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جلسه هماهنگى و برنامه ريزى توسعه مشاغل 

خانگى در استان ايالم برگزار گرديد
ايالم- صبح روز يكشنبه هفتم آبان ماه به رياست مهندس 
ــت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى،  شيرخانى سرپرس
ــعه اشتغال استان، مديران كل و  مهندس پويا كارگزار توس
كارشناسان سازمان هاى مرتبط با كسب و كارهاى خانگى: 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، صنعت، معدن 
و تجارت، آموزش فنى و حرفه اى، جهاد كشاورزى و فرهنگ 
ــه هماهنگى و برنامه ريزى توسعه  ــاد اسالمى، جلس و ارش
ــات اداره كل برگزار  ــالن جلس ــاغل خانگى در محل س مش

گرديد. 
ــاون، كار و رفاه  ــى اداره كل تع ــزارش روابط عموم به گ
ــمول  ــته هاى مش ــتان ايالم، در خصوص رش اجتماعى اس
مشاغل خانگى، نحوه ثبت نام متقاضيان، نحوه صدور مجوز 
توسط دستگاه هاى اجرايى، نحوه نظارت بر اجراى اين كسب 
ــا بحث و تبادل نظر و تصميم  ــا و اولويت بندى آن ه و كاره

گيرى شد.
ــه بر لزوم بهره گيرى از  مهندس شيرخانى در اين جلس
تجربيات اجراى مشاغل خانگى در سال هاى گذشته اشاره و 
بر شناسايى متقاضيان داراى اهليت كارآفرينانه و پرداخت 

درست و اثربخش تسهيالت مشاغل خانگى تاكيد كرد.
ــت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان  گفتنى اس
ايالم به منظور حمايت و توسعه مشاغل خانگى، به متقاضيان 
واجد شرايط در همه شهرستان هاى استان با اولويت كسب 
و كارهاى مرتبط با رسته هاى منتخب استان در طرح تكاپو 

تسهيالت كم بهره پرداخت مى كند.
    

بازديد مديركل پست استان از واحدهاي اجرايي 
و تجزيه و مبادالت 

ايالم- بابك گله دارى مديركل پست استان باتفاق هيات 
ــت استان  همراه از  واحدهاى اجرايى و تجزيه و مبادالت پس

بازديد كرد.
ــتان،روز  ــت اس ــزارش روابط عمومى اداره كل پس به گ
يكشنبه هفتم آبان ماه جارى مدير كل پست استان با اتفاق 
كارشناس روابط عمومى و مسئول دفتر حوزه مديريت،معاون 
ــت شهرستان از  ــتيبانى و پس ــاى ادارات پش اجرايى و رؤس
ــاى مختلف اين اداره كل بازديد و با كاركنان ديدار و  واحده

گفتگو كرد. 
ــبانه روزى تمامى  ــت استان تالش هاى ش مديركل پس
ــمند و قابل  ــن اداره كل را ارزش ــخت كوش اي همكاران س
ــانى سخت كوش و  ــين عنوان كرد و افزود: نيروى انس تحس
پرتالش سرمايه اصلى شبكه پستى محسوب مى شود و تنها 
با همدلى ،مشاركت،خرد جمعى و اراده شما عزيزان خدمت 
ــت بيش از پيش محقق  ــانى كه وظيفه اصلى پست اس رس

خواهد مى گردد. 
ــپاس از خدمات و  ــا اهداى لوح س ــه دارى در ادامه ب گل
تالشهاى بى وقفه سجاد روغنى از كاركنان پرتالش تجزيه و 
مبادالت كه اخيرا در حين انجام وظيفه مصدوم گرديده بود 
ــه  ــه و مبادالت،توزيع،باج ــر و از واحدهاي،تجزي تقدي
ــات باديد واز نزديك در  ــذاري، فناوري اطالع مركزي،كدگ
ــاي مربوطه  ــكالت كاري حوزه ه ــائل و مش ــان مس جري

قرارگرفت.

خبر

خبر
كسب مدال نقره مسابقات ي 

اختراعات و نوآوري هاى لهستان 
توسط دانشگاه دانشستان ساوه

ــعود امانى:  ــاوه - محمد مس اراك- س
طرح اختراعى با عنوان «ارتقاء هواپيما با 
تكنولوژى نانو سوخت» كه توسط دانشگاه 
ــن دوره  ــاوه در يازدهمي ــتان س دانشس
برگزارى نمايشگاه و مسابقات بين المللي 
تخصصي اختراعات و نوآوري هاى كشور 
لهستان ارائه شد، مدال نقره را كسب كرد.

