
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
شهرستان 8

یک شنبه 12 بهمن ماه 1393 سال دهم ـ شماره 2502 

در اجرای ماده 180 قانون ایین دادرس��ی کیفری بدینوس��یله به اقای 
محمد گلی عباسیه فرزند غالمرضا ابالغ می شود تا در مورخه  25/1/94  
س��اعت  30: 8   ب��ه عنوان  متهم به اتهام  ایج��اد مزاحمت  تلفنی  در 
پرونده کالسه 931473/104  جهت دفاع اتهام و رسیدگی حضور یابید 
بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور دادگاه ب��ا رعایت مادتین 217 و 

218  قانون ایین دادرسی کیفری غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
رمضانی - مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه جزائی – عمومی قائمشهر

اگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده 930987 

خواهان : محمد ذوالفقاری 
خوانده : سید عباس مختاری  

خواسته :  مطالبه وجه 
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاه نموده که جهت رس��یدگی به این ش��عبه ارجاع گردیده و وقت رسیدگی به تاریخ 
1393/12/6 س��اعت 12/00 ظهر تعیین ش��ده است . با توجه به مجهول المکان بودن  خوانده به در خواست خواهان و 
دس��تور دادگاه و تجویز ماده 73 قانون ایین دادرس��ی مدنی مراتب  یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتش��ار اگهی می 
ش��ود تا خواندگان در دفتر دادگاه حاضر و ضمن اعالم نش��انی و مش��خصات خود  نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نمایند و در وقت رس��یدگی جهت دفاع از خود در این ش��عبه به ادرس قائم ش��هر – خیابان س��اری – خیابان 
ظرافت – دادگس��تری قائم ش��هر – طبقه سوم دفتر ش��عبه اول حقوقی حاضر شوند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله اگهی 

الزم شود صرفا یک  نوبت منتشر و مدت ان 10 روز خواهد بود . 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قائم شهر

در خصوص شکایت محمد رحمان زاده علیه قدرت روحی به اتهام ضرب و جرح عمدی 
و ورود به مسکن یا منزل دیگری به عنف شاکی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
قایم شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قائم شهر  واقع 
در شهرستان قائمشهر  ارجاع و به کالسه 9309981232200559 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
ان 1393/12/09 و س��اعت  8:15  تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
در خواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار اگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر اگهی و اطالع از مفاد ان به دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم  نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 سیده حوا کاظمی  - منشی دادگاه کیفری شعبه 105 دادگاه عمومی  جزایی
 شهرستان قائمشهر

پرون��ده کالس��ه 9209981232201174  ش��عبه 105 دادگاه عموم��ی جزای��ی شهرس��تان قائمش��هر  دادنام��ه ش��ماره  
 9309971231301271

شاکی  :   اقای محمد واحدیان به نشانی قائمشهر – خیابان تهران – کوی ارش – ارش 6- منزل شخصی 
متهم : اقای مجید حسینی نژاد  

اتهام : ایراد صدمه بدنی غیر عمدی 
پیرام��ون اتهام اقای مجید حس��ینی نژاد کالیی فرزند زین العابدین متول��د 1358 اهل بابل ) مجهول المکان (  مبنی بر بی احتیاطی  
در ام��ر رانندگ��ی منتهی  به صدمات بدنی غیر عمدی از حیث جنبه خصوصی نس��بت به مصدوم  اق��ای محمد واحدیان با توجه 
به محتویات پرونده ش��کایت ش��اکی خصوصی گزارش مرجع انتظامی و نظر افس��ر کاردان فنی راهنمایی و رانندگی گواهی های 
پزشکی  قانونی مفاد کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرا – عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی  مورخه 93/7/23 علیرغم نشر 
اگهی که عالوه بر عدم حضور الیحه ای جهت دفاع و تبرئه خویش تقدیم ننمودند و وکیلی نیز معرفی نکردند من حیث المجموع 
بزه انتس��ابی در این خصوص محرز و مس��لم و مس��تندا به مواد  448-462-488-449-559  متهم موصوف را به تادیه  دودرصد 
دیه  کامله به عنوان ارش جابجایی مفصل شانه چپ ) مفصل ترقوه ای چنبری( در حق  مصدوم اقای محمد واحدیان فرزند قاسم  
ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع جرم صادر و اعالم   میگردد. این رای غیابی  ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه سپس با توجه به اینکه دیه تعیین شده کمتر از خمس دیه کامله میباشد قطعی است.
قادی 

رییس شعبه 105 دادکاه جزایی قائمشهر

در پرونده جریانی کالسه 105/931018 این شعبه به موجب کیفر  خواست 
ش��ماره 933014  -93/8/29  دادسرای عمومی و انقالب قائمشهر خانم حمیرا 
عاش��وری متهم اس��ت به فحاش��ی توهین و تهدید با توجه ب��ه مجهول المکان 
بودن بودن متهم بدین وس��یله به نامبرده ابالغ می گردد جهت شرکت در جلسه 
رس��یدگی و دفاع در روزسه شنبه مورخه  1393/12/12 ساعت   8:15  در این 
شعبه به ادرس قائمشهر – خیابان ساری – خیابان ظرافت – دادگستری قائمشهر 
– شعبه 105 دادگاه  عمومی جزایی حاضر و از خود دفاع نماید. بدیهی است در 

