 9/30 وقت رسيدگى تعيين گرديده  لذا مراتب حسب تقاضاى خواهان و در اجراى مقررات 
ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى دادگاههاى عمومى و انقالب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار/ 
محلى همدان درج ميگردد خوانده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به شعبه 132 واقع در ابتداى خيابان شهدا روبروى بازار گذر ابتداى كوچه مغربى جنب پالك 2 مراجعه و 
در روز و ساعت مقرره فوق در جلسه رسيدگى حاضر و هرگونه دفاعى دارد به عمل آورد واال شورا غياباً رسيدگى 
و تصميــم مقتضى صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهى الزم شــود يك نوبت و مــدت آن ده روز خواهد بود. م 

الف/608
دبيرخانه حوزه 132 شوراى حل اختالف شهرستان همدان

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسى
بدينوسيله به آقاى / خانم سيد حميد رضوى فر سلطانى ف سيد على كه فعال مجهول المكان مى باشد ابالغ مى 
گردد كه بانك مهر ايران دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت شما تقديم كه به كالسه 132/433/96 
ثبت و براى روز يكشــنبه مورخ 97/4/3 ســاعت 11/00 وقت رسيدگى تعيين گرديده  لذا مراتب حسب تقاضاى 
خواهان و در اجراى مقررات ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى دادگاههاى عمومى و انقالب يك نوبت در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشــار/ محلى همدان درج ميگردد خوانده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى جهت 
دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شعبه 132 واقع در ابتداى خيابان شهدا روبروى بازار گذر ابتداى كوچه 
مغربى جنب پالك 2 مراجعه و در روز و ساعت مقرره فوق در جلسه رسيدگى حاضر و هرگونه دفاعى دارد به عمل 
آورد واال شورا غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهى الزم شود يك نوبت و مدت 

آن ده روز خواهد بود. م الف/599
دبيرخانه حوزه 132 شوراى حل اختالف شهرستان همدان

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسى
بدينوسيله به آقاى / خانم خاتون چهره ئى ف يداله ، جواد صالح مبتديان فرزند هرمز كه فعال مجهول المكان 
مى باشد ابالغ مى گردد كه بانك مهر ايران دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت شما تقديم كه به كالسه 
132/418/96 ثبت و براى روز يكشنبه مورخ 97/4/3 ساعت 10/30 وقت رسيدگى تعيين گرديده  لذا مراتب 
حسب تقاضاى خواهان و در اجراى مقررات ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و انقالب يك نوبت 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار/ محلى همدان درج ميگردد خوانده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى 
جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شعبه 132 واقع در ابتداى خيابان شهدا روبروى بازار گذر ابتداى 
كوچه مغربى جنب پالك 2 مراجعه و در روز و ساعت مقرره فوق در جلسه رسيدگى حاضر و هرگونه دفاعى دارد به 
عمل آورد واال شورا غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهى الزم شود يك نوبت و 

مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/600
دبيرخانه حوزه 132 شوراى حل اختالف شهرستان همدان

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسى
بدينوسيله به آقاى / خانم ليال وكيلى ف عظيم ، محمد رحمانى ف حسن كه فعال مجهول المكان مى باشد ابالغ 
مى گردد كه بانك مهر ايران دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت شما تقديم كه به كالسه 132/421/96 
ثبت و براى روز يكشــنبه مورخ 97/4/3 ســاعت 10/00 وقت رسيدگى تعيين گرديده  لذا مراتب حسب تقاضاى 
خواهان و در اجراى مقررات ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى دادگاههاى عمومى و انقالب يك نوبت در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشــار/ محلى همدان درج ميگردد خوانده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى جهت 
دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شعبه 132 واقع در ابتداى خيابان شهدا روبروى بازار گذر ابتداى كوچه 
مغربى جنب پالك 2 مراجعه و در روز و ساعت مقرره فوق در جلسه رسيدگى حاضر و هرگونه دفاعى دارد به عمل 
آورد واال شورا غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهى الزم شود يك نوبت و مدت 

آن ده روز خواهد بود. م الف/601
دبيرخانه حوزه 132 شوراى حل اختالف شهرستان همدان

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

برابر رأى شماره 139760326006000124-1397/2/1 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى / خانم رحيم تركزبان فرزند محمدولى بشماره شناسنامه 24 صادره از مالير در ششدانگ يكباب مغازه 
به مساحت 35/42 مترمربع قسمتى از پالك يك اصلى اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك 
رســمى آقاى حشمت اله يلون محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/129– تاريخ انتشار نوبت اول: 