نمايشگاه و مسابقات بين المللي تخصصي 
اختراعات و نوآوري در تاريخ 9 تا 11 اكتبر 
ــور بيش از 400 طرح  2017 برابر با حض
ــور جهان و فعاالن در  اختراعى از 29 كش
ــور لهستان  عرصه پژوهش، فناورى كش
برگزار شد.در اين دوره از مسابقات، فرشيد 
بزمى مشاور رئيس دانشگاه غير انتفاعى 
دانشستان ساوه داراى دكترى مهندسى 
هوافضا گرايش پيشرانش و نگين لقمانى 
ــى كامپيوتر  ــتاد مدعو رشته مهندس اس
ــتم هاى نرم افزارى، با ارائه  گرايش سيس
ــرح اختراعى مرتبط با صنعت با عنوان  ط
«ارتقاء هواپيما با تكنولوژى نانو سوخت» 
ــنواره و  ــب مدال نقره جش موفق به كس
تاييديه از اين جشنواره و همچنين كسب 
تنديس شيمى از ششمين مسابقات بين 
ــدند.اين  ــيمى ش ــى تحقيقاتى ش الملل
ــنواره بين المللي اختراعات، زير نظر  جش
 ،(IFIA) فدراسيون بين المللي مخترعين
اتحاديه مخترعين اروپا (AEI)، سازمان 
مخترعين كشور لهستان (IWIS)، دفتر 
ثبت اختراعات كشور لهستان و دانشگاه 
پلي تكينيك ورشو مى باشد و تاكنون 10 
ــت كه به طور متوالى برگزار مى  سال اس
ــاور رئيس دانشگاه غير انتفاعى  شود.مش
دانشستان ساوه درباره طرح اختراعى خود 
ــا عنوان «ارتقاء هواپيما با تكنولوژى نانو  ب
ــتراتژيك براى  سوخت»، گفت: ارتقا اس
ــت كه بتواند در ارتفاع  هواپيما زمانى اس

باالتر پرواز كند. 
ــيد بزمى با بيان اينكه زمانى كه  فرش
هواپيما در ارتفاعات باالتر پرواز مى كند با 
ــرى (چگالى كمتر)  مقاومت هواى كمت
ــود، اضافه كرد: پرواز كردن  مواجه مى ش
هواپيما در ارتفاعات باالتر باعث مى شود 
ــوخت كمترى  ــه موتورها به مصرف س ك
براى حركت به جلو نياز داشته باشند و اين 
موضوع براى شركت هاى هواپيمايى بسيار 

حائز اهميت و اقتصادى است. 

شماره 3851    پنج شنبه   11 آبان    1396

ــركت  ش ــل  مديرعام ــدران-  مازن
شهرك هاى صنعتى مازندران گفت: 320 
ــاخت  ــعه زيرس ميليارد ريال براى توس
شهرك هاى صنعتى مازندران هزينه شد .

ــركت  ــزارش روابط عمومى ش ــه گ ب
ــيد  ــهرك هاى صنعتى مازندران، س ش
ــوى اظهار داشت: صنايع  مصطفى موس

ــيار مهم در  ــط نقش بس كوچك و متوس
ــتغال و رونق اقتصادى  ــوزه توليد، اش ح

جامعه ايفا مى كنند.
ــركت  ــالت ش ــه رس ــاره ب ــا اش وى ب
ــوان متولى  ــهرك هاى صنعتى به عن ش
ــراى پروژه هاى  ــزود: اج ــاخت، اف زيرس
ــور صنعتى،حضور  ــى، برگزارى ت عمران

واحدهاى توليدى در نمايشگاه داخلى و 
ــى و  خارجى، برگزارى دوره هاى آموزش
ــهيالت مهمترين  ــك به دريافت تس كم
ــت از صنايع  ــركت در حماي اقدامات ش

كوچك و متوسط است.
موسوى بيان داشت: در دولت تدبير و 
اميد 237 پروژه عمرانى در جهت تكميل 

زيرساخت شهرك و نواحى صنعتى استان 
انجام شده است.

ــراى اجراى اين  ــه ادامه داد: ب وى ادام
ــهرك صنعتى مبلغ  پروژه عمرانى در ش

320 ميليارد ريال هزينه شده است.
مديرعامل شركت شهركهاى صنعتى 
مازندران مهم ترين پروژه هاى انجام شده 

ــانى،  ــهرك هاى صنعتى را گازرس در ش
ــى،  ــن آب و برق، ايجاد راه دسترس تامي
زيرسازى و آسفالت، ساخت تصفيه خانه 
فاضالب، شبكه روشنايى معابر دانست و 
افزود: بخش عمده اى از هزينه هاى اجراى 
ــى از محل منابع  ــاى عمران اين پروژه ه

داخلى شركت انجام شده است.

مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى مازندران:

320 ميليارد ريال براى توسعه زيرساخت شهرك هاى صنعتى مازندران هزينه شد 

ــمى رئيس جهاد  همدان – مريم قاس
كشاورزى شهرستان همدان اظهار داشت: 
ــزار تن  ــته 84 ه ــال زراعى گذش در س
محصول كشاورزى در همدان توليد شد 
ــال زراعى گذشته 190  وبيان كرد: در س
هزار تن سيبزمينى از 4 هزار و 500 هكتار 

از اراضى همدان برداشت شد. 
ــت خبرى با  ــيدى در نشس جواد رش
اصحاب رسانه با اشاره به اينكه در همدان 
ــار از اراضى  ــاالنه بين 40 الى 60 هكت س
ــاص داده  ــت غالت اختص ديمى به كش
ــود كه به ميزان بارش بستگى دارد،  ميش

ــت غالت در همدان در  تصريح كرد: كش
اراضى آبى نيز در 10 الى 15 هكتار انجام 

ميشود. 
رشيدى با اشاره به اينكه در سال زراعى 
ــار از اراضى  ــى 8 هزار هكت ــته 4 ال گذش
همدان زير كشت جو آبى و همين ميزان 
نيز زير كشت جو ديم است، بيان كرد: در 
ــته 61 هزار تن توليد  ــال زراعى گذش س
ــار اراضى همدان  ــدم از 53 هزار هكت گن

برداشت شد. 
رشيدى با اشاره به اينكه در سال زراعى 
ــته 84 هزار تن محصول كشاورزى  گذش

در همدان توليد شد، گفت: در سال زراعى 
گذشته 190 هزار تن سيبزمينى از 4 هزار 
ــت  و 500 هكتار از اراضى همدان برداش
ــزار هكتار  ــان اينكه از 6 ه ــد. وى با بي ش
ــه كارى همدان 90 هزار تن  اراضى يونج
يونجه برداشت شده است، افزود: 19 هزار 
تن سير از 4 هزار و 500 هكتار و يك هزار 
ــى همدان  ــات از اراض ــن حبوب و 500 ت
ــد. رئيس جهاد كشاورزى  ــت ش برداش
ــد بر اينكه در  ــتان همدان با تأكي شهرس
ــبت به اهلى كردن سير اقدام  همدان نس
ــده و در اين خصوص كشت موسير در  ش

ــود، بيان كرد:  مناطق مطلوب انجام ميش
موسير در يك هزار و 200 هكتار از اراضى 
ــقف  ــت كه س ــده اس ــت ش همدان كش
برداشت از هر هكتار 8 تن است. رشيدى 
با اشاره به اينكه در صنايع غذايى و صنايع 
ــير به وضوح  ــى و پروتئينى نياز به س لبن
مشاهده ميشود، عنوان كرد: ساالنه بيش 
ــير در صنايع غذايى  از 50 هزار تن موس
ــود. وى با بيان اينكه بيش از  مصرف ميش
30 گلخانه در همدان فعال است، تصريح 
كرد: در سال زراعى گذشته 9 هزار و 600 
تن محصول از گلخانههاى همدان برداشت 

ــاورزى شهرستان  شد. رئيس جهاد كش
ــاخه  ــر اينكه گل ش ــا تأكيد ب همدان ب
ــت  بريده“گل رز“ در 1/4 دهم هكتار كش
ميشود، اظهار داشت: 1 ميليون 680 هزار 
ــاخه گل رز در اين گلخانه توليد شده  ش
ــت كه به استانهاى ديگر و كشورهاى  اس
شمال ايران صادر ميشود. رشيدى با اشاره 
به اينكه محل احداث يكى از 15 گلخانه 
بزرگ، مكانيزه و مدرن در سطح جهان در 
همدان كلنگ زنى شده است، تأكيد كرد: 
ــار براى توليد گل  ــن گلخانه در 6 هكت اي

شاخه بريده احداث ميشود. 

رئيس جهاد كشاورزى شهرستان همدان بيان كرد:  
توليد 190 هزار تن سيب زمينى در همدان 

مسئول فضاى سبز دانشگاه شهركرد 
ــال اخير 12 هزار اصله  گفت: طى دو س
درخت در دانشگاه شهركرد كاشته شده 
ــره اى آبيارى  ــا روش قط ــه ب ــت ك اس

مى شوند.
احمدرضا قاسمى اظهار كرد: پنج چاه 
ــگاه  ــاورزى در دانش ــا كاربرى كش آب ب
ــهركرد وجود دارد كه مجموعاً حدود  ش
ــتحصال  ــر بر ثانيه آب از آنها اس 20 ليت

مى شود.
ــت هزار  ــه وجود هش ــاره ب وى با اش
دانشجو و كارمند در اين دانشگاه، افزود: 
ــگاه  ــراى مصرف دانش ــربى كه ب آب ش
خريدارى مى شود 11 ليتر بر ثانيه است 
ــت و گاهى با  ــدار كافى نيس ــه اين مق ك