صورت عدم حضور برابر مقررات اتخاذ  تصمیم  خواهد شد.
منشی دادگاه کیفری شعبه 105 دادگاه عمومی  جزایی شهرستان قائمشهر

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

رسمی 
برابر رای شماره 139360325009008100 مورخ 1393/10/15 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلس��له( تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای مهرداد مردانی ش��کرآباد فرزند علی مردان بشماره شناس��نامه  56 صادره از الشتر بشماره ملی 4189788732 در شش دانگ 
یکباب عمارت مس��کونی، بمساحت  101/15 مترمربع پالک شماره 5 فرعی از 91 اصلی واقع در الشتر خیابان ذوالفقار خریداری 
از مالک رس��می آقای گجر حس��نوند محرز گردیده است. ازاینرو بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، 
دادخواس��ت خ��ود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/11/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/11/27 

مهدی کاظمی- رئیس ثبت اسناد و امالک سلسله  

در پرونده جریانی کالس��ه 105/930646 این ش��عبه به موجب کیفر  خواست شماره 
921798  مورخ��ه 93/5/26  دادس��رای عمومی و انقالب قائمش��هر اقای بهروز ) بهزاد( 
یزدانی متهم اس��ت به مزاحمت ملکی و ممانعت از حق با توجه به مجهول المکان بودن 
بودن متهم بدین وس��یله به نامبرده ابالغ می گردد جهت ش��رکت در جلس��ه رسیدگی و 
دفاع در روز چهار ش��نبه مورخه  1393/12/20 س��اعت  9 صبح در این ش��عبه به ادرس 
قائمش��هر – خیابان ساری – خیابان ظرافت – دادگس��تری قائمشهر – شعبه 105 دادگاه  
عموم��ی جزایی حاضر و از خود دفاع نماید. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور برابر 

مقررات اتخاذ  تصمیم  خواهد شد.
سیده حوا کاظمی - منشی دادگاه کیفری شعبه 105 دادگاه عمومی  جزایی 
شهرستان قائمشهر

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

رسمی 
برابر رای شماره 139360325009008016 مورخ 1393/10/10 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسله( تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
حس��ین جان ش��کری فرزند محمد علی بشماره شناسنامه  3413 صادره از الشتر بشماره ملی 4188833521 در شش دانگ یکباب 
عمارت مس��کونی، بمساحت  82/24 مترمربع پالک ش��ماره 21 فرعی از 91 اصلی واقع در الشتر خیابان شهید باهنر خیابان غدیر 
خریداری از مالک رس��می آقای ش��اه علی حسنوند محرز گردیده است. ازاینرو بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/11/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/11/27 

مهدی کاظمی- رئیس ثبت اسناد و امالک سلسله  

در پرونده جریانی کالسه 105/931018 این شعبه به موجب کیفر  خواست 
ش��ماره 933014  - 93/8/29  دادسرای عمومی و انقالب قائمشهر خانم عالیه 
عاش��وری متهم اس��ت به فحاش��ی توهین و تهدید با توجه ب��ه مجهول المکان 
بودن بودن متهم بدین وس��یله به نامبرده ابالغ می گردد جهت شرکت در جلسه 
رس��یدگی و دفاع در روزسه شنبه مورخه  1393/12/12 ساعت   8:15  در این 
شعبه به ادرس قائمشهر – خیابان ساری – خیابان ظرافت – دادگستری قائمشهر 
– شعبه 105 دادگاه  عمومی جزایی حاضر و از خود دفاع نماید. بدیهی است در 

صورت عدم حضور برابر مقررات اتخاذ  تصمیم  خواهد شد.
منشی دادگاه کیفری شعبه 105 دادگاه عمومی  جزایی شهرستان قائمشهر 

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

رسمی 
برابر رای شماره 139360325009008499 مورخ 1393/10/29 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلس��له( تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای عین اله غالمی ملک آباد فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه  406 صادره از الش��تر بش��ماره ملی 4189280895 در شش دانگ 
یکباب عمارت مس��کونی، بمس��احت  180 مترمربع پالک شماره 15 فرعی از 92 اصلی واقع در الشتر خیابان قهرمان کوچه سرباز 
2 خریداری از مالک رسمی آقای شاه علی حسنوند محرز گردیده است. ازاینرو بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/11/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/11/27 

