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عملیات نصب و راه اندازی یک دستگاه بانک خازنی  ۳۳کیلو ولت در پست  ۳۳/۱۳۲/۲۳۰کیلو ولت اهواز جنوبی شرکت برق منطقه ای خوزستان به پایان رسید و برقدار شد.مجری
طرح پست های شرکت ظرفیت این دستگاه بانک خازنی را  ۸/۴مگاوار اعالم کرد .نیما دریاپور در خصوص اهداف انجام این پروژه گفت :کاهش تلفات ،افزایش ولتاژ و اصالح توان
در مناطقی از شهرستان کارون و اهواز و آزاد سازی بخشی از ظرفیت ترانسفورماتور T۴و باسبار  ۱۳۲کیلو ولت پست اهواز جنوبی بوده است .وی اضافه کرد :هزینه تامین تجهیزات،
عملیات ساختمانی ،نصب و راه اندازی این پروژه پنج میلیارد ریال بوده است.
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهرخبرداد

خبر

آغازعملیاتاجراییآبشیرینکن ۳۵۰۰۰مترمکعبیبوشهردرهفتهدولت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به مهر خبر داد

فعالیت  ۹کمپ ترک اعتیاد در اردبیل

اردبیل -خبرنگار ابتکار  :رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل از فعالیت۹
کمپ ترک اعتیاد و مرکز بهبودی اقامتی میان مدت در سطح این استان خبر داد.
قدرت اخوان اکبری در تشریح عملکرد کمیته درمان و حمایت های اجتماعی شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل افزود :این مراکز هم اکنون در پنج شهرستان
این استان راه اندازی و فعال شده است.وی با بیان اینکه پنج مرکز در اردبیل و در سایر
شهرهای خلخال ،نمین ،مشگین شهر و گرمی نیز هرکدام یک مرکز در حال فعالیت
است ،تصریح کرد :سال گذشته بالغ بر  ۱۶هزار نفر معتاد در این استان در چرخه درمان
قرار گرفته و سالمتی خود را باز یافتهاند .رئیس کمیته درمان و حمایت های اجتماعی
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اردبیل با بیان اینکه در این خصوص شهرستان
اردبیل با  ۶۸مرکز و درمان  ۹هزار نفر پیشتاز بوده است ،یادآور شد ۱۰۲ :معتاد نیز در
تنها مرکز کاهش آسیب ( )DICفعال در اردبیل تحت پوشش بوده اند .وی افراد تحت
درمان در  ۹مرکز بهبودی اقامتی میان مدت به صورت خود معرف را دو هزار و  ۱۵۷نفر
برشمرد و تاکید کرد :تعداد افراد ارجاع شده با دستور قضایی به اینگونه مراکز استان نیز
هزار و  ۷۳۰نفر بوده است .اخوان اکبری تعداد مراکز اجتماع درمان مدار  TCدر سطح
استان را دو مورد برشمرد و یادآور شد :پیش از این یک مرکز در شهرستان پارس آباد راه
اندازی و فعال بود و اخیرا دومین مرکز استان در این زمینه در شهرستان مشگین شهر
راه اندازی شد .وی با اشاره به درمان افراد معتاد در زندان های این استان اضافه کرد:
 ۸۲۹نفر در تعداد پنج زندان سطح استان تحت درمان بوده ،ضمن اینکه در سال گذشته
طرح ساماندهی ،غربالگری و آزمایش معتادان متجاهر در سطح استان و در تمام مراکز
به مرحله اجرا درآمده است .اخوان اکبری از کاهش  ۲۷درصدی مرگومیر ناشی از سوء
مصرف موادمخدر طی سال قبل در این استان خبر داد و بیان داشت :طی این مدت ۳۰
نفر به دلیل سوء مصرف موادمخدر در این استان فوت کرده بودند که از تعداد  ۲۹نفر
مرد و یک نفر زن بوده است .وی کاهش مرگومیر ناشی از سوء مصرف موادمخدر را
نشان دهنده تاثیر مداخالت درمان و کاهش آسیب در این زمینه دانست و یادآور شد:
طی سال گذشته بیش از  ۱۱هزار نفر در  ۹۳مرکز درمانی با داروهای آگونیست تحت
درمان قرار گرفته اند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در بیان آمارهای مربوط به درمان
معتادان زن متذکر شد :در سال گذشته تعداد زنان پذیرش شده در مراکز درمان سرپایی
سومصرف مواد مخدر با داروهای آگونیست استان  ۲۲۱نفر بوده است .وی بیان داشت:
همچنین در این مدت تعداد کل زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی استان  ۲۴۵نفر
و تعداد زنان ارجاع شده به مراکز بهبودی اقامتی میان مدت استان همجوار  ۲۴نفر بود
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر گفت:
عملیات اجرایی آبشیرینکن  ۳۵۰۰۰متر مکعبی
بوشهر با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری
۱۵۰میلیارد تومان آغاز می شود .
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر  ،مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر با حضور در جلسه شورای شهر بوشهر به سواالت اعضای
شورای شهر بوشهر پاسخ داد .وی در جواب سواالت اعضای
شورای شهر بوشهر با اشاره به این که یکی از مشکالت مهم
آبرسانی هدر رفت آب است اظهار داشت  :هدر رفت آب به
دو شیوه می باشد .یکی هدر رفت ظاهری و دیگری هدر رفت
واقعی  .هدر رفت ظاهری شامل خطای کنتور  ،دستکاری کنتور
و انشعابات غیر مجاز است که در آن آب تولیده شده بدست
مشترک می رسد ولی هیچ هزینه ای دریافت نمی شود .هدر رفت
واقعی شامل نشتی و فرسودگی شبکه آبرسانی است که ۱۸درصد
شبکه آبرسانی بوشهر فرسوده است و این رقم در سطح کشور
 ۱۵درصد است یاکیده از وجود انشعاب غیر مجاز آب در شهرها
خبر داد و افزود :بیش از  ۱۰۰۰۰انشعاب غیر مجاز در شهرهای
استان بوشهر شناسایی شده که بخش عمده ای از هدر رفت
ظاهری را در بر می گیرد و این هدر رفت مورد اعتراض شرکت
آب و فاضالب می باشد .مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر با پرهزینه خواندن اجرای پروژهای فاضالب افزود  :اجرای
پروژه های فاضالب نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه ای است که
تکمیل این پروژه ها در شهرهای بوشهر ،گناوه و دیلم در اولویت
برنامه های این شرکت قراردارد .وی پیشرفت فیزیکی پروژه
های فاضالب شهرهای گناوه و دیلم را بیش از ۸۵درصد دانست
و خاطر نشان کرد :پروژه های فاضالب این دو شهر جزء ۱۰
شهری است که در کشور دارای ردیف اعتبار ملی است .یاکیده
با اشاره به اینکه در سال  ۹۲ردیف اعتباری پروژه فاضالب این
دو شهر متوقف شده بود افزود :در سال  ۹۳مجددا با پیگیریهای