قطعى مواجه بوده است به همين علت به 
ناچار از يك چاه  آب دانشگاه براى مصارف 
شرب استفاده مى شود و آب مابقى چاه ها 
ــگاه مصرف  ــبز دانش ــاى س ــراى فض ب

مى شود.
قاسمى با بيان اينكه فضاى سبزى كه 
ــود،  ــگاه نگهدارى مى ش اكنون در دانش
حدود 70 هكتار است، تأكيد كرد: از اين 

مقدار 13 هكتار چمن است.
وى در ادامه گفت: در راستاى استفاده 
بهينه آب و جلوگيرى از تبخير آن توسط 
آفتاب، بخش عمده آبيارى فضاى سبز از 
ساعت پنج عصر تا 12 شب در نظر گرفته 
شده است اما به دليل اينكه حجم آب به 
ــت كه بتوان در آن واحد تمام  حدى نيس

فضاى سبز را در اين ساعات آبيارى كرد 
ــى از آبيارى در ساعات ديگر  ناگزير بخش

انجام مى شود.
مسئول فضاى سبز دانشگاه شهركرد 
ــور صرفه جويى در  تصريح كرد: به منظ
ــتر درختان دانشگاه به  مصرف آب بيش
ــوند و فقط  روش قطره اى آبيارى مى ش
براى تعداد معدودى از درختان قديمى با 
قدمت حدود 30 سال كه امكان انجام اين 
ــتفاده  ــاه اس ــت، از آب چ ــارى نيس آبي

مى شود.
قاسمى اظهار كرد: روزنه هاى ورودى 
آب به چاه هاى آب دانشگاه  پس از مدتى 
استفاده دچار گرفتگى شدند و بر اساس 
تشخيص كارشناس مربوطه نيازمند جابه 

جايى هستند تا آب دهى بيشترى داشته 
باشند كه رفع اين مشكل نيازمند صدور 
ــتگاه متولى مربوطه  ــط دس مجوز توس

است.
وى گفت: در راستاى مديريت بهينه 
مصرفآب بخش زيادى از درختان دانشگاه 
ــت  و اراضى تحت اجراى طرح ملى كاش
20 هكتار گل محمدى كه از سال گذشته 
تا كنون انجام شده است، به روش قطره اى 
آبيارى مى شود و همين امر مصرف آب را 

كاهش داده است.
ــمى ادامه داد: بيشترين تمركز  قاس
دانشگاه در استفاده بهينه از آب بوده است 
ــه روش قطره اى  ــن ب ــارى چم ــا آبي ام
امكان پذير نبوده و با روش هاى دستى و 

... صورت گرفته است كه در همين راستا 
درفصل هاى خنك سال همانند پاييز هر 

دو روز يكبار، آبيارى انجام مى شود.
مسئول فضاى سبز دانشگاه شهركرد 
ــال اخير 12 هزار  ــد كرد: طى دوس تأكي
اصله درخت در دانشگاه شهركرد كاشته 
شده است و به روش قطره اى نيز آبيارى 
مى شوند.قاسمى با اشاره به اينكه خريد 
ــده از تصفيه خانه  ــه ش ــالب تصفي فاض
ــهركرد به دليل مسافت زياد  فاضالب ش
ــگاه امكان پذير  اين تصفيه خانه تا دانش
ــرح  ط ــرد:  ك ــان  خاطرنش ــت،  نيس
تصفيه فاضالب دانشگاه براى استفاده در 
ــده است و در  آبيارى درختان، مطرح ش

صورت تأمين اعتبار اجرايى خواهد شد.

مسئول فضاى سبز دانشگاه شهركرد:
12 هزار اصله درخت طى دو سال اخير در دانشگاه شهركرد كاشته شد

رونوشت آگهى حصر وراثت
نعيمه خالدى الياسى  داراى شناسنامه شماره 18 بشرح دادخواست به كالسه 960329/ح1 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان تاج الدين شكرى الياسى  بشناسنامه 571 در تاريخ 96/7/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 

ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-نيما شكرى الياسى فرزند تاج الدين ش ش 2840844761 متولد 1388 پسرمتوفى
2-نوروز شكرى الياسى فرزند تاج الدين ش ش 2841080560 متولد 1394 پسرمتوفى
3-مونا شكرى الياسى فرزند تاج الدين ش ش 2840723158 متولد 1358 دخترمتوفى

4-نعيمه خالدى الياسى فرزند چتو ش ش 18 متولد 1365 همسر متوفى
5-شكور شكرى الياسى فرزند محمد ش ش يك متولد 1317 پدرمتوفى
6-عايشه زراعتى داراب فرزند يوسف ش ش 72 متولد 1323 مادرمتوفى