1397/2/23 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/7
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 139604026781000011/1
بدينوســيله به آقاى ميالد اســماعيلى فرزند على محمد شماره شناســنامه 8238 متولد 1365/11/26 به 
شــماره ملى 3934492479 (متعهد) و خانم مهرى رضايى فرزند على قدم شــماره شناســنامه 2057 شماره ملى 
1818151898 (ضامن) بدهكاران پرونده كالســه 9600011 كه برابر گزارش اداره پست مالير در آدرس متن 
سند و اعالمى شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى شماره 289319883 مورخ 1393/3/8 
بين شما و بانك سپه شعبه سيروس مالير مبلغ 43/253/950 ريال بابت اصل  طلب و مبلغ 6/335/457 ريال 
بابت سود و مبلغ 23/000/000 ريال بابت خسارت تاخير تاديه بانضمام مبلغ 42/500 ريال بابت خسارت تاخير 
روزانه تا يوم الوصول بدهكار مى باشيدكه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس 
از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى 
مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت 
در روزنامه كثيراالنتشار درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين 

صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م الف/138
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى مالير

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: مجيد خانى فرزند جالل به نشــانى دماوند گلدشت پايين كوچه طراوت منزل شخصى ، 
مشخصات محكوم عليه: ابوالفضل فاضلى دخيليان فرزند عزت اله مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 
327 مورخ 96/11/24 شوراى حل اختالف شعبه سوم دماوند كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه تجديدنظر 
اســتان – قطعيت حاصل كرده اســت محكوم عليهم محكوم است به پرداخت مبلغ سى صد و پنجاه هزار ريال بابت 
هزينه دادرسى از باب تسبيب و الزام به تنظيم سند رسمى وسيله نقليه يك دستگاه خودروى سوارى رنو پى كى 
مدل 1383 به شماره پالك 77 م 382 ايران 55 به نام محكوم له و پرداخت مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال 
به عنوان نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ 

اجرائيه ظرف ده روز مفاد انرا بموقع اجرا بگذارد. م الف/234
 رئيس شعبه سوم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم زينب ابراهيمى فرزند ميرحســين با ارائه دو برگ استشــهاديه محلى ممهور به مهر دفتر اسناد رسمى 
شــماره 80 ســنقر و تقاضاى وارده بشــماره 710/1444-97/02/18 و تقاضاى وارده بشــماره 710/1443-
97/02/18 مبنى بر فقدان ســند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين مفروزه پالك ثبتى 160 فرعى از 5 فرعى از 
2010 اصلى بشــماره ســريال 729693ب93 بنام خانم زينب ابراهيمى فرزند ميرحسين صادر و تسليم گرديده 
اســت و بدليل ســهل انگارى مفقود گرديده تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصره يك ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شــود تا چنانچه كســى مدعى انجام معامله نسبت 
به پالك فوق و يا وجود ســند ماليكت نزد خود مى باشــد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
كتبا به ضميمه اصل سند مالكيت و يا اصل سند معامله به اداره ثبت سنقر تسليم و رسيد دريافت نمايند در غير 
اين صورت پس از انقضا مدت مذكور و نرسيدن واخواهى نسبت به صدور سند المثنى طبق مقررات اقرام خواهد 

شد. تاريخ انتشار:97/2/23
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سنقر و كليائى 