مهدی کاظمی- رئیس ثبت اسناد و امالک سلسله  

در پرونده جریانی کالسه 105/931018 این شعبه به موجب کیفر  خواست 
ش��ماره 933014  - 93/8/29  دادس��رای عمومی و انقالب قائمشهر خانم زهرا 
محمدنیا متهم اس��ت به فحاش��ی توهی��ن و تهدید با توجه ب��ه مجهول المکان 
بودن بودن متهم بدین وس��یله به نامبرده ابالغ می گردد جهت شرکت در جلسه 
رسیدگی و دفاع در روز سه شنبه مورخه  1393/12/12 ساعت   8:15  در این 
شعبه به ادرس قائمشهر – خیابان ساری – خیابان ظرافت – دادگستری قائمشهر 
– شعبه 105 دادگاه  عمومی جزایی حاضر و از خود دفاع نماید. بدیهی است در 

صورت عدم حضور برابر مقررات اتخاذ  تصمیم  خواهد شد.
منشی دادگاه کیفری شعبه 105 دادگاه عمومی  جزایی شهرستان قائمشهر

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

رسمی 
براب��ر رای ش��ماره 139360325009002844 مورخ 1393/4/23 هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلس��له( تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای س��بز علی ادیبی فرزند جوزی بش��ماره شناس��نامه 1 صادره از الشتر بش��ماره ملی 4189772445 در شش دانگ 
یکباب عمارت تجاری، مس��کونی، بمس��احت  100 مترمربع پالک ش��ماره 31 فرعی از 101 اصلی واقع در الش��تر میدان بسیج 
خریداری از مالک رس��می آقای حس��ن منظمی محرز گردیده اس��ت. ازاینرو بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/11/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/11/27 

مهدی کاظمی- رئیس ثبت اسناد و امالک سلسله  

 300 هکتار به فضای سبز اراک 
اضافه می شود

اس��تان مرکزی: شهردار اراک  تفاهم – 
گف��ت: در س��ال ج��ای ح��دود 300 هکتار 
فضای س��بز در اراک ایجاد می شود.مهندس 
عباس��ی در کارگروه کاهش آلودگی اراک با 
اشاره به اینکه ایجاد فضای سبز نقش موثری 
در کاه��ش آلودگی ه��وا دارد، افزود: از این 
می��زان تاکنون 150 هکتار فضای س��بز ایجاد 
ش��ده است و برای 150 هکتار دیگر کارهای 
ابتدایی انجام ش��ده و تا پایان س��ال این 150 
هکت��ار فضای س��بز هم انجام می ش��ود.وی 
تصریح کرد: تاکنون حدود هزار هکتار فضای 
سبز در اراک ایجاد شده است.مهندس عباسی 
خاطرنشان س��اخت: در راس��تای ساماندهی 
مش��اغل مزاحم دو قطعه زمین در نظر گرفته 
ش��ده که ب��رای انتقال این مش��اغل در حوزه 
مشاغل صافکاری، مکانیکی و 21 هکتار زمین 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. شهردار اراک بیان 
کرد: این طرح هم اکنون 20 درصد پیش��رفت 
فیزیکی دارد.مهندس عباسی گفت: هم چنین 
برای س��اماندهی س��ایر مش��اغل مزاحم نظیر 
مصالح ساختمانی یک سایت 90 هکتاری در 
نظر گرفته شده اس��ت تا سایر مشاغل مزاحم 

را نیز ساماندهی کنیم.

 برگزاری نمایشگاه مطبوعات انقالب 
در البرز 

تفاهم - البرز - ولی ابراهیمی: سرپرست 
معاون��ت مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
الب��رز گفت: نمایش��گاه مطبوع��ات انقالب با 
موض��وع  مطبوعات��ی ک��ه در ای��ام انقالب به 
چاپ رسیده اند، در اداره کل ارشاد البرز برگزار 
می ش��ود. محمد طاهری با اشاره به برنامه های 
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی البرز در دهه 
مبارک فج��ر اظهار داش��ت: برنامه ریزی برای 
برگزاری نمایشگاه کتاب با وسعت کوچکتر در 
مجموعه اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی در 
حال انجام است.سرپرست معاونت مطبوعاتی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد البرز خاطرنشان کرد: 
با انجام این اقدامات افراد مراجعه کننده عالوه 
بر مشاهده و بازبینی مطبوعات دوران انقالب، 
با حوزه های تازه نش��ر در استان آشنا می شوند.
وی همچنین از برگزاری برنامه ش��ب شعر در 
ایام دهه فجر خبر داد و تصریح کرد: پیش بینی 
می ش��ود مس��ابقه کتابخوانی نی��ز در این ایام 
برگزار شود.طاهری خاطرنشان کرد: برگزاری 
برنامه های هنری و قرآنی و همچنین س��رود و 

موسیقی فجر نیز در دستور کار قرار دارد.

