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 دیدار شهردار مشهدمقدس
با اساتید شهرسازی و معماری 

تقی زاده خامسی در اینستاگرام خود دیدار خود با 
اساتید شهرس��ازی و معماری تشریح کرد که در ادامه 
می خوانید: درک درست از مفاهیم، اکسیر کمیابی است 
که کمتر نصیب می ش��ود، امش��ب در حضور اساتید و 
دانشجویان معماری و شهرسازی با افرادی هم صحبت 
شدم که بدون اینکه مطالعات آکادمیک از شهر مشهد 
داش��ته باش��ند، چون مفاهیم را خوب درک کرده اند، 
در گفت وگو به نقاط مش��ترکی می رسیدیم. اساتیدی 
ک��ه برای یک کنفرانس دورهم آم��ده بودند و همراه با 
دانشجویان رش��ته های معماری و شهرسازی دانشگاه 
فردوس��ی که حظ این دورهمی را می بردند. پروفس��ور 
فیلیپ روو استاد دانشگاه پاریس که باب گفت وگو را با 
من در موضوع بافت فرسوده پاریس باز کرد و می گفت 
اول باید بین متن و حاشیه شهر به نقاط مشترک تکیه 
ک��رد و از طرح های اوانگارد دوری جس��ت. خانم دکتر 
نبیان از روی آوردن به پروژه های خرد در شهر مطالب 
جالبی بیان کرد و معتقد است در اجرای این نوع کارها 
فس��اد کمتری وجود دارد و اصوال پروژه های بزرگ در 
کشورهای در حال توس��عه فسادآور است لذا با اجرای 
طرح های کوچک با مشارکت مردم می توان از این بال تا 
حدود زیادی مصون شد. همچنین خانم ها الیزابت رزینا 
و انتونالکنتین که اساتید دانشگاه میالن هستند، بیشتر 
مایل بودند نظرات مرا اداره ش��هر بشنوند.در این جمع 
اس��اتید دیگری چون اقایان تغابنی، ایلخانی، رفیعیان، 
وفامهر و اساتید دانشگاه فردوسی حضور داشتند و گپ 
و گفتی درس آموز برای من بود. مهمتر از اینها آشنایی 
با رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه مشهد 
دکتر کامل نیا بود، جوانی خوش قریحه و محبوب بین 
شاگردانش که قرار شد همکاری او با ما پایدارتر باشد.

جذب 1700 مشترک جدید گاز در گیالن
مدیرعامل ش��رکت گاز استان گیالن از جذب یک 
هزار و هفتصد مشترک جدید در فروردین ماه سال جاري 

خبر داد. 
حس��ین اکبر افزود: با جذب این تعداد مش��ترک 
مجم��وع مش��ترکین گاز در گی��الن به بی��ش از یک 
میلیون و پانزده هزار مشترک فزایش یافته است. وي 
ادامه داد: کلیه آمارهای توس��عه گازرسانی در گیالن 
از قبیل شبکه گذاری، نصب انشعاب و جذب مشترک 
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و علت 
آن نزدیک ش��دن به پایان گازرسانی و بهره مند شدن 

اقصی نقاط استان از گاز طبیعی است.
اکبر اظهار داشت: هم اکنون با جذب این میزان مشترک 
جدید درصد بهره مندی خانوارهای روستایی استان به 93.5 
درصد رس��یده و با احتس��اب بهره مندی 99.96 درصدی 
خانوارهای شهری استان، مجموع درصد بهره مندی از گاز 

در گیالن به 97.6 درصد افزایش یافته است.

اخبار

قائم مقام رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی  شـــــهر بوشهر از کمک 127 هزارمیلیاردی خیرین بو
سالمت به بهداشت و درمان در استان سال گذشته خبر داد.

حیدر عزیزنژاد درجلسه و همایش افتتاح خانه بهداشت 
در شهرس��تان گن��اوه گف��ت: اجرای طرح تحول س��المت 
یک��ی از مهمترین خدم��ات دولت بوده و ای��ن طرح باعث 
خدمت رس��انی به تعداد زیادی از مردم کش��ور شده است. 
وی افزود: این خانه بهداش��ت در زمینی به مس��احت 400 
مترمرب��ع با زیربنای 115 متر مرب��ع و هزینه ای بالغ بر دو 

میلیارد و 500 میلیون ریال ساخته و تکمیل شده است.
قائم مقام رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی بوشهر در امور 
مش��ارکت های اجتماع��ی تصریح کرد: بع��د از اجرای طرح 

تحول نظام سالمت در سال 1392، در کشور و استان بوشهر 
توسعه هایی خوبی در زمینه بهداشت و درمان از سوی دولت 
ص��ورت گرفته ولی با همه اینگونه توس��عه ها حضور مردم و 
مشارکت خیرین سالمت همواره چه در بخش احداث بناها و 

چه در بخش تجهیزات پزشکی بسیار کارگشا بوده است. 
عزیزنژاد بیان کرد: در س��ال 96 در استان بوشهر بیش از 
127 میلی��ارد ریال کمک های مالی از منابع خیرین به بخش 
س��المت ش��ده که همه این هزینه ها صرف س��اخت و اتمام 
پروژه هایی در زمینه خانه های بهداش��ت، تجهیزات پزش��کی 
و خوابگاه دانشجویی ش��ده است. وی عنوان کرد: توسعه این 
پروژه ها از طریق منابع دولتی با این سرعت امکان پذیر نبود که 

با حضور مردم و خیرین و فرهنگ مشارکت انجام شده است.