انجام شده ردیف اعتباری برای ادامه پروژه فاضالب گناوه و دیلم
باز شد و جزء پروژه های فعال می باشد .یاکیده یادآور شد در
سفر ریاست محترم جمهوری به بوشهر در دیماه  ۹۳مبلغ ۱۷۰
میلیارد تومان برای تکمیل پروژه فاضالب شهر بوشهرمصوب شد
که نزدیک به  ۷۰میلیارد تومان از این اعتبار تا کنون هزینه شده
است وی گفت:در سال  ۹۶معادل ۳۰میلیارد تومان برای پروژه
های فاضالب در شهر بوشهر هزینه شده از جمله این اقدامات لوله
گذاری در محالت جبری و صلح آباد،جاللی و شغاب  ،ساخت
ایستگاه پمپاژ جدید و اصالحتی در شبکه فرسوده فاضالب است.
یاکیده یادآورشد :جهت احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب  ۲قطعه

در ارزیابی انجام شده از سوی شرکت توزیع برق

مدیریت درمان تأمین اجتماعی مرکزی بعنوان دستگاه برتر استانی انتخاب شد
ثریا پازوکی با بیان خبر فوق گفت :مدیریت درمان تأمین اجتماعی در
راستای اصالح الگوی مصرف و صرفه جویی در استفاده از انرژی برق با
لحاظ قرار دادن راهکارهای جلوگیری از اصراف این سرمایه ملی راهکارهای
مختلفی لحاظ کرده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی افزود :در ارزیابی عملکرد سال گذشته،
از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان  ،این مدیریت در بین دستگاه های اجرایی
استان عملکرد مناسبی داشته و بعنوان « دستگاه برتر » در حفظ و صیانت از انرژی برق
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  97/2/22 – 13976031800800621هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک رودســر تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی اکبــر مــرادی مزرعــه نــو فرزنــد قاســم بشــماره شناســنامه  89صــادره از رودســر در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  250/26مترمربــع بــه پــالک  5284فرعــی از
 84اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  790فرعــی از  84اصلــی واقــع در چافجیــر خریــداری از مالــک رســمی
نرجــس صداقتــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید  ,ظــرف مدت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 362 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/28 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/4/14 :

