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مشاهده سمور سنگى در منطقه الموت غربى
 در استان قزوين  

ــن گفت: براى  ــتان قزوي ــت اس مديركل حفاظت محيط زيس
نخستين بار گونه سمور سنگى در منطقه الموت غربى استان قزوين 
مشاهده شد.  سياوش شمسى پور در اين باره اظهار كرد: در تالش به 
منظور شناسايى گونه جانورى حوزه الموت غربى با همت مسئول و 

محيط بانان سرمحيط بانى الموت غربى براى نخستين بار در منطقه 
سمور سنگى شناسايى و تصوير آن ثبت شد.

ــنگى از گوشتخواران شب فعال  ــمور س وى ادامه داد: گونه س
ــت باتوجه به  ــانگر تنوع گونه هاى جانورى منطقه اس ــت و نش  اس

شب زى بودن امكان مشاهده كمترى در طى روز داشته و ثبت اين 
ــود و با  تصاوير تنها با بكارگيرى دوربين هاى تله اى محقق مى ش
مشاهده اين گونه، منطقه الموت غربى نيز بعنوان محدوده زيستى 

اين گونه ها در نقشه پراكنش افزوده خواهد شد.

اهتمام جدي نفت به گسترش فرهنگ ورزش در 
سطح جامعه

ــرداري نفت و گاز  ــركت بهره ب ــاني ش مدير منابع انس
ــترش  ــركت به گس ــليمان از اهتمام جدي اين ش مسجدس

فرهنگ ورزش در سطح جامعه خبر داد . 
ــره برداري نفت و  ــركت به به گزارش روابط عمومي ش
گاز مسجدسليمان ، مهران نصيريان دوست با اعالم اين خبر 
ــته ها و  ــت : هم اكنون بيش از 6200 نفر در رش  اظهار داش
ــركت فعاليت مي كنند  ــي اين ش ــم هاي مختلف ورزش تي
ــركتي تشكيل  ــهروندان و افراد غيرش ــتر آنها را ش  كه بيش
ــته ي  ــم اكنون 28 رش ــا بيان اينكه ه ــد.  وي ب ــي دهن م
ــزود : از اين  ــود دارد اف ــركت وج ــي در اين ش ــال ورزش فع
ــوان نيز در 11  ــي و بان ــته ورزش ــداد ، آقايان در 17 رش تع
ــي فعاليت مي نمايند .  وي تصريح كرد : اين  ــته ورزش  رش
فعاليت ها در رده هاي سني مختلف از نونهاالن تا بزرگساالن 
ــي و قهرماني و حضور  ــته هاي مختلف ورزش همگان و رش
ــتاني ، منطقه اي و كشوري انجام   در ليگ هاي مختلف اس
مي شود. نصيريان دوست ادامه داد : با توجه به تأكيد مهندس 
ــي مناطق نفتخيز جنوب و  ــركت مل عالي پور مديرعامل ش
ــركت بهره برداري نفت و گاز  مهندس ناصري مديرعامل ش
مسجدسليمان در خصوص گسترش فرهنگ ورزش و ترويج 
ــادابي در سطح جامعه و همچنين عمل  ــاط و ش روحيه نش
ــئوليت هاي اجتماعي عموم شهروندان  مي توانند از  به مس
ــركت ــي اين ش ــزات ورزش ــن و تجهي ــا ، اماك ــالن ه   س

 استفاده نمايند . 