فاض��الب  و  آب  ش��رکت  مدیرعام��ل  روستایی اس��تان قزوین گفت: مسائلی قزویـــــن
چ��ون افزایش جمعی��ت، افزایش تنوع و می��زان مصرف آب، 
تغییر اقلیم، آلودگی منابع و... باعث شده تا سرانه آب از 7000 
مترمکعب در سال 1335 به 1800 مترمکعب در سال 1380 
برس��د و این نش��ان می دهد که از کارب��رد واژه بحران باید به 

سازگاری با کم آبی برسیم.
محّمدمحّمد علیزاده، در همایش س��ازگاری با کم آبی و 
تجلیل از سقایان روستاهای تاکستان افزود: از 413 میلیارد 
مترمکعب بارش در کشور 270 میلیارد مترمکعب آن تبخیر 
و مابقی قابل برنامه ریزی است که از این میزان نیز تنها 38 
میلیارد مترمکعب آن وارد حوزه های زیرزمینی می ش��ود و 

بنابراین برداش��ت فعلی از آب های زیر زمینی در کش��ور و 
اس��تان بیش از توان بازس��ازی آن ها است. وی تصریح کرد: 
اس��تاندارد تعریف شده به ازاء هر فرد در شرایط عادی 120 
لیتر در شبانه روز است و این در حالیست که در سطح کشور 
کاه��ش 20 درصدی بارش، کاهش 25 درصدی روان آب ها 
و افزایش دما را داش��ته ایم که به نوبه خود افزایش مصرف و 

تشدید رقابت بین مصرف کنندگان را درپی داشته است.
همچنین در این مراسم مدیر امور آب و فاضالب روستایی 
شهرس��تان تاکس��تان گفت: 99 درصد جمعیت روس��تایی 
شهرستان تاکستان تحت پوشش خدمات این شرکت قرار دارند 
و با اتمام برنامه ها در چند روس��تای باقیمانده، آماده برگزاری 

جشن آبرسانی روستایی در شهرستان تاکستان هستیم.

به جاي کاربرد واژه بحران آب، باید به سازگاري با کم آبي برسیم کمک 127 هزار میلیاردی خیرین بوشهری به بخش "سالمت"

مدیرعام��ل  پورحاج رضای��ی  موسس��ه فرهنگی، ورزشی و سـمنــــان
توانبخش��ی ایثار کشور، حجت االسالم والمسلمین 
فری��دون مدیرکل بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران 
اس��تان س��منان و اعضای هیئت مدیره موسس��ه 
فرهنگ��ی، ورزش��ی و توانبخش��ی ایثار اس��تان با 
ش��ادنوش رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی استان 

سمنان دیدار و گفت وگو کردند.
در این نشست، دکتر شادنوش رئیس دانشگاه 
علوم پزش��کی استان س��منان ضمن خیرمقدم به 
پورحاج رضای��ی مدیرعام��ل موسس��ه فرهنگ��ی، 
ورزشی و توانبخشی ایثار کشور و سایر میهمانان، 
بیان داش��ت: خدمت ب��ه ایثارگ��ران عزیز وظیفه 
ماس��ت و انش��ااهلل بتوانیم با تعامل، انسجام بیشتر 

و مدیریت صحیح در عین خدمت رس��انی به مردم 
ش��ریف، بهره وری باالتری در تمامی امور داش��ته 

باشیم.
ش��ادنوش ضم��ن بی��ان اهمیت س��المت در 
جامع��ه، برگزاری نشس��ت های مش��ورتی در این 
حوزه را بس��یار مهم و تأثیرگزار دانس��ت و گفت: 
با همکاری و تعامل بیش��تر دانشگاه علوم پزشکی 
اس��تان س��منان با این موسس��ه ش��اهد افزایش 

کیفی��ت ارائه خدمات و در نتیجه افزایش س��طح 
س��المت در جامعه خواهیم بود.وی افزود: اس��تان 
س��منان علی رغم این که جزء اس��تان های پهناور 
کش��ور محس��وب می ش��ود، کم جمعیت اس��ت و 
پراکندگی این اس��تان موجب باالبردن هزینه های 
خدمت رسانی به مردم می شود، از این جهت است 
که تعامل بین دستگاه ها و سازمان ها در این استان 
نسبت به سایر استان های کشور متفاوت می باشد. 

پورحاج رضایی در راستای معرفی این موسسه، 
اذعان نمود: 213 مرکز در کش��ور تحت پوش��ش 
این موسس��ه می باش��د و امیدواریم بتوانیم با این 
دانش��گاه پیرامون موضوع توانبخش��ی همکاری و 
تعامل بیشتری داش��ته باشیم. مدیرعامل موسسه 
فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار کشور از اهتمام 
جدی و مدیریت بس��یار مطلوب رئیس و کارکنان 
حوزه س��المت اس��تان در ارائه خدمات پزشکی و 

درمانی به مردم شریف استان قدردانی نمود.
همچنی��ن در این نشس��ت، حجت الس��الم و 
المس��لمین فریدون مدیر کل بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران اس��تان سمنان پیرامون تعامل دانشگاه با 
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اس��تان، تصریح کرد: 
همیش��ه تعامل و همکاری دانش��گاه علوم پزشکی 
اس��تان س��منان با با بنیاد ش��هید و امور ایثارگران 
استان بسیار خوب و سازنده بوده و انشااهلل بتوانیم در 

این حوزه هم همکاری های بیشتری داشته باشیم. 
گفتنی است در این نشست گوهری، دانایی و 
حاج حسنی معاونین درمان، آموزشی و دانشجویی 
فرهنگی دانش��گاه علوم پزش��کی استان سمنان و 
عم��وزاده خلیل��ی عضو هیات علمی دانش��گاه نیز 

حضور داشتند.