برابــر رأی شــماره  139760318014000464مــورخ  97/3/29هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی زهــرا طاهــرزاده املشــی فرزنــد محمدعلــی بشــماره شناســنامه  48صــادره از املــش در ســه دانــگ
مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمین مشــتمل بــر یکباب ســاختمان بــه مســاحت  2365مترمربــع پــالک  6643فرعی
مفــروز و مجــزی شــده پــالک  1002فرعــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
محمــد باقــر موحــد املشــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید
 ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/14 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/28 :

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر
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برابــر رأی شــماره  139760318014000440مــورخ  97/3/24هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه ثبــت ملک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی عــذرا دربنــدی املشــی فرزنــد صفرعلــی بشــماره شناســنامه  3953صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  223/42مترمربــع پــالک  6642فرعــی مفــروز و مجــزی شــده قطعه
 361تفکیکــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب
اســالمی ســازمان امــوال و امــالک محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/14 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/28 :

رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760318014000436مــورخ  97/3/23هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه ثبــت ملک املــش تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی احمــد علــی تبــت فرزنــد محمدحســین بشــماره شناســنامه  1صــادره از املــش در ششــدانگ یک قطعــه زمین
مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  174/47مترمربــع پــالک  6640فرعــی مفــروز و مجــزی شــده باقیمانــده
قریــه از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی
ســازمان امــوال و امــالک محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه  15روز آگهی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مدت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/14 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/28 :

رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760318014000432مــورخ  97/3/23هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی صغــرا قنبــری کــوره تالــش فرزنــد احمد بشــماره شناســنامه  159صــادره از رودســر در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  517/65مترمربــع پــالک  158فرعــی
مفــروز و مجــزی شــده پــالک یــک فرعــی از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی محمــود نظــری محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید
 ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/14 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/28 :

رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی
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اخطاریه دفترخانه

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب :حجــت ســعید بیجــار کنــاری – شــغل :آزاد – اقامتــگاه و آدرس :مجهــول المــکان
– آقــای حجــت ســعید بیجارکنــاری در راســتای اجــرای حکــم شــماره  9609971310901205مــورخ 96/8/11
و قطعیــت شــماره  960389مــورخ  97/4/25شــعبه دوم دادگاه خانــواده رشــت مبنــی بــر مطلقــه نمــودن خانــم
ســاریه جهانتــاب (زوجــه) شــما پــس از رویــت اخطــار دو هفتــه فرصــت داریــد جهــت ثبــت طــالق بــه دفترخانــه
شــماره  31طــالق رشــت واقــع در چهــارراه میکائیــل کوچــه اســتقامت مراجعــه نمائیــد.

دفترخانه شماره 31طالق رشت

4867

زمین به مبلغ  ۴میلیارد تومان روبروی پارک سیادت و گمرک
بوشهر خریداری شد .وی افزود برای اجرای پروژه فاضالب در
بافت قدیم در راستای تحقق درخواست شورای شهر و اداره کل
میراث فرهنگی و گردشگری ۲۰میلیارد تومان تخصیص یافت که
در سال جاری اجرایی می شود .مدیر عامل شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر گفت :از اعتبارات سفر ریاست جمهوری به بوشهر
۱۰۰میلیارد تومان از اعتبارات مصوب باقی مانده که در تکمیل
پروژه فاضالب در مرکز شهر و بافت قدیم هزینه می شود .وی
افزود  :پس از تکمیل پروژه فاضالب در مرکز شهر و بافت قدیم
این پروژه در محالت جنوبی و تنگک ها اجرایی خواهد شد.