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 
باشد  ازتاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.9747

رئيس شعبه اول  شوراى حل اختالف سلماس
------------------------------------------------------------------------

دادنامه 
راى قاضى شورا-درخصوص دادخواست صالح عنايتى بطرفيت جمال عزيززاده بخواسته مطالبه مبلغ يك ميليون وهشتصدهزارتومان 
ــريال 991122 بانضمام خسارات دادرسى وخسارت تاخيرتاديه نظربه اينكه وجود اصل چك دريد خواهان  ــماره س بابت يك فقره چك بش
داللت بر استقراربقادين واشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان رادارد واينكه خوانده درقبال دعواى مطروحه دفاعى بعمل نياورده ودليلى 
كه موئد برائت ذمه خويش باشد به شورا ارائه واقامه ننموده .لذا براين اساس دعواى خواهان رامقرون به صحت تشخيص داده ومستندا به مواد 
ــره الحاقى ماده2 قانون  ــى مدنى وماده واحده تبص ــواد 198و 515 و519  و522 قانون ايين دادرس ــارت وم ــون تج 313 و 314 و 249 قان
صدورچك مصوبه 1376 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يك ميليون و هشتصدهزار تومان بعنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ 
ــارت تاخير تاديه ازتاريخ سررسيد 96/3/30 لغايت يوم وصول با  ــى ودو هزار وپانصد تومان بعنوان هزينه دادرسى وپرداخت خس يكصدو س
ــاخص ساليانه كه در دايره اجراى حكم مدنى شوراها محاسبه مى گردد ودرحق خواهان صادرواعالم مى نمايد .راى  ــب تغيير ش رعايت تناس
ــراض وتجديدنظرخواهى درمحاكم عمومى بوكان  ــپس قابل اعت ــورا وس ــادره غيابى يوده وظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى درش ص

است.9761
شعبه نهم شوراى حل اختالف بوكان

------------------------------------------------------------------------
ابالغيه بشماره بايگانى شعبه 961154

خواهان/ شاكى حميدرضا محمدحسنى دادخواستى به طرفيت خوانده/متهم نجمه افرنگ به خواسته اعتراض ثالث تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اسالمشهرنموده كه جهت رسيدگى به شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى(خانواده)دادگسترى شهرستان اسالمشهر واقع 
دراسالمشهر- بعدازميدان نماز- خيابان شهيد صياد شيرازى- مجتمع قضايى اسالمشهرارجاع وبه كالسه 96099828855401142 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/09/19وساعت 10:00تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودر خواست خواهان وبه 
ــى ازجرا يد  ــب يك نوبت دريك ــتوردادگاه مرات ــالب درامور مدنى و دس ــاى عمومى وانق ــى دادگاه ه ــن دادرس ــون آيي تجويزماده73قان
ــرآگهى واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خودنسخه دوم داد  ــود تا خوانده پس از نش ــارآگهى مى ش كثيراالنتش

خواست وضمائم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت رسيدگى حاضرگردد.م الف6903
منشى دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى(خانواده) دادگسترى شهرستان اسالمشهر 

------------------------------------------------------------------------
آگهى ابالغ

 وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به آقاى محمد رشيدى فرزندعلى خواهان آقاى محمد صادق شيخ االسالم با وكالت آقاى قاسمى 
ــيدى فرزندعلى2- جبرئيل نوروزى فرزند بايرام  3-  يعقوب فراهانى 4- جعفر خلج به  ــتى به طرفيت خوانده آقاى 1- محمد رش دادخواس
خواسته ابطال سند رسمى (موضوع سند ملك است) مطرح كه به اين شعبه ارجاع وبه پرونده كالسه 9609982885800825شعبه هشتم 
ــاعت9:30 تعيين كه حسب  ــيدگى مورخ1396/09/27وس ــهرثبت ووقت رس ــتان اسالمش ــترى شهرس دادگاه عمومى(حقوقى)دادگس
دستوردادگاه طبق موضوع ماده73 آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى 
ــانى كامل  ــارآگهى به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نش ــارآگهى مى گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس ازتاريخ انتش ازجرايد كثيراالنتش

خودنسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت رسيدگى دردادگاه حاضرگردد.م الف6892
منشى دادگاه حقوقى شعبه هشتم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان اسالمشهر

------------------------------------------------------------------------
آگهى ابالغ 

وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به آقاى رجبعلى محمدى فرزندعلى خواهان آقايسعد اله ايمانعلى زاده دادخواستى به طرفيت خوانده 
رجبعلى محمدى به خواسته تنظيم سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع وبه شماره پرونده كالسه 9609982885300847شعبه سوم دادگاه 

عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان اسالمشهرثبت ووقت رسيدگى مورخ 1396/09/14 ساعت12:00 تعيين كه حسب دستوردادگاه 
ــك نوبت دريكى ازجرايد  ــت خواهان مراتب ي ــى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواس ــق موضوع ماده73 آيين دادرس طب
كثيراالنتشارآگهى مى گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس ازتاريخ انتشارآگهى به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خودنسخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت رسيدگى دردادگاه حاضرگردد.م الف6965
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان اسالمشهر

------------------------------------------------------------------------
آگهى ابالغ 

ــت وضمائم به آقاى ابراهيم فاتحى نبى كندى فرزندخواهان آقاى غالمعلى رحيمى  دادخواستى به طرفيت  ــيدگى ودادخواس وقت رس
ــه  ــماره پرونده كالس ــاع وبه ش ــعبه ارج ــرح كه به اين ش ــه طلب مط ــته مطالب ــى كندى به خواس ــى نب ــم فاتح ــاى ابراهي ــده آق خوان
ــعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان اسالمشهرثبت ووقت رسيدگى مورخ 1396/09/27  9609982885100452ش
ــتوردادگاه طبق موضوع ماده73 آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست  ــاعت 9:30 تعيين كه حسب دس س
خواهان مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشارآگهى مى گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس ازتاريخ انتشارآگهى به دفتردادگاه مراجعه 

وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى داد خواست و ضمائم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت رسيدگى دردادگاه حاضرگردد.
م الف6906منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان اسالمشهر

------------------------------------------------------------------------
آگهى ابالغ 

ــى ودادخواست وضمائم كالسه پرونده: 1/96ح/303 وقت رسيدگى: 96/9/18 ساعت 15:30 خواهان: سيد هرمز چاوشى   وقت دادرس
خوانده: بابك نصيرى مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك به مبلغ 50/000/000 ريال به موجب سفته وهزينه دادرسى  وتاخيردرتاديه 
ــت كه پس از ثبت و قت رسيدگى بنا به  ــوراهاى حل اختالف چهاردانگه نموده اس ــليم حوزه1حقوقى مجتمع ش ــتى تس خواهان دادخواس
دستوردادگاه وبه تجويزماده73قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت درروزنامه رسمى جمهورى اسالمى ايران و يا يكى ازجرايد كثير 
االنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را دريافت نمايد ودروقت باالجهت رسيدگى حضوربهم رساند كه درصورت حضوردرمدت معين فوق دادخواست ابالغ شده محسوب 

خواهد شد.
 م.الف1432رئيس حوزه يكم حقوقى مجتمع شوراهاى حل اختالف چهاردانگه 

آگهي حصروراثت
ــنامه 5328 صادره از دزفول درخواستي  ــهرت خادم زاده نام پدر حسين بشناس بانو طيبه خادم زاده ش
ــهرت وفائى مقدم  ــادروان مرحوم على ش ــته صدورگواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه ش بخواس
ــنامه 5128 صادره دزفول در تاريخ 96/1/31 در اهواز اقامتگاه دائمي خود فوت ورثه اش عبارتند از  بشناس
ــماره شناسنامه 9653  ــخصات فوق الذكر(زوجه متوفى)--- 2- فريبا وفائى مقدم به ش 1- متقاضى با مش
صادره از دزفول--- 3- فروزان وفائى مقدم به شماره شناسنامه 111 صادره از دزفول---4- مرجان وفائى 
مقدم به شماره شناسنامه 691 صادره از دزفول---5- آزاده وفائى مقدم به شماره شناسنامه 591 صادره از 
دزفول(فرزندان اناث متوفى)---6- محمد وفائى مقدم به شماره شناسنامه 1158 صادره از دزفول---7- 
ــماره  ــنامه 4026 صادره از دزفول--- 8- مهران وفائى مقدم به ش ــماره شناس ــن وفائى مقدم به ش محس
ــت تقديمى به كالسه -  ــرح دادخواس ــنامه 3992 صادره از دزفول(فرزند ذكور متوفى) والغير به ش شناس
ــريفات قانوني مراتب مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركس  ــد. اينك  با انجام تش حقوقى مى باش
ــر آگهي ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال  ــد از تاريخ نش اعتراض دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش

گواهي صادر و هر وصيت نامه بجز سري و رسمي كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره 