در دیدار مدیرعامل موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار کشور با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان مطرح شد

خدمت به ایثارگران عزیز وظیفه ماست

ایستگاه پمپاژ شماره 5 گلستان اصالح و بازسازی گردید 
کمی وکیفی آب آشامیدنی شهروندان گلستان، تاسیسات گلسـتـــان مدیر امور آبفای شهرستان بهارستان گفت: به منظور ارتقای 

ایستگاه پمپاژ میدان قائم)عج( این شهر بازبینی و اصالح و بازسازی شد.
س��یدمحمد رض��ازاده اظهار داش��ت: با عنای��ت به تامی��ن و توزیع آب 
آش��امیدنی شهروندان و مش��ترکین محترم شهرک سبزدش��ت و بخشی از 
مناطق ش��هر گلس��تان از طریق ایستگاه پمپاژ ش��ماره 5 )میدان قائم عج( 
و با توجه قدمت و فرس��ودگی تجهیزات و تاسیس��ات این ایس��تگاه، علیهذا 
بدلیل تقارن فصل گرم و اوج مصرف آب موضوع به روزرس��انی و رفع معایب 
و نواقص تاسیس��ات و تجهیزات این ایس��تگاه در دستور کار قرار گرفت و از 

اواسط فروردین ماه جاری آغاز شد و در شرف اتمام و پایان کار قرار دارد. 
وی یادآور شد: در این عملیات که مطابق برنامه زمانبندی شده از اواسط 
فروردین ماه سال جاری و با اعتباری معادل 5 میلیارد ریال از محل اعتبارات 
جاری و داخلی آغاز ش��ده است، عالوه بر محوطه سازی محیطی و ابنیه ای و 
ارتقای ضریب امنیتی ایس��تگاه پمپاژ، تعمیر و تعویض الکتروموتور، پمپ ها، 
اتصاالت و تاسیس��ات، خطوط مکش و رانش، س��اخت کلکتورهای ورودی و 
خروجی، تهیه و نصب پمپ سانتری فیوژ ایستگاه پمپاژ و همچنین بهسازی 

کامل سیستم برقی و... کامال به روزرسانی گردیده است.

بازدهی ارزشمند فوالد مبارکه برای سهام عدالت
مع��اون مال��ی و اقتص��ادی ف��والد مبارک��ۀ اصفه��ان  درخصوص سود پرداخت ش��دۀ این شرکت بابت سهام اصفهــــان
عدالت گفت: با ورود نماد ش��رکت ف�والد مبارکه به بورس در اسفندماه سال 
85، بلوک 30 درصدی ش��رکت ب��ه ارزش تقریبی 900 میلی��ارد تومان به 
س��هام عدالت واگذار ش��د تا از محل سود نقدی ش��رکت طی 10 سال، این 

مبلغ به صورت اقساط به حساب خزانه واریز شود.
امیرحسین نادری افزود: این در حالی است که از زمان واگذاری این سهام 
به سهام عدالت تا پایان سال مالی 95، بیش از 3600 میلیارد تومان سود نقدی 
به س��هام عدالت تعلق گرفته که از این مقدار، 1346 میلیارد تومان به افزایش 
س��رمایه اختصاص یافته و 2220 میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت شده 
اس��ت. این بدان معناست که حدود 4 برابر قیمتی که سهام عدالت بابت اصل 
س��هام طی 10 سال پرداخت کرده است، س��ود نقدی دریافت کرده است. وی 
ادامه داد: همچنین ارزش بلوک س��هام عدالت با توجه به قیمت فعلی س��هام، 
حدود 6300 میلیارد تومان اس��ت که نس��بت به قیمت واگذاری 7 برابر رشد 
داشته اس��ت. به بیان دیگر، طی 10 سال برای سهام عدالت 600 درصد بازده 
قیمت و 400 درصد بازده نقدی از فوالد مبارکه حاصل شده است، یعنی 1000 

درصد بازده طی 10 سال یا 100 درصد بازدهی به طور متوسط ساالنه. 

دشمن به دنبال موج سواری بر مشکالت در جامعه است
تولیت آس��تان قدس رضوی در سخنرانی پیش از دعای  ندبه امامزاده حسین بن موسی الکاظم)ع( طبس والیت مشـهــــد
را جامع بین رس��الت و امامت دانست و ابراز کرد: وجه تمایز زندگی انسان با 

دیگر موجودات عالم نعمت والیت است.
حجت االس��الم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه اگر نماینده 
و حجت خداوند در زمین نباشد در همه عالم اختالل ایجاد می شود، تصریح 
کرد: حجت خداوند، واسطه بین خالق و خلق است. برترین اعمال انتظار فرج 
اس��ت؛ اعتقاد به موعود فقط متعلق به شیعیان و مسلمانان نیست بلکه همه 
ادیان الهی به موعود و منجی که بشریت را نجات خواهد داد، اعتقاد دارند.

وی با تأکید بر اینکه حقایق دیر یا زود برای مردم روش��ن می شود و هیچ 
حقیقت پنهانی برای انسان نخواهد ماند، ابراز کرد: معتقد به مهدویت، معتقد به 
توحید، نبوت و معاد است. اعتقاد به وجود امام زمان)عج( اعتقاد به عدل است، او 

می خواهد کام مردم جهان را شیرین کند و پرچمدار عدالت در عالم است.
تولیت آس��تان قدس رضوی فرمان آتش به اختیار رهبر معظم انقالب را 
ترجمان امر به معروف و نهی از منکر خواند و عنوان کرد: همه ما نس��بت به 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه وظیفه داریم و انسان نمی تواند 

نسبت به فساد، کجی و زشتی بی توجه باشد.