خربنامه

برنامه ریزي شركت بهره برداري نفت و 
گاز غرب به مناسبت ایام دهه فجر 

تفاه��م – کرمانش��اه: مهندس رئیس��ي، 
مدیر عامل ش��رکت بهره ب��رداري نفت و گاز 
غرب با تبریک فرا رس��یدن ای��ام ا... دهه فجر 
از برنام��ه ری��زي گس��ترده رواب��ط عمومي و 
بسیج به مناس��بت این ایام خبر داد.وی گفت: 
ای��ن مناس��بت ه��ا نم��ادی از هویت کش��ور 
اس��ت و باید بر معنا بخش��ی و هویت بخشی 
هر چه بیش��تر به این نماده��ا تاکید کرد. مدیر 
عامل ش��رکت بهره ب��رداري نفت و گاز غرب 
بر لزوم مش��ارکت گس��ترده مردم و مسووالن 
در برگزاری برنامه ه��ای دهه فجر تاکید کرد و 
اظهار داش��ت:  با توجه به اهمیت ورود مباحث 
فرهنگی به برنامه ه��ای ایام ا... دهه فجر انتظار 
می رود مسئولین ادارات برنامه های فرهنگی را 
پررنگ تر از سال گذشته در دستور کارخود قرار 
دهن��د.وی  گفت: برخی از برنام��ه هاي ایام ا... 
دهه مبارک فجر شرکت بهره برداري نفت و گاز 
غرب عبارتند از: برپایي ایستگاه صلواتي در ستاد 
و مناطق عملیاتي،برگزاري مسابقه پیامکي ویژه 
دهه مبارک فجر و اهداي جوایز نفیس، نشست 
صمیمي مدیران شرکت به مناسبت دهه فجر با 
همکاران در س��تاد و مناطق عملیاتي، برگزاري 
جشن پیروزي انقالب در ایالم جهت همکاران 
و خانواده محترم آنان، برگزاري جشن پیروزي 
انقالب در کرمانش��اه جهت همکاران و خانواده 

محترم آنان و شرکت در راهپیمایي 22بهمن.

 اصالح شبکه توزیع و انشعاب آب 
در شهر اندیشه

تفاه��م –ش��هریار- نوری��ان:  مدیر امور 
آب و فاضالب ش��هر اندیشه از اصالح شبکه 
توزیع و انشعابات آب و تعویض ضربتی چند 
ش��یرفلکه در این ش��هر خب��ر داد.  محمدولی 
زیوری گفت: امور آب و فاضالب شهر اندیشه 
جه��ت جلوگی��ری از هدررف��ت آب اقدام به 
اصالح ش��بکه و انشعابات قدیمی شهر اندیشه 
کرد. وی افزود: طی ای��ن اقدام، اصالحات در 
سایزهای 110 تا 200میلی متر پلی اتیلن صورت 
گرفته و حدود 1800متر از لوله های فرس��وده 
و قدیم��ی نیز از مدار بهره برداری خارج ش��د. 
زیوری همچنین اظهار داش��ت: در همین راستا 
689 فقره انشعاب در اقطار 3/1،4/2، یک اینچ 
و تعدادی 2 اینچ نیز مورد اصالح و ترمیم قرار 
گرف��ت. وی تصریح کرد: 5076 متر توس��عه 
ش��بکه و تبدیل 12فقره انش��عاب غیرمجاز به 
مجاز در6 ماه نخس��ت س��ال جاری در ش��هر 

اندیشه انجام شده است.

خربنامه

گ��رگان: مدیرعامل ش��رکت گاز  تفاهم – 
گلس��تان راه ان��دازی س��امانه پی��ام کوتاه جهت 
دریافت رق��م کنتور مش��ترکین را گامی مهم در 
راستای خدمات رس��انی به مشترکین گاز استان 
گلس��تان خواند. مهندس صفرعلی جمال لیوانی 
اف��زود: س��امانه مذک��ور یکی دیگ��ر از خدمات 
الکترونیکی گاز گلستان در راستای تحقق برنامه 
ده گانه دولت در زمینه طرح تکریم ارباب رجوع 
و همچنین تس��هیل در ارائ��ه خدمات مطلوب به 
مشترکین عزیز برنامه ریزی شده است. مدیرعامل 
ش��رکت گاز گلستان با بیان اینکه یکی از قابلیت 
های مهم این س��امانه پیش��گیری ازدرج اش��تباه 
ش��ماره کنتور است، اظهار داش��ت: قابلیت های  
این س��امانه در حال افزایش اس��ت که می توان 
به اعالم ش��ماره کنتور در ص��ورت عدم حضور 
مش��ترک در زمان قرائت از طری��ق پیامک، ارائه 
صورت حس��اب بص��ورت پیام��ک در صورت 
درخواست مش��ترک، امکان ارسال پیام و ارتباط 
با میزان مصرف)کم مصرف یا پر مصرف بودن(، 
امکان دریافت نظرات و پیش��نهادات و انتقادات 
مش��ترکین ، ارتباط دائم  در 24 ساعت شبانه روز  
و پاسخگوئی مستمر به مشترکین و...... اشاره کرد. 
وی تصریح کرد: خوش��بختانه با همت، همدلی 

و ت��الش کارکنان واحدهای ام��ور بهره برداری 
و فن��اوری اطالع��ات این امر به نح��و مطلوبی 
محقق ش��د. رئی��س هماهنگی امور مش��ترکین 
شرکت گاز گلستان نیز در این خصوص گفت : 
مش��ترکین جهت اعالم شماره کنتور در صورت 
عدم حضور در زمان قرائت کافی اس��ت شماره 
اشتراک و رقم کنتور خود را به شماره پیام کوتاه  
300071194  پیام��ک نماین��د . محمد حس��ن 
بلخی اظهار داش��ت : مشترکین می توانند جهت 
دریافت صورتحساب خود بصورت پیامکی ، با 
ارسال شماره اش��تراک )تنها برای یک مرتبه( از 
آخری��ن وضعیت  صورتحس��اب خود از طریق 

پیامک مطلع شوند.