4 هزار نفر،مشترى ورق فوالد مباركه هستند
معاون فروش و بازاريابى فوالد مباركه گفت:اين شركت 
ــبكه  ــه بازارهاى داخلى ش ــول محصوالت خود ب ــراى تح ب
ــاماندهى كرده است، به نحوى كه بيش از  گسترده اى را س
يك هزار مشترى به صورت مستقيم ورق هاى فوالد مباركه 

را خريدارى مى كنند.
ــبكه فروش داخلى محصوالت  محمود اكبرى درباره ش
فوالد مباركه، افزود:فوالد مباركه براى تحول محصوالت خود 
به بازارهاى داخلى شبكه گسترده اى را ساماندهى كرده است، 
ــترى به صورت مستقيم   به نحوى كه بيش از يك هزار مش
ــدارى مى كنند. وى افزود:با  ــاى فوالد مباركه را خري ورق ه
ــبكه توزيع مراكزخدماتى كه در تمامى استانهاى  كمك ش
ــه هزار مصرف كننده خرد كه ــت، س ــترده اس ــور گس  كش

 نمى توانند محصوالت مورد نياز خود را مستقيمأ از شركت 
خريدارى كنند،به طور غير مستقيم از ورق هاى فوالد مباركه 
ــتفاده مى كنند. اكبرى اشتغال زايى را  ــطح كشور اس در س
يكى از دغدغه هاى اصلى كشور دانست و بيان كرد:در گروه 
فوالد مباركه به طور مستقيم و غير مستقيم355 هزار فرصت 
شغلى به وجود آمده است و در آينده نزديك با به بهره بردارى 
رسيدن ساير طرح ها 20 هزار فرصت شغلى ديگر هم در گروه 
فوالد مباركه ايجاد خواهد شد. وى تأكيد كرد:فوالد مباركه 
و تمامى صنعتگران و توليدكنندگان از جمله توليدكنندگان 
ــت يكديگر به توسعه  ــت در دس لوازم خانگى مى توانند دس

فضاى كسب و كار و رونق اقتصادى كشور كمك كنند.

نشست عظيم بلبل آبادى مدير 
گـيــالن

 
ــهامى برق  ــركت س عامل ش
ــا  مجيد  ــه اى گيالن ب منطق
فرمد معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى شركت توانير 
با هدف تبيين مسائل و مشكالت شركت و شبكه برق 
ــزارش عملكرد برق  ــتان گيالن و همچنين ارائه گ اس
ــالن كنفرانس شركت  ــال اخير در س گيالن طى دو س

سهامى برق منطقه اى گيالن برگزار شد.
ــرى طوالزدهى خبرنگار  ــزارش صدف نصي  به گ
سياست روز از استان گيالن  ،  (( عظيم بلبل آبادى)) 

ــهامى برق منطقه اى گيالن در  مدير عامل شركت س
ــركت  ــت به طرح ها و پروژه هاى قطعى ش اين نشس
 اشاره كرد و گفت: طرح ها و پروژه هاى قطعى شركت، 
پروژه هاى پست شهرك صنعتى سپيدرود، سليمانداراب، 
ــار و صومعه سرا است كه اگر همين روند  توحيد گلس
فعلى تامين نقدينگى ادامه داشته باشد تا پايان امسال و 
حداكثر تا قبل از پيك بار سال آتى به مدار خواهند آمد 

و مورد بهره بردارى قرار خواهند گرفت.
مدير عامل شركت سهامى برق منطقه اى گيالن 

در خصوص مولدهاى مقياس كوچك گفت:

ــراى اجراى  ــتان گيالن ب با توجه به اينكه در اس
ــتيم بحث  ــكالت فراوانى هس خطوط جديد دچار مش
ــك را مد نظر  ــاى مقياس كوچ ــرى از مولده بكارگي
ــاهد  ــال جارى ما ش ــرار داده ايم.در اين بخش در س ق
ــاح و بهره بردارى از پروژه نيروگاه مقياس كوچك  افتت
ــتان بين المللى قائم(عج) با ظرفيت 1مگاوات   بيمارس
 (cchp)ــرما و برق و با قابليت توليد همزمان گرما، س
ــدود 125 مگاوات  ــن در اين زمينه ح بوديم. همچني
ــم و حدود 450 مگاوات نيز در  قرارداد منعقد كرده اي
حال مذاكره هستيم. مهندس بلبل آبادى در خصوص 