آگهى مزايده اموال منقول نوبت دوم
حســب اجرائيه صادره در خصوص پرونده اجرايى شــماره 961335- مربوط بــه محكوم له عباس خراطى و 
غيره به طرفيت عبدالمجيد حاجبى به خواســته دســتور فروش ملك مشاع با توجه به تقاضاى ذينفع و مطابق نظريه 
كارشناســى ، شــعبه اول اجراى احكام مدنى دادگســترى بروجرد در نظر دارد از طريق مزايــده حضورى اقدام به 
فروش با مشــخصات ذيل نمايد طالبين ميتوانند حداقل پنج روز قبــل از مزايده با هماهنگى اجراى احكام بازديد 
نموده در صورت تمايل به شــركت در مزايده الزم اســت حداقل ده درصد قيمت پيشــنهادى خود را بصورت وجه 
نقد همراه داشــته باشــند تا در صورت ارائه باالترين قيمت وجه مذكور به حساب سپرده دادگسترى واريز گردد 
و مابقى ثمن مورد مزايده نيز مى بايســت حداكثر ظرف مهلت مقرر از طريق اجرا از تاريخ مزايده به حســاب مذكور 
پرداخت گردد در غير اينصورت مبلغ ده درصد سپرده شده قبلى پس از كسر هزينه هاى اجرايى به نفع دولت ضبط 
شده و مزايده نيز باطل خواهد شد. مشخصات مورد مزايده: پالك شماره 4079 اصلى بخش 2 بروجرد به مساحت 
نزديك به 7687/19 مترمربع از اراضى قلعه شمسى با كاربرى زراعى – باغى كه حدود اربعه آن شمال: مسكونى 
شــرق : ســاختمان مســكونى – جنوب: جوى آب -= غرب: نهر الشهر به مالكيت عباس ، ناصر ، بتول ، نرگس همگى 
حــق بين و عباس خراطى و فاطمه صادقــى. ارزش زمين مورد نظر از قرار هر متر 1400000000 ريال جمعا مبلغ 
10762066000 ريال معادل يك ميليارد و هفتاد و شــش ميليون و دويســت و شش هزار و ششصد تومان مى 

باشد. زمان مزايده: 97/3/19 ساعت 10 صبح
مدير اجراى احكام شعبه اول مدنى دادگسترى بروجرد

به گزارش  روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى استان لرستان، مراسم 
ابن سينا مركز آموزشى درمانى  بزرگداشت روز جهانى ماما در سالن 

شهيد رحيمى خرم آباد برگزار شد.
اين همايش با حضور معاونين بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكى 
استان،  پزشكى  نظام  سازمانهاى  هماهنگى  شوراى  رئيس  لرستان، 
مدير روابط عمومى اين دانشگاه، روساى شبكه هاى بهداشت و درمان 
و  اساتيد  جمع  و  پرستارى  دانشكده  رئيس  مختلف،  شهرستانهاى 
شهرستانهاى  درمانى  بهداشتى  مراكز  در  شاغل  مامايى  كارشناسان 

مختلف استان برگزار شد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكى لرستان، در اين همايش در سخنانى 
اظهار داشت: بدون ترديد اين نشست به منظور تشويق و برجسته كردن 
نقاط قوت برگزارشده است. محمدعلى دريك بيان داشت: آنچه دراين 
بين از اهميت بااليى برخوردار بوده اين است كه اين تشويقها درنهايت 
متوجه مجموعه مامايى شود و زمينهاى براى موفقيتهاى بيشتر باشد. 
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكى لرستان گفت: همواره بايد در نظر 
داشته باشيم كه پيشگيرى و زدودن امراض در اولويت كارهاى ما قرار 
دارد و ماماها براى اين كار وظيفه خطيرى را به دوش ميكشند و اگر 
انسان عاشق انسان باشد حتماً جامعه به سمت رشد و تعالى پيش خواهد 
رفت. معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى لرستان از پرداخت مطالبات 
«ماما» هاى اين استان خبر داد. عباس پزشكى در مراسم بزرگداشت 
 روز جهانى ماما در سالن ابن سينا مركز آموزشى درمانى شهيد رحيمى

 خرم آباد به نقش خطير قشر مامايى در حفظ و ايجاد سالمت جامعه 
انسانى اشاره كرد و اظهار داشت: «ماما»ها از ابتداى دوران باردارى تا 
سرمايه  زمينه حفظ سالمت  خود  مراقبتهاى  با  بعدازآن  و  تولد  زمان 

ايجاد  زمينه  وماماها  كنند  مى  فراهم  را  جامعه  انسانى  نيروى  عظيم 
آيندهاى بهتر را براى انسانها فراهم ميكنند. معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشكى لرستان در ادامه نقش جامعه مامايى را در اجراى برنامه هاى 
طرح تحول سالمت بسيار پررنگ قلمداد كرد و گفت: بخش بزرگى از 
خدمات طرح تحول سالمت هم در بخش بهداشت و هم در بخش درمان 
بر عهده ماماهاست و اين ميطلبد كه موردتوجه ويژه قرار گيرند. پزشكى 
اظهار داشت: طى جلسهاى كه با معاون توسعه داشتيم درصدد هستيم 
مطالبات يك ماه همكاران ماما را پرداخت كنيم. در اين همايش با حضور 
مسئولين حاضر در مراسم، از ماماهاى نمونه شهرستانهاى مختلف استان 

با اهدا لوح و هدايايى تجليل شد.