  آگهى  نظريه هيات حل اختالف قانون تعيين تكليف مستقر در  حوزه ثبتى آرادان 
1-برابر راى شــماره 139760329126000139مورخه 1397/01/30 صادره از 
هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى محمد بخشى فرزند ابوالقاسم   
در ششــدانگ يك قطعه باغ با حقابه به مســاحت 5985/89 متر مربع قسمتى از 5 فرعى 
از 88 اصلــى واقع در بنه كوه بيع نامه عادى از حســن صادقى به متقاضى واگذار گرديده 

موضوع پرونده كالسه 12000311-91 محرز گرديده است .
2-برابر راى شماره  139760329126000149مورخه 1397/01/30 صادره از 
هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى ايرج ميرآخورلى   فرزند رضا  
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه قديمى و باغچه به مساحت 6883/35 تحت 
قســمتى از پالك 18 فرعى از 62 اصلى واقع در هاشــم آباد داراى ســند مشاعى ميباشد 

موضوع پرونده كالسه 12000452-93 محرز گرديده است .
3-برابر راى شماره  139760329126000151 مورخه 1397/01/30 صادره از 
هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض  آقاى مسعود نادرى فر فرزند حسن 
در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى با حقابه به مساحت 10813/44  متر مربع قسمتى 
از پالك 4 و 5  فرعى از 82 اصلى واقع در آرادان  تقسيم نامه عادى بين وراث مرحوم حسن 

پينه دوز موضوع پرونده كالسه 126000094-96 محرز گرديده است .
4-برابر راى شماره  139760329126000137 مورخه 1397/01/30 صادره از 
هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض خانم سورى خطيبى نيا   فرزند حسن  
در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى با حقابه به مساحت 4178/70 متر مربع قسمتى از 
پالك 5 و4 فرعى از 82 اصلى واقع در آرادان تقسيم نامه عادى بين وراث حسن پنبه دوز 

موضوع پرونده كالسه 126000115-96 محرز گرديده است .
5-برابر راى شماره  139760329126000164 مورخه 1397/02/03 صادره از 
هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض خانم هما جورابلو فرزند چراغعلى در 
ششــدانگ يك باب خانه و محوطه متصل به آن به مســاحت 487/45 متر مربع قسمتى از 
پالك114 فرعى از 72 اصلى واقع در ده سلطان سهم االرث از چراغعلى جورابلو و برابر بيع 
نامه عادى از  ورثه مرحوم  محمد آقا ترامشــلو موضوع پرونده كالسه 96-126000097 

محرز گرديده است .
6-برابر راى شماره 139760329126000166 مورخه 1397/02/03 صادره از 
هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض قاسم كيلورى فرزند على محمد در 
ششدانگ يك قطعه زمين مشجر به مساحت  358/09 متر مربع قسمتى از پالك 67 فرعى 
از 76 اصلى واقع در روســتاى كند قلى خان داراى ســند مشاعى مى باشد  موضوع پرونده 

كالسه 126000127-96 محرز گرديده است .
7-برابر راى شماره 139760329126000173 مورخه 1397/02/03 صادره از 
هيئــت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى حيدر رامه فرزند رحمت اله 
در ششــدانگ يك قطعه باغ به مســاحت  1841/52متر مربع قسمتى از پالك 187 اصلى 
واقع در روســتاى كهنه ده بيع نامه عادى از عباس توخته مى باشــد موضوع پرونده كالسه 

126000227-95 محرز گرديده است .
8-برابر راى شماره 139760329126000175 مورخه 1397/02/03 صادره از 
هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى ماشااهللا ملكى فرزند رمضان 
در ششــدانگ يكباب ساختمان مسكونى به مســاحت 359/80 متر مربع قسمتى از پالك 
544 فرعى از 105 اصلى واقع در روستاى داورآباد بيع نامه عادى از رمضان ملكى مى باشد 

موضوع پرونده كالسه 126000205-96 محرز گرديده است .
9-برابر راى شــماره 139760329126000141 مورخــه 1397/01/30 صادره 
از هيئــت قانون تعيين تكليف تصرفــات مالكانه وبالمعارض آقاى عليجــان گليورى فرزند 
رضــا در ششــدانگ يك قطعه زميــن مزروعى با حقابه به مســاحت 71185/98 متر مربع 
قسمتى از پالك 116 اصلى واقع در خلخاليه مالك مشاعى مى باشد موضوع پرونده كالسه 

126000220-96 محرز گرديده است .
10-برابر راى شــماره 139760329126000177 مورخه 1397/02/03 صادره 
از هيئــت قانون تعيين تكليف تصرفــات مالكانه وبالمعارض آقاى علــى اكبر قادرى فرزند 
نصرت اله  در يك ســهم از پنج ســهم ششــدانگ يك قطعه باغ زيتون با حقابه به مساحت  
27910/03 متر مربع قسمتى از پالك 23 فرعى 185 اصلى واقع در روستاى سر آسياب 
مى باشــد از  ورثه نصرت اله رامه موضوع پرونده كالسه 12000329-93 محرز گرديده 

است .
11-برابر راى شــماره 139660329126001141 مورخه 1396/09/22 صادره 
از هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض خانم ناهيد قنبرى فرزند محمد 
على  در ششــدانگ يك خانه مسكونى و حياط كه خانه مذكور خشتى به مساحت  286/38 
متر مربع قســمتى از پالك 110 فرعى 86 اصلى واقع در على آباد بالواسطه از امير اميرى  

موضوع پرونده كالسه 126000066-95 محرز گرديده است .
12-برابر راى شــماره 139760329126000269 مورخه 1397/02/17 صادره 
از هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض خانم فيروزه رامه فرزند يوسف 
على  در ششــدانگ يك قطعه زمين به مســاحت  167/97 متر مربع قســمتى از پالك 13 
فرعى 181 اصلى واقع در چهار طاق رامه استشهاديه محل مبنى بر اينكه محمد على رامه 
فرزند مرحوم احدى از ورثه صفر موضوع پرونده كالسه 126000080-96 محرز گرديده 