انتظارات شركت گفت: ابالغ طرح جامع شبكه انتقال و 
فوق توزيع تحت پوشش شركت برق منطقه اى گيالن، 
اصالح ليست پروژه هاى اعالم شده به بانك توسعه زير 
ــيا و صدور مجوز فاينانس هاى بين المللى  ساخت آس
ــركت برق منطقه اى گيالن مى  از جمله انتظارات ش
باشد. در اين نشست «مجيد فرمد» معاون برنامه ريزى 
ــت: مبحث ــركت توانير بيان داش ــور اقتصادى ش  و ام

 نيروگاه هاى برق آبى كوچك با توجه به پتانسيل هايى كه 
 در استان گيالن وجود دارد مى تواند مورد توجه قرا بگيرد. 
ــت  ــى كوچك مالحظات زيس ــاى برق آب ــروگاه ه ني
ــى توان در اين  ــى خيلى خاصى هم ندارند و م محيط
ــداث آن بتوانيم  ــت تا با اح بخش عملكرد خوبى داش
ــبكه برق استان كمك كنيم. همچنين در بخش  به ش

 نيروگاه هاى زباله سوز نيز مى توانيم ورود كنيم و اين 
بخش را فعال كنيم. با كمك منابع و اعتبارات شهرداريها و 
 منابع عمومى كشور مى توان كسرى منابع براى احداث اين

ــروگاه ها را جبران كرد. اين موضوع نياز به مديريت  ني
ــيل  ــوص بايد از كمك ها و پتانس ــن خص دارد و در اي

مقامات استانى استفاده كرد.

دكتر فرمد در خصوص كنترل مصرف بيش از حد 
ــتفاده بهينه از انرژى برق بسيار  برق گفت: موضوع اس
مهم و ضرورى است . بايد با تمام امكانات مصرف وسايل 
ــتان كنترل كنيم. اگر چه  سرمايشى را در فصل تابس
استفاده از كولر هاى گازى در اين منطقه امرى منطقى 
ــد در انتخاب كولر دقت كنيم،  ــت اما باي و ضرورى اس
از كولرها بهره بردارى درست داشته باشيم، به موضوع 
تعمير و نگهدارى آن توجه ويژه داشته باشيم و در نصب 
ــى را مد نظر قرار دهيم. به عبارتى  آن معيارهاى اصول
ــتركين  موضوع مديريت مصرف را به خوبى براى مش
ــه تعرفه  ــرم تبيين كنيم. در زمينه كنتورهاى س محت
كه مى تواند كمك شايانى به موضوع مديريت مصرف 
كند نيز بايد مطابق ساعات پيك، اين كنتورها تنظيم 
شوند و در اين خصوص اطالع رسانى الزم انجام شود تا 
مشتركين به اين زمانها توجه داشته باشند تا با مديريت 

مصرف خود از درآمد مالى آن نيز بهره ببرند.
گفتنى است كه در پايان نشست، دكتر فرمد معاون 
برنامه ريزى و امور اقتصادى شركت توانير از تعدادى از 
پروژه هاى شركت برق منطقه اى گيالن بازديد كردند.

استان گيالن از نظر احداث نيروگاه هاى برق آبى كوچك 

از پتانسيل خوبى برخوردارند

اجراى طرح هاى توسعه شبكه فاضالب مستلزم 
همكارى بخش خصوصى و مشاركت مردمى است

در نشستى مهندس قانع معاون مهندسى و 
ــى آبفا كشور ، اصـفـهـان ــركت مهندس ــعه ش توس