یاکیده با توجه به نقش دریا در تامین آب شرب گفت:
آبشیرینکن بوشهر با ظرفیت تولید  ۱۰۰۰۰متر مکعب آب در
شبانه روز فعال است و در مدار تولید قرار دارد .وی گفت  :روزانه
 ۴۰۰۰۰متر مکعب از خط کوثر و ۱۰۰۰۰متر مکعب آب از
تاسیسات آبشیرینکن در شهر بوشهر توزیع می شود  .یاکیده
با اشاره به اجرای آبشیرینکن  ۳۵۰۰۰هزار متر مکعبی بوشهربا
هزینه ای بالغ بر ۱۵۰میلیارد تومان تصریح کرد  :قرارداد این
آبشیرینکن با بخش خصوص منعقد شده و انشااهلل در هفته
دولت عملیات اجرایی آن آغاز می شود .مدیر عامل شرکت آب
و فاضالب استان بوشهر در خصوص قراردادهای منعقد شده با
سرمایه گذاران در بخش تولید آب گفت :با انعقاد این قراد دادها
در فاز اول روزانه  ۷۵۵۰۰متر مکعب آب تولید می شود و در فاز
دوم نیز مجوز  ۷۰۰۰۰متر مکعب آب از طریق نمک زدایی آب
دریا اخذ شده است.یاکیده افزود :همچنین  ۲واحد آبشیرینکن با
ظرفیت های  ۸۵۰۰و  ۶۰۰۰مترمکعب در آینده ای نزدیک برای
فراخوان انتخاب سرمایه گذار آگهی روزنامه خواهد شد .وی افزود:
در پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور شهرهای ساحلی
مطابق قانون  ۳۰درصد آب خود را از طریق دریا تامین می کنند
این در حالی است که استان بوشهر تا پایان این برنامه  ۴۵درصد
از آب خود را از طریق نمک زدایی آب دریا تامین می کند و تا
پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی به تناسب جمعیتی از استانهای
پیشرو در تامین آب از طریق آبشیرینکن ها می باشد .یکی از
خبرنگاران با یادآوری نکات ظریفی در مورد مدیریت مصرف آب،
قیمت فروش آب و لزوم مدیریت مصرف آب خواست به این نکات
اهمیت ویژه ای داده شود .یاکیده نیز در ادامه با تاکید بر نقش
مهم مدیریت مصرف آب افزود :اصحاب رسانه و خبرنگاران برای
فرهنگ سازی مدیریت مصرف و سازگاری با کم آبی مشارکت
جدی داشته باشند .وی ضمن قدردانی از مشارکت شورا در
تسریع در اجرای پروژه های آب و فاضالب خواستار تبادل نظر
و حمایت های شورا از شرکت آب و فاضالب استان بوشهر شد.

رئیس ثبت اسناد و امالک املش ـ جعفر اسدی
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برابــر رأی شــماره  139760318014000427مــورخ  97/3/22هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک املــش
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی محمــد حیــدری فرزنــد قربــان بشــماره شناســنامه  9صــادره از رودســر
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  271/40مترمربــع پــالک 6638
فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از باقیمانــده قریــه از ســنگ  25اصلــی واقــع در بخــش  29گیــالن خریــداری از
مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی ســازمان امــوال و امــالک محــرز گردیــده اســت .لذا بــه منظور
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/14 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/28 :
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شعبه 103دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج( 103جزایی سابق)
آگهي ابالغ وقت رسیدگی

نظــر بــه اینکــه آقــای هــادی توکلــی نــژاد در پرونــده کالســه  961007شــعبه  103دادگاه
کیفــری دو ســنندج بــه اتهــام ســرقت شــبانه تحــت تعقیــب اســت بــه واســطه مجهــول
المــکان بــودن محــل اقامــت وی در اجــرای مــاده  344قانــون آئیــن دادرســی کیفــری مصــوب
 1392بــه نامبــرده ابــالغ تــا در تاریــخ  1397/06/13وقــت رســیدگی ســاعت  11در جلســه
دادگاه حاضــر شــوند در غیــر ایــن صــورت تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهدشــد/6123 .م الــف
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه  103دادگاه کیفری دو شهر سنندج
4920
ایوب میرانی
دادنامه