است .
13-برابر راى شماره 139760329126000267 مورخه 1397/02/17 صادره از 
هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض خانم فيروزه رامه فرزند يوسف على  
در ششــدانگ يك قطعه زمين به مســاحت 757 متر مربع قسمتى از پالك 13 فرعى 181 
اصلى واقع در چهار طاق رامه تقســيم نامه عادى و استشــهاديه محل مبنى بر انتقال مورد 
تقاضا از طرف قلى رامه احدى از ورثه صفر رامه به متقاضى ســند موضوع پرونده كالســه 

126000079-96 محرز گرديده است .
14-برابر راى شماره 139760329126000276 مورخه 1397/02/18 صادره از 
هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض خانم مريم ميرزائى فرزند حسن  در 
ششدانگ يكباب خانه مسكونى و محوطه به مساحت  1031/69 متر مربع قسمتى از پالك 
90 فرعى 75 اصلى واقع در هشت آباد  بالواسطه از وراث خانم كبرى خانم عامرى موضوع 

پرونده كالسه 12000106-93 محرز گرديده است .
15-برابر راى شــماره 139760329126000278 مورخه 1397/02/18 صادره 
از هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى ايرج كنشلو فرزند جعفر  در 
ششــدانگ يك قطعه زمين كشاورزى با حقابه به مساحت  6041/84 متر مربع قسمتى از 
پالك 74 اصلى واقع در رستم آباد  موضوع پرونده كالسه 12000107-96 محرز گرديده 

است .
16-برابر راى شــماره 139760329126000259 مورخه 1397/02/17 صادره 
از هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض خانم زهرا شــاه حســينى فرزند 
مهديقلى  در ششدانگ يك باب ساختمان دو طبقه به مساحت  347/60 متر مربع قسمتى 
از پالك 125 فرعى 73 اصلى واقع در حسين آبادكردها بيع نامه عادى از محمد باقر قره چلو 

فرزند رجب موضوع پرونده كالسه 126000005-94 محرز گرديده است .

17-برابر راى شماره 139760329126000257 مورخه 1397/02/17 صادره از 
هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى ابراهيم بند پى فرزند على  در 
ششدانگ يك باب ساختمان مسكونى به مساحت  149/34 متر مربع قسمتى از پالك 56 
فرعى 105 اصلى واقع در داورآباد بيع نامه عادى و بصورت مع الواسطه از عباسعلى پرويزى 

موضوع پرونده كالسه 126000213-96 محرز گرديده است .
18-برابر راى شــماره 139760329126000271 مورخه 1397/02/17 صادره 
از هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى نعمت اله عامرى فرزند على 
مختار در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى باغ مشجر با حقابه به مساحت 6234/14 متر 
مربع قســمتى از قطعــه 546 از 77 اصلى واقع در كهن آباد داراى ســند انتقال قطعى به 
شماره 30984مورخ 92/9/11 دفتر 2 آرادان موضوع پرونده كالسه 96-126000118 

محرز گرديده است .
19-برابر راى شــماره 139760329126000265 مورخه 1397/02/17 صادره 
از هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى نعمت اله عامرى فرزند على 
مختار  در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت  7828/70 متر مربع قســمتى 
از پالك 77 اصلى قطعه 511 تفكيكى واقع در شــهركهن آباد ســند انتقال قطعى به شماره 
30984مورخ 1392/09/11 دفتر 2 آرادان موضوع پرونده كالســه 96-126000119 

محرز گرديده است .
20-برابر راى شــماره 139760329126000273 مورخه 1397/02/17 صادره 
از هيئــت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض خانم فتانه دهقانى فرزند امير 
حسين  در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به صورت مرتع و مشجر با 
حقابه به مساحت 3863 متر مربع قسمتى از پالك 117 فرعى از 181 اصلى واقع در سوته 

زار رامه موضوع پرونده كالسه 126000025-96 محرز گرديده است .
21-برابر راى شــماره 139760329126000289 مورخه 1397/02/18 صادره 
از هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى اسداله نادرى  فرزند محمد  
در ششدانگ يك باب دامدارى دو طبقه به مساحت  3481/41 متر مربع قسمتى از پالك 
310 فرعى 75 اصلى واقع در هشت آباد بيع نامه عادى از طرف وراث مرحوم محمد نادرى 

موضوع پرونده كالسه 126000026-97 محرز گرديده است .
22-برابر راى شــماره 139760329126000255 مورخه 1397/02/17 صادره 
از هيئــت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعــارض آقاى على جورابلو  فرزند على 
مراد در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى با حقابه به مساحت  14962 متر مربع قسمتى 
از پالك 364 فرعى 72 اصلى واقع در ده سلطان بيع نامه عادى از طرف تمامى وراث رحمن 

جورابلو و مالكيت مشاعى موضوع پرونده كالسه 126000210-96 محرز گرديده است .
23-برابر راى شماره 139760329126000170 مورخه 1397/02/03 صادره از 
هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى على جورابلو  فرزند على مراد  
در ششدانگ يكباب خانه و باغچه  به مساحت 980/02 متر مربع قسمتى از پالك 94 فرعى 
72 اصلى واقع در ده سلطان سند انتقال قطعى شماره 63560 مورخ 1376/11/12 دفتر 