ــركت آبفا  ــى مديرعامل ش مهندس امين
استان اصفهان و حاجى دليگانى نماينده شاهين شهر و برخوار در 
ــهر و شهرداران  ــالمى كه با اعضاى شوراى ش ــوراى اس مجلس ش
شهرهاى شاهين شهر و ميمه و برخوار پيرامون اجراى طرح هاى 
ــعه شبكه  ــتند گفت: براى توس آب و فاضالب در اين مناطق داش
ــهر و برخوار بايد  ــهرهاى شهرستانهاى شاهين ش فاضالب در ش
ــئوالن شهر ، مردم و نيز بخش خصوصى نهايت همكارى را با  مس
ــند تا بتوان طرح هاى ــور داشته باش ــركت مهندسى آبفا كش  ش

 توسعه اى فاضالب را در اين مناطق اجرايى نمود.
ــراى تكميل طرح هاى  ــع افزود: درحال حاضر ب مهندس قان
ــانى به 24 هزار ميليارد تومان و براى پروژه هاى فاضالب به  آبرس
ــت. اين درحاليست كه  ــور نياز اس 26 هزار ميليارد تومان در كش
ــعه  ــزار و 500 ميليارد تومان براى توس ــه 97 فقط 2 ه  در بودج
طرح هاى آب و فاضالب در كشور تصويب گرديد. وى افزود: طرح 
توسعه شبكه فاضالب در شهرهاى ميمه، وزوان، دولت آباد، حبيب 
آباد، گز، شاپور آباد، سين داراى رديف بودجه هم نيستند پس براى 
اينكه مردم اين شهرها بتوانند هرچه زودتر از خدمات شبكه فاضالب 
برخوردار شوند بايد از طريق ماده واحده تبصره3 نهايت همكارى را با 
 شركت آبفا داشته باشند. وى خاطرنشان ساخت: شركت مهندسى
 آب و فاضالب كشور زمانى اجراى طرح هاى توسعه اى در بخش 
آب و فاضالب را در هر نقطه از كشور در دستور كار قرار مى دهد كه 
اطالعات كامل و جامعى پيرامون مدل مالى و مدل اجرايى آن وجود 
داشته باشد. بنابراين طرح هاى توسعه اى كه مدل مالى و اجرايى 
مشخصى نداشته باشند قطعاً در دستور كار قرار نمى گيرند چرا كه 
هدف خدمت رسانى بهينه در كمترين زمان ممكن به مردم است.

 افتتاح اولين نيروگاه برق مولد مقياس كوچك 
در شهرك صنعتى راميان استان گلستان

اولين نيروگاه توليد برق(مولد برق مقياس 
ــه 1/38 گـلسـتـان ــت توليد اولي ــك) با ظرفي كوچ

مگاوات توسط بخش خصوصى در شهرك 
صنعتى راميان به بهر بردارى رسيد .

ــا مبلغ  ــد 4/14 مگاوات ب ــت تولي ــا ظرفي ــروگاه ب ــن ني  اي
سرمايه گذارى بالغ بر 80 ميليارد ريال توسط سرمايه گذارى شركت 
راوان شريف ، احداث خواهد شد. فازاول اين نيروگاه با توليد 1/38 
مگاوات و با مبلغ سرمايه گذارى 30 ميليارد ريال با حضور مديران 
استانى و شهرستانى و نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى به 
بهره بردارى رسيد. درمراسم افتتاحيه اين نيروگاه نصيرى مدير عامل 
شركت توزيع برق استان گلستان اظهار داشت، فلسفه نيروگاه هاى 
مولد مقياس كوچك، توليد برق در محل مصرف مى باشد . كاهش 
آلودگى محيط زيست ،افزايش بهره ورى ، حفظ و افزايش پايدارى 
شبكه برق، كاهش تلفات با حذف شبكه انتقال و توزيع برق، پدافند 
ــداث اين نيروگاه ها ــل از جمله مهمترين مزيت هاى اح  غيرعام