تفاه��م – چهارمحال و بختیاری: نشس��ت 
هم اندیش��ی وانتقال تجارب دستورالعمل پروژه 
مدیریت مش��ارکتی جنگل و مرتع با حضور تیم 
ژاپنی مجری طرح جایکا )آژانس همکاری های 
بی��ن المللی ژاپ��ن(  وکارشناس��ان منابع طبیعی 
وآبخیزداری کش��ور در شهرکرد برگزار شد . در 
این نشست کازوهیرو گوسکی، کارشناس بخش 
جنگل و مش��اور اجرایی س��ازمان جایکا گفت: 
20درصد عامل گرمتر ش��دن کره زمین،ناشی از 
تخریب جنگل هاست .وی افزود: بخش عمده ای 
از ای��ن گ��رم ش��دن ، ناش��ی از ورود گازه��ای 
گلخانه ای به جو آس��مان اس��ت که در صورت 
حفظ جنگل و پوش��ش گیاهی می توان مانع این 
پدیده شد.وی تصریح کرد: گرم شدن زمین منجر 
به کاهش بارش بخصوص برف شده و با کاهش 
بارندگی ها، به صورت سلس��له وار میزان گرمتر 
ش��دن زمین مضاعف می ش��ود.این کارش��ناس 
ژاپن��ی گف��ت: در کش��ور ژاپن برخ��الف دیگر 
مناطق زمین،میزان بارندگی ها زیاد اس��ت اما به 
دلیل تالش مسووالن برای حفظ پوشش گیاهی، 
ای��ن بارندگی ها س��یالب زیادی در پ��ی ندارد.
وی، حفظ پوش��ش گیاهی بخصوص در ایران را 
نیازمند برنامه ریزی علمی،دقیق و مدون دانست 

و افزود: پروژه های جنگل ومرتعداری س��ازمان 
جایکا که با همکاری دولت ژاپن در ایران در حال 
اجراس��ت اقدامی در راستای رعایت وحفظ این 
اصول علمی است .وی پروژه مدیریت مشارکتی 
جنگل ومرتع بخش بازفت کوهرنگ چهارمحال 
وبختیاری را از پروژه های در دس��ت اجرای این 
سازمان عنوان کرد و از همکاری کارشناسان اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برای اجرای 
ای��ن پروژه قدر دان��ی کرد.گفتنی اس��ت؛ پروژه 
جایکا از سال 2010 در پنج روستای چهارمحال 
وبختیاری با هدف احی��ا وحفظ مراتع وجنگلها 
وبا مشارکت مردمی وتیم س��ازمان ژاپنی جایکا 

درحال اجراست.

 اجرای140 برنامه در کمیته دانش آموزی 
ستاد دهه فجر ورامین 

تفاهم - ورامین- عباس اس��تادی: مس��ئول کمیته تبلیغات و 
اطالع رس��انی ستاد دهه فجر شهرستان ورامین گفت: رسانه ها نقش 
مهمی در آگاهی بخشی مردم از خدمات نظام دارند. فتح ا...فرجی در 
جلس��ه کمیته تبلیغات و اطالع رسانی ستاد دهه فجر ورامین که در 
محل فرمانداری این شهرس��تان برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه 
رسانه های شهرستانی و استانی در برنامه های سال گذشته اطالع رسانی 
مناسبی از برنامه های ایام ا... دهه مبارک فجر شهرستان ورامین انجام 
داده و مردم را در جریان برنامه های این س��تاد قرار دادند. مس��ئول 
کمیته تبلیغات و اطالع رسانی ستاد دهه فجر شهرستان ورامین گفت: 
به گواهی بس��یاری از مسئوالن استانی و کشوری، برنامه هایی که در 
س��تاد دهه فجر شهرستان ورامین تدارک دیده شده و اجرا می شود، 
در س��طح استانی پیش بینی شده و قطعا اطالع رسانی صورت گرفته 
نیز به وسعت برنامه های این دهه است.وی بیان داشت: تنها در کمیته 
دانش آموزی س��تاد دهه فجر و اداره آموزش و پرورش بیش از 140 
برنامه پیش بینی شده که این امر نشان از پویایی این ستاد در شهرستان 
ورامین دارد.فرجی تصریح کرد: برنامه های ستاد دهه فجر شهرستان 
ورامین از امروز با راه اندازی کاروان نمادین ورود حضرت امام )ره( 
به ایران اس��المی آغاز ش��ده و تا راهپیمایی با شکوه 22 بهمن ادامه 

خواهد داشت.