پرونــده کالســه  9609981311100677شــعبه  11دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت تصمیم نهایی شــماره
 – 9709971311100362خواهــان :محســن محمــدی فرزنــد حســین بــه نشــانی اســتان گیــالن شهرســتان رشــت
شــهر رشــت خ شــهید انصــاری خ اســتاد معیــن جنــب راهنمایــی رانندگــی ســاختمان اندیشــه پــالک  77واحــد – 3
خوانــده :ســیدمهران محلــه یوســفی فرزنــد ســیدمحمد به نشــانی اســتان گیالن شهرســتان رشــت – رشــت – خیابان
شــهید انصــاری – جنــب گلبــاغ نمــاز -خیابــان ولیعصــر  – 2کوچــه ســوم – پــالک  – 14خواســته :مطالبــه وجــه بابت
 – ...تصمیــم دادگاه :دادگاه بــا بررســی جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از
خداونــد متعــال و بــا تکیــه بــر شــرف و وجــدان بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد
رای دادگاه
درخصــوص دادخواســت محســن محمــدی بــه طرفیــت ســید مهــران محلــه یوســفی بــه خواســته مطالبــه وجــه
کارشناســی معــادل هفــت میلیــارد ریــال و کلیــه خســارات دادرســی اعــم از هزینــه کارشناســی و دادرســی بــا این
توضیــح کــه خواهــان در تبییــن دادخواســت خــود بیــان مــی دارد کــه (اینجانــب خواهــان ( محســن محمــدی)
طــی پرونــده کالســه بــه شــماره بایگانــی شــعبه  960008دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده ارائــه نمــودم کــه
پــس از جــری تشــریفات قانونــی و قضائــی دادنامــه شــماره  9609971338000316علیــه خوانــده صــادر و پس از
قطعیــت حکــم  ،اجرائیــه صــادر و بــه ایشــان ابــالغ گردیــد حالیــه بــا توجه بــه ارزیابــی  2واحــد آپارتمــان موضوع
دادنامــه صدراالشــاره محکومیــت خوانــده بــه شــرح ســتون خواســته مــورد استدعاســت) دادگاه بــا توجه بــه اوراق
و محتویــات پرونــده نظــر بــه ایــن کــه حکــم از مرجــع صالــح بــه ایفــای تعهــد صــادر شــده کــه بــه دلیــل ایــن
کــه حکــم صــادره قابلیــت اجــا را نداشــته خواهــان مجــددا مطالبــه ارزش دو واحــد را درخواســت نمــوده کــه بــر
اســاس مراتــب بــه کارشناســی ارجــاع و کارشــناس منتخــب نیــز طــی نظریــه مــورخ  96/10/12ارزش هــر یــک از
واحــد هــا را ســه میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال ارزیابــی نمــدوه اســت لــذا دادگاه بــا توجــه بــه مراتــب فــوق و
دیگــر ایــن کــه خوانــده هیچــگاه در دادگاه حاضــر نشــده الیحــه دفاعیــه ارســال نداشــته و وکیــل نیز جهــت دفاع
ازخ ویــش معرفــی ننمــوده اســت فلــذا خواســته خواهــان را وارد تشــخیص و بــا رعایت مــواد 1و 2قانون مســئولیت
مدنــی و مــواد  519 – 515 – 198قانــون آئیــن دادرســی مدنــی صــدور حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخت
مبلــغ هفــت میلیــارد ریــال بابــت اصــل خواســته( مطابــق نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری) پرداخــت هزینه
دادرســی و هزینــه کارشناســی در حــق خواهــان را صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت
بیســت روز پــس از ابــالغ واقعــی قابــل واخواهــی درایــن دادگاه و پــس از انقضــای مهلــت واخواهــی ظــرف مــدت
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان گیــالن مــی باشــد.

رئیس شعبه یازدهم دادگاه عمومی(حقوقی) رشت

4868

انتخاب شد و لوح ویژه این ارزیابی را دریافت کرد .ثریا پازوکی در خصوص اقدامات انجام
شده در این راستا گفت :در مراکز تابعه استان در راستای ساخت و سازهای ساختمانی
سعی شده است به بحث  ١٩از مقررات ملی ساختمان و صرفه جویی در مصرف انرژی
توجه ویژه شود و همچنین سیستم های کم مصرف روشنایی جدید جایگزین تجهیزات
قدیمی پرمصرف شده است و ادامه این راه را در جهت حفظ و صیانت از سرمایه های
ملی همچون انژری های برق ،گاز و آب بعنوان هدف بزرگ در مجموعه مدیریت درمان
مد نظر قرار خواهد داشت.
تأمین اجتماعی همواره ّ
آگهی حصروراثت

مریــم شــبان بــه شــماره شناســنامه  25087فرزنــد نعمــت الــه بــا وکالــت صــادق پنجــه ای از ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان نعمــت الــه شــبان فرزنــد کاظــم در
تاریــخ  96/8/11در شهرســتان رشــت فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد:
 -1مهــدی شــبان بــه شــماره شناســنامه  25088فرزنــد نعمــت الــه پســر متوفــی  -2مرضیــه شــبان بــه شــماره
شناســنامه  513فرزنــد نعمــت الــه دختــر متوفــی  -3مریــم شــبان بــه شــماره شناســنامه  25087فرزنــد نعمــت
الــه دختــر متوفــی  -4لیــا شــبان بــه شــماره شناســنامه  470فرزنــد نعمــت الــه دختــر متوفــی  -5مســتانه
شــبان بــه شــماره شناســنامه  42734فرزنــد نعمــت الــه دختــر متوفــی  -6ســارا شــبان بــه شــماره شناســنامه
 1022فرزنــد نعمــت الــه دختــر متوفــی  -7معصومــه شــبان بــه شــماره شناســنامه  623فرزنــد نعمــت الــه دختر
متوفــی  -8ایــران شــبان بــه شــماره شناســنامه  290فرزنــد محمدعلــی زوجــه متوفــی و بــه غیــر از وراث نامبرده
بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره
 83ســیار مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه  16شــورای حــل
اختــاف رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه  16رشت