اردى بهشت؛ ماه مهربان مامايى
دانشگاه عمومى  روابط  مدير  شهبازى  عبدالرضا  گزارش  اين  بر   بنا 
 علوم پزشكى لرستان  در اطالعيه اى ارديبهشت را ماه مهربانى خواند 
و نوشت: اردى بهشت ماه مهربانى و رويش عشق ورزى زمين است. 
اردى بهشت و روزهايش يادآور بهشت  است ، بهشتى كه هديه خداواند 
است به انسان.  يكى از روزهاى ارد ى بهشت به نام روز ماما ثبت شده 
است. روزى  به  نام مهربان ترين انسان هاى كه راوى عشقند و خالق 
لحظه هاى حيات انسانى. ماماها شاهد اولين خنده ها و اولين گريه هايى 
هستند كه با به دنيا آمدن كودك به جهان هستى عشق مى آفرينند 
ترين موجودات  لطيف  بتوان گفت  و مهربانى منتشر مى كنند. شايد 
 خداوند ماماها هستند بواسطه شغلى كه انتخاب كرده و يا شايد انتخاب
 شده اند. آنان نيز برگزيده گانى هستند كه در پيشگاه قادر بى همتا جايگاهى 
عظيم و بزرگ دارند. پس بسيار بايد مواظب اين جايگاه رفيع انسانى 
باشند و اين جايگاه نشانى از فرشته گانى دارد كه مقرب درگاه احديت 
 هستند. كودك با اولين گريه ها و لبخندهايش  ميهمان دستان مهربان 
فرشته گانى به نام ماما  مى شود و او نيز با دستان سخاوتمندش آن هديه 
خدايى را تقديم به پدر و مادرش مى كند.پس  نمى توان نقش بى بديل 
مادرانه ماما را  در اين چرخه پر راز و رمز زندگى ناديده گرفت. چقدر 
خداوند اين فرشته گان الهى را دوست دارد كه يكى از بهترين روزهاى 
سال را به نام او مقدر كرده است چرا كه خالق اردى بهشت روزى اردى 
بهشتى را به نام بهترين مخلوق اش هديه كرده است. روز ماما را به همه 
همكاران پرتالش مامايى  شادباش مى گويم و آرزوى بهترين ها را در اين 

روزهاى اردى بهشتى  از خداوند قادر و بى همتا خواستارم.

اردى بهشت؛ ماه مهربان مامايى
با حضور مسئوالن دانشگاه علوم پزشكى لرستان

مراسم بزرگداشت روز ماما  در خرم آباد برگزار شد

رئيس دانشگاه لرستان از پذيرش دانشجو از مهرماه امسال در دو رشته 
تحصيلى جديد در اين دانشگاه خبرداد.

نهايى پذيرش  اظهار كرد: وزارت علوم مجوز   ،  دكتر خسرو عزيز ى 
دانشجو براى دو رشته تحصيلى جديد «كارشناسى علوم و مهندسى 
محيط زيست» با ظرفيت 25 نفر و» كارشناسى علوم و مهندسى شيالت» 

با ظرفيت 20 نفر براى دانشگاه لرستان صادر كرده است.
به  مى توانند  رشته ها  اين  در  تحصيل  به  عالقه مندان  كرد:  اضافه  وى 
مراجعه  سازمان سنجش  آزمون سراسرى سال 96  دفترچه  اصالحيه 

كرده و انتخاب رشته كنند.
سوى  به  دانشگاه ها  دادن  سوق  راهكارهاى  از  يكى  گفت:  عزيزى 
راستاى  در  كه رشته هاى تحصيلى  است  دانشگاه هاى نسل سوم، آن 

تقويت پتانسيل ها و ظرفيت هاى منطقه اى و استانى ايجاد شوند.
رئيس دانشگاه افزود: شيالت، از ظرفيت هاى اقتصادى استان است و 
لرستان همواره جايگاه مهمى در كشور در بين استان هاى غيرساحلى در 

زمينه پرورش ماهيان دارد.
وى ياد آور شد: عالقه مندان براى انتخاب رشته بايد به سايت سازمان 
در  و  سازمان  اين  اخبار  براساس  و  مراجعه  كشور،  آموزش  سنجش 
زمان بندى اعالمى، اصالحيه دفترچه آزمون سراسرى را دريافت كرده 