 بهره برداري از سه ناحیه 
صنعتي در قزوين

تفاهم – قزوین: مدیر عامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان 
قزوین گفت : همزمان با دهه مبارک فجر سه ناحیه صنعتي با تکمیل 
زیرس��اخت ها و دو پروژه عمراني در ش��هرک هاي صنعتي قزوین 
آماده به بهره برداري می رس��د. عبدالقهار ناصحي در جلسه مدیران 
عامل شرکت هاي خدماتي شهرک ها و نواحي صنعتي استان افزود: 
این پروژه ها شامل  ناحیه صنعتي الموت، ناحیه صنعتي طارم، ناحیه 
صنعتي نیکویه، شبکه روشنایي حکیمیه و تکمیل شبکه توزیع آب 
ش��هرک صنعتي ش��ال اس��ت.وي تصریح کرد: براي این پروژه ها 
43 میلیارد ریال س��رمایه گذاري  ش��ده اس��ت که با  اجراي پروژه 
هاي زیربنایي ش��امل زیرس��ازي بلوار ها و خیابان ها ، ش��بکه آب 
و ب��رق و... اراضي این نواحي صنعت��ي آماده واگذاري به متقاضیان 
سرمایه گذاري است. ناصحي گفت: 18 واحد تولیدي و صنعتي در 
ش��هرک ها و نواحي صنعتي با س��رمایه گذاري 550 میلیارد ریال و 
اش��تغال زایي 475 نفر رسماً افتتاح مي شود  که بیشترین واحدهاي 
تولید در شهرک هاي صنعتي خرمدشت و کاسپین مستقر مي باشند.
وي عمده ترین محصوالت تولیدي در این واحدها  را انواع نمایشگر 
LED، یخچال فریزر خانگي ، س��یم  وکابل  با روکش س��یلیکوني، 
انواع فرش ،نورد پروفیل و مقاطع، اس��کلت فوالدي س��وله، کشش 

سرد سیم فوالد، گریس پایه کلسیم و... نام برد.

 گروه ائتالف تحول و توسعه 
در استان گیالن تشکیل شد 

ب��رای اولین بار گروهی متش��کل از فعاالن اقتصادی اس��تان 
گیالن که در حوزه های مختلف دولتی و خصوصی دارای سوابق 
خوبی هس��تند با حضور در محل ثبت ن��ام برای هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی رش��ت نام نویس��ی کردند این گروه که بنام ائتالف 
تحول و توس��عه خ��ود را معرفی م��ی کنند بدنبال فعال س��ازی 
بخش های مختلف اقتصادی اس��تان اع��م از تولید، تجارت، حمل 
و نقل، گردش��گری، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی برای 
اشتغال زایی در استان و بهره وری بیشتر از منابع و فرصتهای موجود 
می باشند در این گروه افراد سرشناسی با سوابق ذیل حضور دارند: 
رئیس س��ابق س��ازمان بازرگانی اس��تان - مدیر کل س��ابق 
بازرگان��ی اس��تان، نایب رئیس اتاق بازرگانی رش��ت در چندین 
دوره، نای��ب رئی��س اتاق بازرگانی، کار آفرین نمونه کش��وری- 
چندین نفر از صادر کنندگان نمونه کشوری اعضای هیئت مدیره 
ش��رکتهای صنعتی، تولید کنندگان با س��ابقه 40 ساله، در صنایع 
چ��ای، مواد غذایی، قطعات خودرو و ترخیص کاال حضور دارند 
امیدهای بس��یاری وجود دارد در ای��ن دوره با تغییر مدیریت در 
اتاق بازرگانی اس��تان و کشور انحصار و محدودیت های موجود 
برای حضور گس��ترده فعاالن اقتصادی برداش��ته شود و تاثیرات 

مثبت آن را شاهد باشیم. 

راه اندازی سامانه پیام كوتاه جهت 
دریافت رقم كنتور در شركت گاز گلستان

 20درصد عامل گرم شدن زمین 
ناشی از تخریب جنگل هاست

رو نوشت آگهى حصر وراثت  خانم سارا عدالت فر به شماره شناسنامه 7444 به شرح 
حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از  كالسه 949/707/93  به  تقديمى  دادخواست 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اكبر عدالت فر به شماره شناسنامه 346 
در تاريخ 93/06/04 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:  1 - شفيقه لوئى ش ش 1448 ت ت 1337 صادره از تهران 
تهران فرزند  از  لوئى ش ش 8876 ت ت 1339 صادره  فرزند متوفى  2 - فرحناز 
متوفى  3 - شوكت عدالت فر ش ش 1986 ت ت 1343 صادره از تهران فرزند متوفى  
4 - توران عدالت فر ش ش 2118 ت ت 1346 صادره از تهران فرزند متوفى  5 - ليال 
از تهران فرزند متوفى  6 - معصومه  عدالت فر ش ش 1948 ت ت 1348 صادره 
عدالت فر ش ش 5321 ت ت 1350 صادره از تهران فرزند متوفى  7 - پروين عدالت 
فر ش ش 11450 ت ت 1353 صادره از تهران فرزند متوفى  8 - سارا عدالت فر 
بخشعلى  متوفى  9 - گل دسته  تهران فرزند  از  ش ش 7444 ت ت 1356 صادره 
زاده قياسى ش ش 626 ت ت 1316 صادره از اردبيل همسر متوفى  اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى ، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه 