4885

رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای عبدالرضــا بهرامــی دارای شناســنامه شــماره  72بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 970196ازایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان خدارحــم بهرامــی باباحیــدری
بشناســنامه 25در تاریــخ 1395/1/24اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم
منحصراســت بــه -1دل افــروز بهرامــی فرزنــد عبدالرحیم شــماره شناســنامه  31زوجــه متوفــی  -2روح اهلل بهرامی
باباحیــدری شــماره شناســنامه  235فرزنــد متوفــی  -3عبدالرضــا بهرامــی باباحیدری شــماره شناســنامه  72فرزند
متوفــی  -4کبــری بهرامــی باباحیــدری شــماره شناســنامه  106فرزنــد متوفــی  -5مریــم بهرامــی باباحیــدری
شــماره شناســنامه  4670202057فرزنــد متوفــی و ال غیراینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبوررا
یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریخ نشــر اگهی
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد725

رئیس شورای حل اختالف شماره  1فارسان
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ابالغیه

مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی :ایــوب شــاه نظــری – تاریــخ حضــور 97/7/24 :ســه شــنبه ســاعت  9محــل
حضــور :اســتان گیــان – شهرســتان ســنگر – خیابــان امــام خمینــی – باالتــر از بانــک ملــی -ســاختمان نویــد –
طبقــه دوم واحــد ســه – شــورای حــل اختــاف شهرســتان ســنگر -تلفــن  – 01334521207وب ســایت www.
 dadgil.irکانــال اطــاع رســانی@ dadgilســامانه اطاعــات رســانی پیامکــی  – 300539033تاریخ حضــور97/7/24 :
ســاعت حضــور  – 9در خصــوص دعــوی ســیف الــه ســامع شهرســتانی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق
جهــت رســیدگی درایــن شــعبه حاضــر شــوید.

شعبه دوم شورای حل اختالف بخش سنگر

4894

آگهی حصروراثت

شــماره /137/97الــف آقــای حســینعلی قربانــی شمشــاد ســرایی دارای شناســنامه شــماره  110فرزنــد عیســی از
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه مروحــوم فیــض اله قربانی شمشــاد
ســرایی فرزنــد حســینعلی در تاریــخ  97/1/30در اقامتــگاه دائمــی خــود شــهر رحیــم آبــاد بــدرود زندگــی گفتــه
و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه -1 :محمدطاهــا قربانــی شمشــاد ســرایی فرزنــد فیــض الــه بــه شــماره
شناســنامه  6310131281فرزنــد متوفــی  -2فاطیمــا قربانــی شمشــاد ســرایی فرزنــد فیــض الــه بــه شــماره
شناســنامه  6310105922فرزنــد متوفــی  -3فرخنــده عباســی کایــه فرزنــد ســیف الــه بــه شــماره شناســنامه
 2680103254همســر متوفــی  -4نجمــه حکمــی خانســر فرزنــد عیســی بــه شــماره شناســنامه  86مــادر متوفی
 -5حســینعلی قربانــی شمشــاد ســرایی فرزنــد عیســی بــه شــماره شناســنامه  110پــدر متوفی(متقاضــی) و بــه
غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و
ثبــت آن بــه شــماره  970127مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص
اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه
اول شــورای حــل اختــاف رحیــم آبــاد تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت
صــادر خواهــد شــد .م/الــف2240:

قاضی شورای حل اختالف شعبه اول رحیم آباد

4895

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بدینوســیله بــه مصطفــی زریــن فرزنــد غامحســین اخطــار مــی گــردد خواهــان مرتضــی صادقــی بــا وکالــت نادر
محمــدی بخواســته مطالبــه طلــب در شــورای حــل اختــاف شــعبه دوم رحیــم آبــاد تقدیــم نمــوده اســت لــذا
پــس از ارجــاع بــه ایــن شــعبه و انجــام تشــریفات قانونــی مســتندا بــه مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی دادگاه های
عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی بــا انتشــار ایــن آگهــی در یــک نوبــت و در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار
دعــوت مــی نمایــد در جلســه رســیدگی ســاعت  15عصــر روز دوشــنبه  97/5/27جهــت رســیدگی شــرکت نماید
هزینــه انتشــار آگهــی نیــز بــر عهــده خواهــان مــی باشــد .م/الــف2246 :

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم رحیم آباد

4896

متن آگهی

محکــوم لــه ســید زال حســینی ده کهنــه فرزنــد محمــد جــان بــه نشــانی چهــار محــال و بختیــاری شــهرکرد
محکــوم علیــه مهــرداد درخشــان هــوره بــه نشــانی چهــار محــال و بختیــاری شــهرکرد منظریــه خ شــهید
مســعود علــی محمــدی فرعــی دوم پ  412محکــوم بــه بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره
 9610093844800543و شــماره دادنامــه مربوطــه  9609973844800524محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه
پرداخــت مبلــغ هفتــاد میلیــون بابــت اصــل خواســته وپرداخــت خســارات تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید
 95/12/28تــا اجــرای کامــل حکــم بــر اســاس شــاخص اعامــی ازناحیــه بانــک مرکــزی و پرداخــت مبلــغ
 2615000ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حــق خواهــان و پرداخــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت
جهــت اجــرا 714