7 گرمسار مالك مشاعى موضوع پرونده كالسه 126000209-96 محرز گرديده است .
24-برابر راى شــماره 139760329126000263 مورخه 1397/02/17 صادره 
از هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض اداره مركز آموزش كشاورزى  در 
ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت  3010/14 متر مربع قسمتى 
از پــالك 307 فرعى 105 اصلى واقع در داورآباد ســند انتقال 48918 مورخ 70/7/23 
دفتر 7 گرمســار داراى مالكيت مشاعى موضوع پرونده كالســه 126000224-96 محرز 

گرديده است .
25-برابر راى شماره 139760329126000261 مورخه 1397/02/17 صادره از 
هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض شهردارى آرادان در ششدانگ يك 
باب ساختمان حمام به مساحت  1377 متر مربع قسمتى از پالك 110 فرعى 86 اصلى واقع 
در على آباد صورتجلســه واگذارى از طرف زارعين على آباد شــعبان مواليى و غيره موضوع 

پرونده كالسه 126000002-97 محرز گرديده است .
26-برابر راى شماره 139760329126000282 مورخه 1397/02/18 صادره از 
هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى فرشاد كنشلو  فرزند فرامرز  
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با حقابه به مساحت  3183/08 متر مربع 
قســمتى از پالك 153 فرعى 66 اصلى واقع در ياترى ســفلى بيع نامه عادى  و بصورت مع 

الواسطه از على كنشلو موضوع پرونده كالسه 126000020-95 محرز گرديده است .
27-برابر راى شماره 139760329126000280 مورخه 1397/02/18 صادره از 
هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى فرشاد كنشلو  فرزند فرامرز  
در ســه دانگ مشــاع از ششدانگ يك قطعه زمين با حقابه به مساحت  102/64 متر مربع 
قسمتى از پالك 154 فرعى 66 اصلى واقع در ياترى سفلى بيع نامه عادى از وراث مرحوم 

صفرقلى همتى موضوع پرونده كالسه 126000020-95 محرز گرديده است .
28-برابر راى شــماره 139560329126001293 مورخه 1395/10/09 صادره 
از هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى فرهاد كنشلو  فرزند فرامرز  
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با حقابه به مساحت  3183/08 متر مربع 
قســمتى از پالك 153 فرعى 66 اصلى واقع در ياترى ســفلى بيع نامه عادى  و بصورت مع 

الواسطه از على كنشلو موضوع پرونده كالسه 126000022-95 محرز گرديده است .
29-برابر راى شــماره 139560329126001295 مورخه 1395/10/09 صادره 
از هيئت قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى فرهاد كنشلو  فرزند فرامرز  
در ســه دانگ مشــاع از ششدانگ يك قطعه زمين با حقابه به مساحت  102/64 متر مربع 
قسمتى از پالك 154 فرعى 66 اصلى واقع در ياترى سفلى بيع نامه عادى از وراث مرحوم 

صفرقلى همتى موضوع پرونده كالسه 126000022-95 محرز گرديده است .
30- برابر راى شماره 139760329126000315 مورخه 1397/2/23 صادره از 
هيات قانون تعيين تكليف تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى مسلم جورابلو فرزند قربانعلى 
در ششــدانگ يك باب خانه و باغچه به مســاحت 1256/17 متر مربع قسمتى از پالك 94 
فرعى از 72- اصلى واقع در ده ســلطان قولنامه عادى قربانعلى جورابلو و مالكيت مشــاعى 

موضوع پرونده كالسه 126000157-96 محرز گرديده است.
لــذا در اجراى مقررات ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى فاقد ســند 
مراتــب به منظــور اطالع صاحبان حقــوق در دونوبت بــه فاصله 15 روز منتشــر مى گردد 
معترضين ميتوانند ظرف 2 ماه از تاريخ اولين نوبت انتشــار آگهى اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم وظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض مبادرت به تقديم داد خواست به مرجع 
قضايى نموده وگواهى مربوطه را به اداره تسليم نمايند ودر صورت عدم وصول اعتراض ويا 
عدم ارائه گواهى تقديم دادخواست پس از گذشت موعد مقرر سند مالكيت بنام متصرف 
صادر وتسليم خواهد شد وبديهى است صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود م الف: 254
تاريخ انتشارنوبت اول   25  /   02 /1397
تاريخ انتشار نوبت دوم :  10 / 03 / 1397

شاه حسينى- رئيس  ثبت اسناد و امالك آرادان

آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139660317005005426 مورخه 96/12/9 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان رامهرمز تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى آقاى مالك رجب پور فرزند حسن داراى كدملى 1950469115 بشناسنامه 234 صادره از بندرماهشهر 
نســبت به ســه دانگ عرصه يكباب خانه بمســاحت 189 مترمتربع قســمتى از پالك 49 اصلى واقع در بخش سه 
رامهرمز – رامشــير به آدرس رامشــير خيابان امام خمينى خريدارى شده از مالكيت رسمى نظام السلطنه مافى به 
توليت اداره اوقاف و امور خيريه رامشير تاييد مى گرديد. 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 اعتراض 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 تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به مرجع قضايى تقديم و گواهى مشعر بر دعوى را به اين اداره 
ارائه نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/02/10- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/02/25
رئيس ثبت اسناد و امالك رامهرمز

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139660322002009506-1396/12/23 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى مرتضى پريشــان دل فرزند غالم بشماره شناسنامه 10196 صادره از زابل در ششدانگ 
اعيــان يــك باب مغازه به مســاحت 33/12 مترمربع در قســمتى از پالك 370 فرعى از 1 اصلــى واقع در بخش 2 
سيســتان زابل خيابان بســيج ، بســيج 6 خريدارى از مالك رسمى آقاى غالم پريشــان دل محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشــخاص نســبت 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 
دادخواســت خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/143– تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/2/10 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/2/25
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139660322002008741-1396/11/18 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمد سرگزى فرزند على اصغر بشماره شناسنامه 30 صادره از زابل در ششدانگ اعيان 
يك باب مغازه به مســاحت 32/70 مترمربع در قســمتى از پالك 140 اصلى واقع در واقع در بخش يك سيســتان 
زابل چهارراه شــهربانى خريدارى از مالك رســمى وراث غالمحسين بنا زاده محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/147– تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/2/10 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: سه شنبه 1397/2/25
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