به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد 
تهران  16 منطقه  اختالف  حل  شوراى   707 شعبه  رئيس     110/120052   

رو نوشت آگهى حصر وراثت  آقاى حسن شهريورى آنباردان به شماره شناسنامه 594 
به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 991/707/93 از اين شعبه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان غفا شهريورى آنباردان به شماره 
شناسنامه 595 در تاريخ 88/10/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1 - حسن شهريورى آنباردان ش ش 594 ت 
ت 1301 صادره از بستان آباد برادر متوفى  2 - كبرى قنبرى سقرلو ش ش 190 ت 
ت 1302 صادره از اردبيل همسر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى ، درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى مربوطه صادر خواهد شد 
تهران  16 منطقه  اختالف  حل  شوراى   707 شعبه  رئيس     110/120049   

رو نوشت آگهى حصر وراثت  آقاى فيض اله زارعى به شماره شناسنامه 1464 به شرح 
حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از  كالسه 784/720/93  به  تقديمى  دادخواست 
شناسنامه  شماره  به  كنعانى  راضيه  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت 
467 در تاريخ 85/10/04 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به:  1 - فيض اله زارعى ش ش 1464 ت ت 1340 صادره 
از  صادره   1336 ت  ت   1360 ش  ش  زارعى  صديقه   -  2 متوفى   فرزند  تهران  از 
كبودرآهنگ فرزند متوفى  3 - شمس اله زارعى ش ش 767 ت ت 1342 صادره از 
تهران فرزند متوفى  4 - جهانگير زارعى ش ش 17 ت ت 1347 صادره از تهران فرزند 
متوفى  5 - منصور زارعى ش ش 2427 ت ت 1344 صادره از تهران فرزند متوفى  
6 - اسداله زارعى ش ش 1361 ت ت 1337 صادره از كبودرآهنگ فرزند متوفى  7 
- ايرج زارعى ش ش 1828 ت ت 1349 صادره از تهران فرزند متوفى  اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى ، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه 

به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد 
تهران  16 منطقه  اختالف  حل  شوراى   720 شعبه  رئيس     110/120046   

 1464 شناسنامه  شماره  به  زارعى  اله  فيض  آقاى  وراثت   حصر  آگهى  نوشت  رو 
درخواست  شعبه  اين  از   783/720/93 كالسه  به  تقديمى  دادخواست  شرح  به 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباداله زارعى به شماره 
و  گفته  زندگى  بدرود  دائمى خود  اقامتگاه  تاريخ 69/09/30  در  شناسنامه 1348 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1 - فيض اله زارعى ش ش 1464 
ت ت 1340 صادره از تهران فرزند متوفى  2 - صديقه زارعى ش ش 1360 ت ت 
1336 صادره از كبودرآهنگ فرزند متوفى  3 - شمس اله زارعى ش ش 767 ت ت 
1342 صادره از تهران فرزند متوفى  4 - جهانگير زارعى ش ش 17 ت ت 1347 
صادره از تهران فرزند متوفى  5 - منصور زارعى ش ش 2427 ت ت 1344 صادره 
از  از تهران فرزند متوفى  6 - اسداله زارعى ش ش 1361 ت ت 1337 صادره 
از  كبودرآهنگ فرزند متوفى  7 - ايرج زارعى ش ش 1828 ت ت 1349 صادره 
تهران فرزند متوفى  8 - راضيه كنعانى ش ش 467 ت ت 1314 صادره از سليم 
قشالق همسر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى ، درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
گواهى  واال  دارد  تقديم  دادگاه  به  ماه  يك  مدت  ظرف  آگهى  نخستين  نشر  تاريخ  از 

مربوطه صادر خواهد شد 
تهران  16 منطقه  اختالف  حل  شوراى   720 شعبه  رئيس     110/120042   

رو نوشت آگهى حصر وراثت  آقاى ناصر شاهعلى زاده به شماره شناسنامه 2594 به 
گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   961/707/93 كالسه  به  تقديمى  دادخواست  شرح 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان لفظى خوش ميالنى بنفشه درق به 
شماره شناسنامه 283 در تاريخ 93/09/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1 - ناصر شاهعلى زاده ش ش 2594 ت 
ت 1334 صادره از تهران فرزند متوفى  2 - پروانه شاهعلى زاده پيله مهران ش ش 
2595 ت ت 1335 صادره از تهران فرزند متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى ، 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد 
تهران  16 منطقه  اختالف  حل  شوراى   707 شعبه  رئيس     110/120073   