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف شماره  8شهرستان شهرکرد
4906
لیال ایل بیگی دهکردی

متن آگهی

تاریــخ رســیدگی  1396/12/22مرجــع رســیدگی شــعبه یکصــدو یکــم دادگاه کیفــری  2شهرســتان اردل شــاکی
اداره محیــط زیســت اردل بــا نمایندگــی آقــای حســین امانــی دشــتکی فرزنــد زینــل بــه نشــانی اســتان چهارمحــال
و بختیــاری شهرســتان اردل شــهر دشــتک خ امــام متهــم آقــای علــی نــژاد رحیمــی فرزنــد اقــا ولــی بــه نشــانی
چهــار محــال و بختیــاری اردل دشــتک روســتای ســر پیــر منطقــه عشــایری احمــد لیــوه اتهــام تصــرف عدوانــی
گردشــکار خواهــان دادخواســتی بخواســته فــوق بطرفیــت خوانــده باالتقدیــم دادگســتری اردل نمــوده کــه پــس
از ثبــت در دفتــر کل ثبــت شــعبه جــری گردیــده کــه پــس از جــری تشــریفات قانونــی در وقــت فــوق العــاده/
بتصــدی امضاکننــده زیرتشــکیل اســت وباتوجــه بــه اوراق و محتویــات پرونــده ختــم دادرســی اعــام وبــه شــرح زیر
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد رای دادگاه در خصــوص اتهــام آقــای علــی نــژاد رحیمــی فرزنــد آقــا ولــی فعــا
متــواری دایــر بــر تصــرف عدوانــی اراضــی حفاظــت شــده منطقــه عشــایری کــوه احمــد لیــوه بــه میــزان  2513متر
مربــع بواســطه کاشــت یونجــه و احــداث بــاغ موضــوع شــکایت اداره محیــط زیســت شهرســتان اردل دادگاه از توجــه
در اوراق و محتویــات پرونــده شــکایت اداره حفاظــت محیــط زیســت صــورت جلســه مشــاهدات مــورخ 96/3/25
عــدم حضــور متهــم علــی رغــم ابــاغ قانونــی وقــت رســیدگی و انتظــار کافــی و نهایتــا کیفــر خواســت شــماره
 9610433816000444مــورخ  1396/6/27دادســرای عمومــی و انقاب شهرســتان اردل ضمن احــراز بزهکاری وی
مســتندا بــه مــواد  211، 19قانــون مجــازات اســامی مصــوب  1392ومــاده  690قانــون مجــازات اســامی مصــوب
 1375بخــش تعزیــرات ضمــن رفــع تصــرف و اعــاده وضــع بــه ســابق حســب صــورت جلســه مشــاهدات مــورخ
 96/3/25حکــم بــه محکومیــت متهــم بــه تحمــل چهــار مــاه حبــس تعزیــری صــادر و اعــام مینمایــد رای صــادره
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل اعتــراض در ایــن مرجــع و ظــرف بیســت روز پــس از ان قابل
تجدیــد نظــر در محاکــم محتــرم تجدیدنظــر اســتان چهــار محــال و بختیــاری مــی باشــد 715