ــد. وى با اشاره به رويكرد هاى موجود در احداث نيروگاه   مى باش
مولد مقياس كوچك افزود : اولين رويكرد در احداث نيروگاه صرفا 
ــت جهت بهره ور نمودن منابع و  ــد كه نياز اس توليد برق مى باش
ــر قرار گيرد تا  ــذارى رويكرد توليد برق و گرما مد نظ ــرمايه گ س
ــتفاده از حرارت DG ها  ــتفاده از گرمايش توليد شده و اس با اس
ــاره به رويكرد  ــان اين گونه نيروگاه ها افزايش يابد. وى بااش راندم
توليد برق، گرما و سرما توسط نيروگاه هاى مولد مقياس كوچك 
كه به تكنولوژى و فن آورى پيشرفته نياز دارد و از آنجائيكه استان 
ــاورزى و  ــعه و رشد اقتصاد كش ــتر الزم جهت توس ــتان بس  گلس
گلخانه اى را دارد و در جهت حمايت از تحقيقات و سرمايه گذاران 
ــتان گلستان  ــركت توزيع نيروى برق اس ــط ش  آمادگى الزم توس

وجود دارد.

 بنياد مسكن گيالن ، رئيس كميته بوم گردى
 استان شد

بنياد مسكن انقالب اسالمى ، حساب صد 
حضرت امام (ره) رئيس كميته بوم گردى گـيــالن

ــزارش روابط عمومى  ــد . به گ ــتان ش اس
ــالمى ، تفاهم نامه سه جانبه بوم گردى  بنياد مسكن انقالب اس
استان توسط معاون امور عمرانى استاندارى گيالن ، مديران كل 
ــتان و بنياد  ــگرى اس ــتى و گردش ميراث فرهنگى ، صنايع دس
ــالمى گيالن ، حساب صد حضرت امام (ره) ،  مسكن انقالب اس

به امضاء رسيد .
 در اين جلسه استاندار گيالن ، بنياد مسكن انقالب اسالمى 
ــتان و شهرستان معرفى  را به عنوان رئيس كميته بوم گردى اس
ــان اينكه گيالن داراى  ــكن گيالن با بي  كرد. مديركل بنياد مس
ــيل هاى باالى در بخش هاى مختلف است گفت: اجراى  پتانس
طرح بوم گردى آغاز رونق اقتصادى و ريشه كن كردن فقر براى 

رسيدن به توسعه پايدار است. 
محمد اكبرزاده، در نشست توجهيى طرح بوم گردى كه در 
سالن الغدير استاندارى گيالن برگزار شد، اظهار كرد: اجراى طرح 
ــتاهاى گيالن يكى از مهمترين مقوله هاى رفاه و  هادى در روس
ــت. وى با بيان اينكه توجه به پتانسيل هاى  توسعه روستايى اس
روستايى يكى از فرصت هاى مهم توسعه شمرده مى شود گفت: با 
برنامه ريزى و مديريت مى توان از ظرفيت هاى باالى گردشگرى 

در جهت توسعه گيالن بهره گرفت. 
اكبرزاده تصريح كرد: روستاهاى گيالن داراى شاخص هاى 
ــتى، معمارى  بااليى در بخش هاى مختلف از جمله صنايع دس

سنتى، آثار تاريخى و .... در دل خود نهفته دارد. 
ــكن در ادامه اضافه كرد: با ايجاد فرصت  مدير كل بيناد مس
اشتغال روستايى و رفاه مى توان از مهاجرت بى رويه روستاييان 

به حاشيه شهرها جلوگيرى كرد. 