---------------------------------------------------
آگهي حصروراثت

ــنامه 3223 صادره از دزفول درخواستي  ــاكيان دزفوليان نام پدر حسين بشناس ــهرت ش بانو پروين ش
ــلطان مراد شهرت زلقى  ــادروان مرحوم س ــته صدورگواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه ش بخواس
ــنامه 17 صادره دزفول در تاريخ 96/6/30 در اهواز اقامتگاه دائمي خويش فوت ورثه اش عبارتند از  بشناس
1- متقاضى با مشخصات فوق الذكر(زوجه متوفى)--- 2- سميه زلقى  ش ش 4514 صادره دزفول--- 3- 
مهديه زلقى  ش م 1990120164 صادره دزفول---4- عفت زلقى  ش ش 79 صادره دزفول(فرزندان اناث 
ــرح دادخواست تقديمى به كالسه - حقوقى مى باشد. اينك  با انجام تشريفات قانوني  متوفى) والغير به ش
مراتب مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهي ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر و هر وصيت نامه بجز سري و رسمي كه بعد از 

اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره

---------------------------------------------------
آگهى ابالغ مفاد دادخواست  و ضمائم 

آقاى  سيد امير هادى جزايرى پور با وكالت سيد ناصر جزايرى فرزند سيد محمد حسن – سيد مرتضى 
دادخواست  بطرفيت سعاد اسدى فرزند اسماعيل  بخواسته  مطالبه وجه 5 فقره چك به مبلغ 190/798/600 
ريال به انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت اجراى حكم قطعى و هزينه دادرسى و حق 
الوكاله وكيل و ساير خسارات قانونى شماره چكها 570657 مورخ 95/12/12 و  570658 مورخ 95/12/16 
و  570659 مورخ 95/12/21 و 570660 مورخ 95/12/28 و  570667 مورخ 96/1/5   تقديم  كرده  كه  به  
اين  شعبه  ارجاع  به  شماره - حقوقى  به  ثبت  رسيده است حسب تقاضاى نامبرده و اجازه محكمه مستنداٌ 
به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك  نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج  و از خوانده  فوق 

الذكر دعوت ميشود كه پس از نشر آگهى در روز  شنبه مورخ  96/9/11 ساعت 8:30 صبح  در جهت دادرسى 
در شعبه شوراى  حل  اختالف  مجتمع شماره - حضور يابد و يا قبل از موعد مقرر به دفتر  شعبه مراجعه و با 
دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم هرگونه دفاع  و پاسخى  بدعوى مطروحه وارد قبل از جلسه  دادرسى 
اعالم نمايد بديهى است در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دادگاه تصميم مقتضى خواهد گرفت . 

شوراى حل اختالف مجتمع شماره 
---------------------------------------------------

آگهى ابالغ مفاد دادخواست  و ضمائم 
آقاى  نادر مطوريان فرزند عبدالرضا دادخواست  بطرفيت كيانوش كاشانى نژاد فرزند پير على  بخواسته  
ــارات دادرسى + تاخير تاديه + هزينه نشر دو آگهى    ــفته بمبلغ 144/000/000 + كليه خس مطالبه وجه س
ــماره - حقوقى  به  ثبت  رسيده است حسب تقاضاى نامبرده و  ــعبه  ارجاع  به  ش تقديم  كرده  كه  به  اين  ش
اجازه محكمه مستنداٌ به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك  نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
درج  و از خوانده  فوق الذكر دعوت ميشود كه پس از نشر آگهى در روز  شنبه مورخ  96/9/11 ساعت 9 صبح  
در جهت دادرسى در شعبه شوراى  حل  اختالف  مجتمع شماره - حضور يابد و يا قبل از موعد مقرر به دفتر  
شعبه مراجعه و با دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم هرگونه دفاع  و پاسخى  بدعوى مطروحه وارد قبل 
ــت در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دادگاه تصميم  ــى اعالم نمايد بديهى اس ــه  دادرس از جلس

مقتضى خواهد گرفت . 
شوراى حل اختالف مجتمع شماره 

---------------------------------------------------
آگهى ابالغ مفاد دادخواست  و ضمائم 

آقاى  نادر مطوريان فرزند عبدالرضا دادخواست  بطرفيت كيانوش كاشانى نژاد فرزند پير على  بخواسته  
مطالبه وجه سفته بميزان 180/000/000 + كليه خسارات دادرسى + هزينه كامل دادرسى+ تاخير تاديه + 
هزينه نشر دو آگهى   تقديم  كرده  كه  به  اين  شعبه  ارجاع  به  شماره - حقوقى  به  ثبت  رسيده است حسب 
تقاضاى نامبرده و اجازه محكمه مستنداٌ به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك  نوبت در يكى از روزنامه 
ــنبه مورخ   ــر آگهى در روز  ش ــود كه پس از نش ــار درج  و از خوانده  فوق الذكر دعوت ميش هاى كثيراالنتش
96/9/11 ساعت 9/30 صبح  در جهت دادرسى در شعبه شوراى  حل  اختالف  مجتمع شماره - حضور يابد 
ــت و ضمائم هرگونه دفاع  و  ــخه ثانى دادخواس ــعبه مراجعه و با دريافت نس و يا قبل از موعد مقرر به دفتر  ش
پاسخى  بدعوى مطروحه وارد قبل از جلسه  دادرسى اعالم نمايد بديهى است در صورت عدم حضور و يا عدم 