دادنامه
(شعبه دوم  شوراى حل اختالف مركزى لردگان)

مرجع رسيدگى كننده شعبه اول شوراى حل اختالف مركزى لردگان. خواهان حميد محمد فرزند فتحعلى ساكن 
لردگان روستاى چاهگاه ميالس- خوانده: زادعلى حمزه خانى فرزند حمزه مجهول المكان. خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه 
ميليون ريال. به تاريخ 96/12/20 در وقت مقرر جلســه شــعبه اول شوراى حل اختالف مركزى لردگان به تصدى 
امضاء كننده ذيل تشكيل شده است و پرونده كالسه فوق تحت نظر است قاضى شورا با بررسى اوراق و محتويات 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد.9709973852100016 رأى شورا: 
در خصوص دعوى آقاى حميد محمد  فرزند فتحعلى با وكالت آقاى احمد توجونى اصل به طرفيت زادعلى حمزه خانى 
فرزند حمزه به خواسته مبلغ پنجاه ميليون ريال به عنوان اصل خواسته  به عالوه خسارت دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه به استناد يك فقره چك به شماره 14609318 مورخ 96/1/20 به عهده بانك پست بانك شعبه قاضى شورا 
بــا توجــه به گواهى عدم پرداخت به بانك محال عليه و با عنايت به وجود چك مســتند دعوى در يد خواهان و امضاء 
خوانده در ذيل آن كه از تعرض مصون مانده و توسط بانك مربوطه نيز گواهى گرديده و خوانده دليلى بر پرداخت 
ما فى الذمه خود ارائه نداده است و با توجه به نظر اعضاى محترم شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخيص 
داده و با استناد مواد 313 و 320 قاون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 303 و 305 و 
306 و 515 و 522 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و همچنين مواد 12، 26، 28، 
29 و 31 قانون حل شوراى اختالف حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و مبلغ طبق تعرفه  به عنوان حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى و در صورت دخالت در مرحله تجديد نظرخواهى مطابق 
تعرفه آن مرحله و مبلغ 1/725/000 ريال بابت هزينه هاى دادرسى و همچنين به پرداخت خسارت تاخير تاديه 
نسبت به خواسته از تاريخ چك مذكور بر مبناى ميزان تغيير شاخص ساالنه اعالم شده از سوى بانك مركزى جمهورى 
اســالمى ايران كه محاســبه آن بر عهده واحد اجراى احكام مدنى دادگاه مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نمايد. حكم صادر شــده غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و سپس ظرف 20 روز 

قابل تجديد نظرخواهى در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لردگان است. 
 ذبيح اله مولوى - قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف لردگان

دادنامه 
9709973896800025 -به تاريخ 96/12/19 در وقت فوق العاده شعبه 8 شوراى حل اختالف لردگان به 
تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل شده است. شورا پس از بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم 
و به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. خواهان: على حسنى فرزند رضاقلى به آدرس لردگان- بلوار رسالت 
ك 29 رسالت خواندگان: رسول پسنديده  فرزند على مجهول المكان– رضا غالم لو فرزند بيرام على مجهول المكان. 
به خواســته: مطالبه مبلغ يكصد و هشــتاد ميليون ريال بعنوان اصل خواســته بعالوه خســارت دادرسى و خسارت 
تاخير تاديه به اســناد سه فقره چك به شماره ســريال هاى 239377 و 239376 و 239378 به تاريخ 96/4/5 
و 96/3/25 و 96/4/15 به ملبغ فوق به عهده بانك كشاورزى، بانك كشاورزى، بانك كشاورزى، شورا با توجه به 
گواهــى عدم پرداخت بانك محال عليه و امضاء خواندگان در ذيل و پشــت چك كه توســط بانك مربوطه نيز گواهى 
گرديده و با عنايت  با عنايت به وجود چك مستند دعوى در يد خواهان و امضاء هاى مذكور از تعرض مصون مانده و 
خواندگان رديف اول و دوم دليلى بر پرداخت ما فى الذمه خود ارائه نداده است و دعوى خواهان را مقرون به صحت 
تشخيص داده و با استناد مواد 313 و 320 قاون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 303 و 
305 و 306 و 515 و 522 و 519 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت 
تضامنى خواندگان رديف اول و دوم  به پرداخت مبلغ ياد شده بابت اصل خواسته و مبلغ 3/668/000 ريال بابت  
هزينه دادرسى و همچنين به پرداخت خسارت تاخير تاديه نسبت به خواسته از تاريخ سر رسيد چك مذكور بر مبناى 
تناســب تغيير شاخص ساالنه اعالم شده از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران كه محاسبه آن بر عهده واحد 
اجراى احكام مدنى دادگاه مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. حكم صادر شده غيابى و ظرف 20مهلت  
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظرخواهى در محاكم  عمومى 
حقوقى شهرستان لردگان مى باشد. در خصوص خواندگان رديف سوم و چهارم با توجه به استرداد خواهان نسبت به 

ايشان با اسناد مذكور به ماده 107 قانون اخيرا كه قرار ابطال دادخواست را صادر و اعالم ميگردد. 
محمدى سعيد كريمى قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان لردگان