 تدوين و ارائه برنامه جامع پيشگيرى از زلزله
 در مشهد

ــه زودى  ــهد مقدس گفت: ب ــهردار مش ش
ــگيرى از زلزله در مـشـهـد برنامه مفصلى براى پيش

مشهد ارائه خواهيم كرد.
خامسى در دومين گردهمايى بزرگ دوام ثامن كه در سالن شهيد 
ــد، با بيان اينكه من هم از امروز مانند شما دوام  بهشتى برگزار ش
ــران و زلزله به  ــتم، اظهار كرد: وقتى كه صحبت از بح ثامنى هس
ميان مى آيد همه ما ناخوآگاه ياد ژاپن مى افتيم چون اين كشور دو 
تفاوت عمده با همه كشورهاى دنيا و كشور ما دارد كه يكى فرهنگ 
مشاركت و ديگرى مديريت درست است. وى افزود: در كشور ژاپن 
90 درصد مردم براى بحران آموزش ديده اند ولى ما هنوز در شهرمان 
مشهد اين عدد را به 10 درصد نرسانده ايم. شهردار مشهد مقدس با 
اشاره به اينكه در مديريت ژاپنى همه امور به صورت ديجيتال اداره 
ــود، خاطرنشان كرد: در سال 1374 يك گروه از كارشناسان  مى ش
ژاپنى به تهران آمدند و مطالعات وسيعى را براى پيشگيرى از زلزله 
ــهر انجام دادند. رييس اين گروه موقع خداحافظى گفت  در اين ش
در اين 6 ماه سكونت در تهران هيچ شبى خواب آرام نداشتم و فكر 
مى كردم مردم تهران چگونه در اين شهر لزران مى خوابند. تقى زاده 
خامسى بيان كرد: آن محقق ژاپنى 20 سال است كه به كشورش 
ــته است و يقينا تمام شبهايش را آرام مى خوابد اما آيا ما در  بازگش
ــهد خواب راحت داريم. به نظر من ما اصال به اينگونه  تهران و مش
موضوعات به صورت جدى فكر نمى كنيم. وى ادامه داد: در موضوع 
ــگيرى هم اوضاع همين گونه است اما امروز من از حضور شما  پيش
در اين گردهمايى خوشحال شدم و احساس مى كنم كه مى توانم 
ــم با كمك شما مسير آموزش را به خوبى پيش ببرم.  اميدوار باش
شهردار مشهدمقدس افزود: به زودى برنامه مفصلى براى پيشگيرى 
از زلزله توسط شهردارى مشهد اعالم خواهد شد تا مشخص شود 

كه براى اين حوزه چگونه برنامه ريزى خواهيم كرد.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرستان قروه استان كردستان ، تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده 
است لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد  تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شــود در صورتيكه اشــخاص ذى نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار آگهى تا دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان قروه تسليم و رسيد اخذ نمايند معترض بايد ظرف يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى و گواهى تقديم دادخواست را به اين 
اداره تحويل نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض يا عدم ارائه گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 

عمومى در مهلت قانونى طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد :
1- رعنا مقصودى به شماره ملى 3800211688 فرزند عبداله ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى بمساحت 
13296 مترمربع پالك 34/287 بخش 5- اســفند  آباد واقع در قروه كردســتان روســتاى شــانوره خريدارى از 

مالك رسمى ولى عباسى 
2- سجاد محمد ويسى به شماره ملى 3801553884 فرزند ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى بمساحت 
1775 مترمربع پالك 45/457 واقع در قروه كردســتان روســتاى ديوزند خريدارى از مالك رسمى آقايان موسى 

و حسين محمد ويسى
3- محمد ربيع عبدالملكى به شماره ملى 3801455051 فرزند عيسى ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 
209/50 مترمربع پالك 44/4704 واقع در قروه قلعه خيابان شهداى شرقى كوچه ياس خريدارى از مالك رسمى 

عيسى عبدالملكى 
4- احمد عبدالملكى به شماره ملى 3991050072 فرزند محمد ربيع ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 
129/24 مترمربع پالك 837 واقع در قروه قلعه خيابان شــهداى شــرقى خريدارى از مالك رســمى محمد ربيع 

عبدالملكى
5- سلطانعلى خداويسى به شماره ملى 3801577112 فرزند نوروز ششدانگ يكباب مغازه بمساحت 18 
مترمربع پالك 63/19357 واقع در قروه خيابان شــريعتى جنب داروخانه كريمى خريدارى از مالك رسمى تيمور 