رو نوشت آگهى حصر وراثت  آقاى فرهاد يادگارى به شماره شناسنامه 8574 به شرح 
حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از  كالسه 951/707/93  به  تقديمى  دادخواست 
به شماره شناسنامه  يادگارى  نموده و چنين توضيح داده كه شادروان هدايت  وراثت 
15 در تاريخ 75/06/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:  1 - غالمرضا يادگارى ش ش 951 ت ت 1329 صادره از تهران 
فرزند متوفى  2 - خسرو يادگارى ش ش 2801 ت ت 1333 صادره از تهران فرزند 
متوفى  3 - مجيد يادگارى ش ش 879 ت ت 1336 صادره از تهران فرزند متوفى  4 - 
داريوش يادگارى ش ش 4453 ت ت 1340 صادره از تهران فرزند متوفى  5 - فرهاد 
يادگارى ش ش 8574 ت ت 1348 صادره از تهران فرزند متوفى  6 - سعيد يادگارى 
ش ش 4095 ت ت 1354 صادره از تهران فرزند متوفى  7 - وحيد يادگارى ش ش 
4466 ت ت 1357 صادره از تهران فرزند متوفى  8 - اقدس يادگارى ش ش 1319 
ت ت 1331 صاره از تهران فرزند متوفى  9 - فريده يادگارى ش ش 574 ت ت 1339 
صادره از تهران فرزند متوفى  10 - طلعات يادگارى ش ش 3817 ت ت 1342 صادره 
از تهران فرزند متوفى  11 - مهرى يادگارى ش ش 2214 ت ت 1345 صادره از تهران 
فرزند متوفى  12 - زهرا يادگارى ش ش 4299 ت ت 1351 صادره از تهران همسر 
متوفى  13 - فاطمه آشكارا ش ش 2113 ت ت 1314 همسر متوفى  اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى ، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه 

به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد 
تهران  16 منطقه  اختالف  حل  شوراى   707 شعبه  رئيس     110/120065   

رو نوشت آگهى حصر وراثت  آقاى جاويد محمدپور به شماره شناسنامه 665 به شرح 
حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از  كالسه 971/707/93  به  تقديمى  دادخواست 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادوران اكبر محمدپور به شماره شناسنامه 82 در 
تاريخ 86/11/02 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:  1 - مححود محمدپور ش ش 6132 ت ت 1338 صادره از هشترود 
فرزند متوفى  2 - مسعود محمدپور ش ش 6133 ت ت 1340 صادره از هشترود 
فرزند متوفى  3 - جاويد محمدپور ش ش 665 ت ت 1348 صادره از هشترود فرزند 
متوفى  4 - پرويز محمدپور ش ش 477 ت ت 1353 صادره از هشترود فرزند متوفى  
5 - حميدرضا محمدپور ش ش 2991 ت ت 1356 صادره از تهران فرزند متوفى  6 - 
طاووس نجفى ش ش 328 ت ت 1312 صادره از هشترود همسر متوفى  اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى ، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه 

به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد 
تهران  16 منطقه  اختالف  حل  شوراى   707 شعبه  رئيس     110/120062   

رو نوشت آگهى حصر وراثت  خانم اكرم اميرى قشالقى به شماره شناسنامه 153 به شرح 
حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از  كالسه 988/707/93  به  تقديمى  دادخواست 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اكبر قدسى كيوج به شماره شناسنامه 
7 در تاريخ 93/03/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:  1 - اصغر قدس كيوج ش ش 1853 ت ت 1343 صادره از 
تهران فرزند متوفى  2 - محمود قدس ش ش 324 ت ت 1352 صادره از تهران فرزند 
متوفى  3 - معصومه قدسى كيوج ش ش 1215 ت ت 1348 صادره از تهران فرزند 
از تهران فرزند  متوفى  4 - فاطمه قدسى كيوج ش ش 5713 ت ت 1350 صادره 
متوفى  5 - مريم قدسى كيوج ش ش 795 ت ت 1354 صادره از تهران فرزند متوفى  
6 - زهرا قدسى كيوج ش ش 796 ت ت 1358 صادره از تهران فرزند متوفى  7 - 
سارا قدس كيوج ش ش 5519 ت ت 1360 صادره از تهران فرزند متوفى  8 - مرضيه 
طاهره   - متوفى  9  فرزند  تهران  از  كيوج ش ش 5529 ت ت 1362 صادره  قدس 
قدس كيوج ش ش 0010982876 ت ت 1368 صادره از تهران فرزند متوفى  10 
- گالبتين اسدپور ش ش 25 ت ت 1321 صادره از سراب همسر متوفى  11 - اكرم 
اميرى قشالقى ش ش 953 ت ت 1333 صادره از تهران همسر متوفى  اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى ، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه 

به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد 
تهران  16 منطقه  اختالف  حل  شوراى   707 شعبه  رئيس     110/120057   