دادرس شعبه  101دادگاه کیفری 2اردل جواد کمالی

4907

متن آگهی

تاریــخ رســیدگی 1397/1/14مرجــع رســیدگی شــعبه یکصدویکــم دادگاه کیفــری 2شهرســتان اردل شــاکی اداره
محیــط زیســت اردل بــا نمایندگــی آقــای حســین امانــی دشــتکی فرزنــد زینــل بــه نشــانی اســتان چهار محــال و
بختیــاری شهرســتان اردل شــهر دشــتک خ امــام متهــم آقــای جهانبخــش موســوی نــژاد فرزنــد نامــدار به نشــانی
چهــار محــال و بختیــاری اردل دشــتک روســتا ســرپیر منطقــه عشــایری احمــد لیــوه اتهــام چــرای غیــر مجــاز
عدوانــی گردشــکار خواهــان دادخواســتی بخواســته فــوق بطرفیــت خوانــده باالتقدیــم دادگســتری اردل نمــوده
کــه پــس از ثبــت در دفتــر کل ثبــت شــعبه جــری گردیــده کــه پــس از جــری تشــریفات قانونــی در وقــت فــوق
العــاده /بتصــدی امضاکننــده زیرتشــکیل اســت وباتوجــه بــه اوراق و محتویــات پرونــده ختــم دادرســی اعــام وبــه
شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد رای دادگاه در خصــوص اتهــام آقــای ســید جهــان بخــش موســوی
نــژاد فرزنــد نامــدار و فعــا متــواری دائــر بــر تعلیــف غیــر مجــاز  152راس بــز در منطقــه حفاظــت شــده قیصــری
موضــوع شــکایت اداره محیــط زیســت شهرســتان اردل دادگاه از توجــه در اوراق و محتویــات پرونــده شــکایت اداره
محیــط زیســت شهرســتان اردل صــورت جلســه مشــاهدات مــورخ  96/2/22و عــدم حضــور متهــم در جلســه
رســیدگی مــورخ  97/1/14علیرغــم ابــاغ قانونــی وقــت وانتظــار کافــی و نهایتــا کیفــر خواســت صــادره از ســوی
دادســرای عمومــی و انقــاب شهرســتان اردل مورخــه  1396/6/29بــه شــماره  9610433816000457دادگاه
ضمــن احــراز بزهــکاری نامبــرده حســب مــواد  211، 19قانــون مجــازات اســامی مصــوب  1392ونیــز مــواد
44و 44مکــرر قانــون حفاظــت و بهــر بــرداری از جنــگل هــا و مراتــع مصــوب  1346/5/25بــا اصاحــات و الحاقات
بعــدی و مصوبــه  1382/7/23هیئــت وزیــران بــه اســتناد مــاده  47قانــون تنظیــم بخشــی از مقــرارت مالــی دولت
متهــم را بــه پرداخــت چهــل و هشــت میلیــون ریــال جــزای نقــدی در حــق صنــدوق دولــت جمهــوری اســامی
ایــران محکــوم مینمایــد رای صــادره غیابــی محســوب و ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی و
رســیدگی در همیــن دادگاه وپــس از انقضــای مهلــت یــاد شــده ظــرف مهلت بیســت روز قابــل اعتــراض در محاکم
محتــرم تجدیــد نظــر اســتان چهــار محــال و بختیــاری مــی باشــد 716

دادرس شعبه  101دادگاه کیفری 2شهرستان اردل جواد کمالی

4908

متن آگهی

آگهــی ابــاغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم بــه فریــدون و فرهــاد و فــرج اهلل و فرخنــده و فاطمــه و
فرشــته و غامرضــا و امیــر حســین همگــی بنیــادی ونــوری جــان بالــی دهکــردی خواهــان شــهرداری شــهرکرد
بــه نمایندگــی آقــای نــوراهلل غامیــان خوانــده فرهــاد بنیادی نــوری جــان بالــی دهکــردی غامرضا بنیــادی امیر
حســین بنیــادی فرخنــده بنیــادی فرشــته بنیــادی فــرج الــه بنیــادی رحیــم نافیــان دهکــردی فتــح الــه فضــل
اللهــی عزیــز اهلل نافیــان دهکــردی فریــدون بنیــادی خواســته اســترداد ثمــن معاملــه مطالبــه خســارت دادرســی
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کاســه  9609983810400714شــعبه  4دادگاه عمومی
حقوقــی شهرســتان شــهرکرد ثبــت ووقــت رســیدگی مــورخ  1397/7/9ســاعت  9:00تعییــن کــه حســب دســتور
دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده گان بــه
نامهــای فریــدون و فرهــادو فــرج الــه و فرخنــده و فاطمــه و فرشــته و غامرضــا و امیــر حســین همگــی بنیــادی و
نــوری جــان بالــی دهکــردی در خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی ازجرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی
مــی گــردد تاخوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام
نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در
دادگاه حاضــر گــردد 717

مدیر دفتر شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد ربیعی

4909

رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای قاســم امیــری ابراهیــم محمــدی دارای شناســنامه شــماره  14بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه
401/97ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان زیــادی امیــری
ابراهیــم محمــدی بشناســنامه  97در تاریــخ  1397/3/25اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین
الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه -1مصطفــی امیــری ابراهیــم محمــدی بــه ش ش 5113ت ت 1315فرزنــد
ضربعلــی نســبت متوفــی همســراینک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه
شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد724

رئیس شورای حل اختالف شماره ششم لردگان

اصالحیه

4910

در آگهــی حصروراثــت مورخــه  97/4/24درج در روزنامــه پیــام مــا آقــای ســامان نجــاری پــور دارای
ســند ســجلی شــماره  207صــادره از تالــش پســر متفــوی از شــعبه هفتــم شــورای حــل اختــاف تالــش
4897
صحیــح مــی باشــد.