شريف نيا
6- فريبا ورمقانى به شــماره ملى 3801260364 فرزند نجاتعلى ششــدانگ يكباب ســاختمان بمســاحت 
106/1 مترمربع پالك 19714 فرعى از 63 واقع در قروه خيابان بوعلى شــمالى كوچه شــهيد ملكى خريدارى از 

مالك رسمى يداهللا مرادى 
7- رسول خداويسى به شماره ملى 3800043981 فرزند سلطانعلى ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 
154/29 مترمربــع پــالك 20203/ از 697 از 63 واقع در قــروه خيابان بلوار بدر كوچه طاهر خريدارى از مالك 

رسمى نصرت اهللا و عزت اهللا صالحى 
8- مرتضى احمديان و صالح احمديان و صباح احمديان و محمد صادق احمديان به شماره ملى 3790089389 
و 3801764923 و 3801792692 و 3801282211 فرزند ســيف اهللا ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 

93/81 مترمربع پالك 20206 واقع در قروه خيابان تختى كوچه نهر خريدارى از مالك رسمى بى گم صادقى 
9- طليعه مظفرى به شــماره ملى 3800342431 فرزند عين اهللا ششــدانگ يكباب ســاختمان بمساحت 
145/45 مترمربع پالك 20225 واقع در خيابان سيد جمال كوچه سامان خريدارى از مالك رسمى فردوس معتمد 

هاشمى 
10- اداره اوقاف به شماره ملى 14002963890 فرزند ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 9/30 مترمربع 

پالك 63/20237 واقع در قروه ميدان اتحاد بازار روز خريدارى از مالك رسمى مرحوم ميرمحمود
11-فردين زارعى به شــماره ملى 3800897865 فرزند هاشــم ششــدانگ يكباب ســاختمان بمساحت 
147/46 مترمربع پالك 20238 فرعى از 699 از 63 واقع در شهرك امام انتهاى بلوار 22 گوالن ابتداى خيابان 

شهيد فرهادى خريدارى از مالك رسمى بابا كريمى 
12- رحمت اهللا ناصر آبادى به شماره ملى 3801340082 فرزند اهللا محمد ششدانگ يك باب ساختمان 
به مساحت 69/17 مترمربع پالك 19284 فرعى از 699 از 63 واقع در قروه خيابان جمهورى اسالمى شرقى كوچه 

آبشار كوچه بلوط خريدارى از مالك محمد بيگلرى 
13- عارف زارعى به شــماره ملى 3801924025 فرزند هاشــم ششــدانگ يكباب ســاختمان بمســاحت 
115/44 مترمربع پالك 63/698/20247 واقع در قروه خيابان ابتداى شهرك امام خمينى كوچه مولوى خريدارى 

از مالك رسمى نصرت اهللا مباركى 
14- نصرت عبدالملكى به شماره ملى 3800590131 فرزند آقاعلى ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 
81/78 مترمربــع پالك 20241 واقع در قروه خيابان شــريعتى كوچه كوير خريدارى از مالك رســمى شــاهمراد 

خالديان
15- اميد الهيارى به شماره ملى 3801236439 فرزند فريدون ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 168 
مترمربع پالك 63/711/20286 واقع در قروه خيابان بوعلى شــمالى كوچه شــهيد شــكراهللا مالكى خريدارى از 

مالك رسمى حبيب اهللا ملكى 
16- عطا رضايى به شماره ملى 3800422654 فرزند امين ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 136/70 

مترمربع پالك 20293 واقع در قروه خيابان خيابان بوعلى شمالى كوچه ملكى خريدارى از مالك رسمى تاروردى
17- يونس قلرى به شــماره ملى 3801266346 فرزند موسى ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 200 