و انتخاب رشته كنند.
تقدير از رئيس دانشگاه لرستان در جشنواره نشاط و اميد 

در جشنواره نشاط و اميد از برگزيدگان جوان استان لرستان و مديران 
«جوان ياور» استان با حضور استاندار لرستان تجليل شد 

 در اين جشنواره كه در سالن اجتماعات جهاد كشاورزى لرستان برگزار 
شد عالوه بر تجليل از جوانان برگزيده ى استان لرستان از مسئوالن و 
مديرانى كه به عنوان مديران ياور جوانان انتخاب شدند نيز تقدير شد و 
از رئيس دانشگاه لرستان، دكتر خسرو عزيزى از جمله مديرانى بود كه 

مورد تقدير قرار گرفت
رئيس دانشگاه لرستان در اين زمينه  گفت: «محور اصلى فعاليت هاى 

كانون هاى دانشجويى دانشگاه لرستان و تشكل هاى اين دانشگاه، قشر 
جوانان دانشجو هستند».

از  بايد  و  است  پتانسيل  يك  استان  جوان  كرد:«خانه  تصريح  عزيزى 
ظرفيت و پتانسيل جوانان استفاده كرد».

رئيس دانشگاه لرستان اظهار داشت:«دانشگاه لرستان اين آمادگى را 
دارد كه با مجمع جوانان استان، خانه جوان استان و ساير سازمان هاى 
را  الزم  همكارى هاى  دارند  فعاليت  جوانان  حوزه  در  كه   مردم نهاد 

داشته باشد».
عزيزى توضيح داد:«مركز رشد واحدهاى فناور و همچنين مركز شتابدهى 
و ict دانشگاه لرستان از ايده هاى خالقانه كه توسط جوانان در جهت رشد 
علمى و فناورى ارائه مى شود از مرحله ى توليد ايده تا تجارى سازى و 
تبديل شدن به ثروت حمايت مى كند كه خود، يك اقدام مهم در راستاى 

حمايت از كارآفرينى در بخش اشتغالزايى براى جوانان است.
دانشگاه  و  توسعه است  دانشگاه محور  لرستان گفت:  دانشگاه  رئيس 
لرستان اين آمادگى را دارد كه با ادارات و دستگاههاى اجرايى استان 

جهت رفع چالش ها همكارى تخصصى و علمى داشته باشد.
عزيزى ادامه داد:هر كجا كه از ظرفيت ها و پتانسيل هاى علمى و تخصصى 
محققان و جامعه ى دانشگاهى، بيشتر استفاده شده مسير توسعه نيز 

سريع تر طى شده است.
وى اقدام استاندار لرستان در جهت تشكيل گروه مشاوران دانشگاهى 
پتانسيل هاى  و  ظرفيت ها  از  استفاده  براى  درايت  نوعى  را  استاندار 

محققان دانشگاهى در جهت رفع چالش هاى استان دانست.
عزيزى گفت: بايد تالش كنيم نقش دانشگاه و دانشگاهيان را در رفع 
چالش ها و مشكالت استان افزايش بدهيم و خوشبختانه اقدامات خوبى 
براى تقويت همكارى بين دانشگاه با ادارات و دستگاه هاى اجرايى استان 

صورت گرفته است.
لزوم استفاده از ظرفيت دانشگاهى براى رفع چالش هاى لرستان 

استاندار لرستان گفت: از ظرفيت ها و توانمندى هاى جامعه  محققان و 
دانشگاهيان بايد در رفع مشكالت و چالش هاى استان استفاده شود.

اجرايى  دستگاههاى  و  ادارات  مديران  كرد:  بيان  خادمى  موسى  سيد 
رفع  براى  دانشگاه ها  كيفى  انسانى  نيروى  و  ظرفيت ها  از  بايد  استان 

چالش هاى حوزه  كارى خود، استفاده كنند.
و دستگاه  اداره  مدير  موضوعات جلسات،  با  متناسب  كرد:  اظهار  وى 
مربوطه نيز در جلسه  مشاوران دانشگاهى استاندار لرستان حضور داشته 

باشد.
خادمى تأكيد كرد:مى توان براساس موضوعات و مسائل مرتبط با توسعه 
استان، در ساختار گروه مشاوران دانشگاهى نيز تغييراتى داد و جمع 

بيشترى را در اين رابطه شكل داد.

 اضافه شدن دورشته جديد در دانشگاه لرستان