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئين نامه تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر راى شماره 139660316001007027 مورخه 1396/12/12 هيات اول/ دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
كرمانشــاه ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى اعيان خانم اردشير اكبرى آرام فرزند على بشماره 
شناســنامه 136 صادره از كرمانشــاه در شش دانگ اعيان يك باب ســاختمان (گاراژ) به مساحت 190/85 
مترمربــع و مجموع عرصه و اعيان به مســاحت 272/94 مترمربع در پالك – فرعــى از 1 و 5 اصلى با عرصه 
موقوفه واقع در كرمانشاه بلوار كيهانشهر روبه رو باشگاه سجاديه محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز بنام مالك عرصه اداره كل اوقاف و امور خيريه اســتان كرمانشاه 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 تســليم اعتراض دادخواســت 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. تاريخ انتشار نوبت 

اول: 1397/2/9- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/25- م الف/301
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

آگهى حصر وراثت
بانو: فروغ ، شــهرت: مكى ، نام پدر: جواد، بشناســنامه 1740023943 صادره از اهواز درخواســتى 
بخواسته صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه مرحوم عشرت شهرت: اميدى بشناسنامه 295 
صادره اليگودرز در تاريخ 27/ 5/ 96 در انديمشك اقامتگاه فوت ورثه اش عبارتند از:  1_ فروغ مكى به ش 
م 1740023943 صادره از اهواز  2_ فاطمه مكى به ش م 1920267115 صادره از انديمشــك(دختران 
متوفى) 3_ بلقيس زلقى به ش ش 7 صادره از اليگودرز(مادر متوفى) وال غير.  اينك با انجام تشريفات قانونى 
مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه 

بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف انديمشك- كريم صحرائى

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى  و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره396603240010029151 مــورخ 96/8/14 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى داراب زارعى فرزند غالمحسين صادره از گناوه را نسبت به  شش 
دانگ يك قطعه زمين كشــاورزى مشهور به آخوندى به مساحت 255562/02 متر مربع در قسمتى از پالك 
886 واقع در قريه مجنون گناوه محرز گرديده است. 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 انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تســليم 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. 187/م/

الف
تاريخ انتشار نوبت اول:97/2/25

تاريخ انتشار نوبت دوم:97/3/9
مجيد اميرى -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى بهروز خازنى فرزند ناصر داراى شناســنامه شماره 313 به شرح دادخواست به كالسه 970481 
ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است كه متوفى ناصر 
خازنى به شناسنامه شماره 766 در تاريخ 1383/7/21 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- حيدر خازنى فرزند ناصر ش ش 1706 نسبت با متوفى فرزند 2- مجيد 
خازنى فرزند ناصر ش ش 2390 نسبت با متوفى فرزند 3- زهرا خازنى فرزند ناصر ش ش 817 نسبت با 
متوفى فرزند 4- زهره خازنى فرزند ناصر ش ش 0370034147 نسبت با متوفى فرزند 5- بهروز خازنى 
فرزند ناصر ش ش 313 نسبت با متوفى فرزند 6- مريم خازنى فرزند ناصر ش ش 2612 نسبت با متوفى 
فرزند 7- ليال ميرزائى ندرآبادى فرزند حاجى بابا ش ش 5 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه 
شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به 

شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد حاجى پور كريك به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9709987430300076 از ايــن دادگاه درخواســت گواهــى حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه 
شادروان دهراب حاجى پوكريك در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1393/1/19 بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ميالد حاجى پــور كريك فرزند دهراب بــه ش ش 4220655328 
فرزند 2- محمد حاجى پور كريك فرزنددهراب به ش ش 4220374256 فرزند 3- الهام حاجى پور كريك 
فرزنددهــراب بــه ش ش 10 فرزند 4- مهديه حاجى پور كريك فرزنــد 7521 فرزند 5- مدينه حاجى پور 
كريك فرزند دهراب به ش ش 420 فرزند 6- عشرت باوش فرزند جان قلى به ش ش 1/م همسر 7- گل 
كتان شــكيبايى كريك فرزند كوچكعلى به ش ش 290 مادر  ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست 
مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد 

از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

اصالحيه 
در آگهى برگ اجرائيه چاپ شده در شماره  4738مورخ 97/2/18 مشخصات محكوم عليه وحيد مجدم 

فرزند چنيف صحيح مى باشد كه بدين وسيله اصالح مى گردد. 

ابالغ الكترونيك
مشــخصات ابــالغ شــونده: صادق رفيعــى وردنجانى به شــماره ملــى 4679844701- نــوع ابالغيه: 
ابــالغ اخطاريه/ احضاريه حضور در جلســه رســيدگى براى تشــخيص ذى ســمت و مرتبطيــن. تاريخ حضور: 
1396/12/21 ساعت حضور: 8:30 نوع علت حضور: رسيدگى . متن ابالغيه: تاريخ حضور: 1396/12/21 
ساعت حضور: 8:30 در خصوص دعوى شما به طرفيت رضا ربيعى دهنوى، در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
در اين شعبه حاضر شويد. كيفيت امر ابالغ: ابالغيه در تاريخ 2:34- 1396/12/09 به سامانه ابالغ ارسال 
گرديد. نام صادر كننده: فاطمه احمديان سمت صادر كننده: مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شوراى 

حل اختالف شماره 2 شهرستان شهركرد- فاطمه احمديان
همراه داشــتن كارت ملى جهت احراز هويت الزامى اســت. 15 دقيقه قبل از شــروع جلســه در واحد 
قضائى حاضر شــويد و حضور خود را به دفتر دادگاه اطالع دهيد. اصل و تصوير براى اصل شــده مستندات 

خود را به همراه داشته باشيد. 
نشانى: شهركرد- خيابان كاشانى- دادگسترى شهرستان شهركرد- مجتمع شوراهاى حل اختالف 
شهركرد 