ارسال اليحه دادگاه تصميم مقتضى خواهد گرفت . 
شوراى حل اختالف مجتمع شماره 

---------------------------------------------------
                آگهى ابالغ مفاد دادخواست  و ضمائم 

آقاى  احسان مرواريدى با وكالت خانم فريبا نظر پور فرزند مسعود دادخواست  بطرفيت محمود طاهرى 
نژاد فرزند خانلو  بخواسته  تقاضاى صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت وجه يك فقره چك بشماره 
1596/833405/21 به ميزان 130/000/000 ريال با سر رسيد 95/11/14 + كليه خسارات قانونى و هزينه 
ــيد تا زمان اجراى حكم   تقديم   ــر رس ــى + حق الوكاله وكيل + تاخير تاديه به نرخ روز از زمان س هاى دادرس

ــيده است حسب تقاضاى نامبرده و اجازه  ــماره - حقوقى  به  ثبت  رس ــعبه  ارجاع  به  ش كرده  كه  به  اين  ش
محكمه مستنداٌ به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك  نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج  و 
از خوانده  فوق الذكر دعوت ميشود كه پس از نشر آگهى در روز  چهارشنبه مورخ  96/10/6 ساعت 10 صبح  
در جهت دادرسى در شعبه شوراى  حل  اختالف  مجتمع شماره - حضور يابد و يا قبل از موعد مقرر به دفتر  
شعبه مراجعه و با دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم هرگونه دفاع  و پاسخى  بدعوى مطروحه وارد قبل 
ــت در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دادگاه تصميم  ــى اعالم نمايد بديهى اس ــه  دادرس از جلس

مقتضى خواهد گرفت . 
شوراى حل اختالف مجتمع شماره 

---------------------------------------------------
دادنامه

پرونده كالسه:9609986944300100 شعبه 13 شوراى حل اختالف اهواز(299 سابق) تصميم نهايى 
شماره 9609976944300436- خواهان:آقاى احمد يزع سوارى فرزند جعفر به نشانى خوزستان – اهواز 
عين 2 خ 5 شرقى پ 10 - خوانده: آقاى شعبان على گوزديت به نشانى خوزستان – اهواز مجهول المكان- 
خواسته:مطالبه وجه بابت... - راى قاضى شورا:درخصوص درخواست آقاى احمد يزع سوارى بطرفيت آقاى 
شعبان على گرزدين خواسته صدور قرار تامين خواسته به مبلغ 10/000/000 ريال ، نظر به اينكه خواهان 
خسارت احتمالى را به حساب سپرده دادگسترى واريز نموده، لذا قاضى شورا با قبول درخواست خواهان به 
استناد بند ج ماده 108 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامور مدنى قرار تامين خواسته 
ازاموال خوانده معادل مبلغ فوق صادرو اعالم ميدارد، قرار صادره بعد از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز پس از 

ابالغ قابل اعتراض در اين شورا است. 
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره 

---------------------------------------------------
آگهي حصروراثت

ــهرت خانى حويزاوى نام پدر كريم بشناسنامه 10 صادره از ماهشهر درخواستي بخواسته  بانو وحيده ش
صدورگواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه شادروان مرحوم كريم شهرت خانى حويزاوى بشناسنامه 
ــواز در تاريخ 96/7/7 در اهواز اقامتگاه دائمي خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضى با  ــادره اه 3130 ص
ــنامه 56 صادره ماهشهر--- 3- حميده خانى  ــخصات فوق الذكر--- 2- فريده خانى حويزاوى بشناس مش
حويزاوى بشناسنامه 1148 صادره اهواز--- 4- سكينه خانى حويزاوى بشناسنامه 100 صادره اهواز(فرزندان 
ــعيد خانى حويزاوى بشناسنامه 105 صادره ماهشهر---6- حميد خانى حويزاوى  اناث متوفى)---5- س
ــنامه 92 صادره اهواز--- 7- محمود خانى حويزاوى بشناسنامه 1087 صادره اهواز--- 8- مسعود  بشناس
خانى حويزاوى بشناسنامه 17328 صادره اهواز(فرزندان ذكور متوفى) والغير به شرح دادخواست تقديمى 
به كالسه - حقوقى مى باشد. اينك  با انجام تشريفات قانوني مراتب مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا 
هركس اعتراض دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد 
ــود از درجه اعتبار ساقط  ــمي كه بعد از اين تاريخ ابراز ش ــري و رس واال گواهي صادر و هر وصيت نامه بجز س

است.
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره
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