مترمربع پالك 63/697 واقع در قروه خيابان ابوذر خريدارى از مالك رسمى ابراهيم زارعى 
18- نصرت عبدالملكى به شماره ملى 3800590131 فرزند اقاعلى ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 
81/78 مترمربع پالك 63/20241 واقع در قروه خيابان شريعتى كوچه كوير خريدارى از مالك رسمى شاهمراد 

خالديان 
19- عابدين صفره به شــماره ملى 3800195577 فرزند احمدعلى ششــدانگ يكباب ساختمان بمساحت 
206/06 مترمربع پالك 20303 واقع در قروه خيابان شــريعتى كوچه اهار خريدارى از مالك رســمى محمد على 

يعقوبى
20- معيد رستمى به شماره ملى 3862564819 فرزند مهدى ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 772 
مترمربــع پــالك 20297 واقع در قروه خيابان شــهيد چمران بعد از چهارراه خريدارى از مالك رســمى على محمد 

ملكى 
21- شمس اهللا ميهمى به شماره ملى 3801008207 فرزند حاجعلى ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 
244/90 مترمربع پالك 19340 واقع در قروه خيابان مدرس شــرقى جنب جوشــكارى حيدر خريدارى از مالك 

رسمى عبدالمحمد عبدالملكى 
22- احمد عبدالملكى به شماره ملى 3801439674 فرزند شمسعلى ششداگ يكباب ساختمان بمساحت 
158/17 مترمربــع پالك 4562 بخش پنج واقع در قروه خيابان قلعه خيابان شــهداى شــرقى خريدارى از مالك 

رسمى رمضان عبدالملكى 
23- على محمد لطفى به شــماره ملى 3255754921 فرزند محمد ششــدانگ چهــار قطعه زمين مزروعى 
بمســاحتهاى 103893 و 28728و35059و22009 مترمربع پالك 223 و 220و221و95/222 واقع در قروه 

كردستان روستاى حسن خان خريدارى از مالك رسمى محمد لطفى 
24- عبداهللا فرهادى به شماره ملى 3801415740 فرزند ميرزا مراد ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 

بمساحت 55793 مترمربع پالك 1/261 واقع در قروه كردستان روستاى ناظم اباد از مالك رسمى مراد فرهادى
25- عــزت اهللا فرهاد نيا به شــماره ملــى 3800656310 فرزند حبيب اهللا ششــدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى بمساحتهاى 41449 و 41170 مترمربع پالك 1/263 واقع در قروه كردستان روستاى ناظم آباد خريدارى 

از مالك رسمى حبيب اهللا 
26- نصــرت اهللا فرهاد نيا به شــماره ملــى 380065401 فرزند حبيب اهللا ششــدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى بمساحت 41170 مترمربع پالك 1/265 بخش پنج واقع در قروه كردستان روستاى ناظم آباد خريدارى 

از مالك رسمى حبيب اهللا فرهاد نيا
27- نصرت اهللا فرهاد نيا به شــماره ملى 3800656401 فرزند حبيب اهللا ششــدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى بمســاحت 143075/8 مترمربع پالك 1/266 واقع در قروه كردســتان روســتاى ناظم آباد خريدارى از 

مالك رسمى حبيب اهللا فرهاد نيا 
28- محمــد تقــى فرهادى و پرويز فرهادى به شــماره ملــى 3801483053 و 3801463788 فرزندان 
مصطفى ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى بمســاحت 23888 مترمربع پالك 1/269 واقع در قروه كردســتان 

روستاى ناظم آباد خريدارى از مالك رسمى مصطفى فرهادى 
29- امير امينى به شماره ملى 3800782987 فرزند كريم ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 122/13 
مترمربع پالك63/697/20300 واقع در قروه خيابان ابوذر كوچه محمد شيرى خريدارى از مالك رسمى شهربانو 

يوسفى

30- على ملكى به شماره ملى 380119590 فرزند احمد ششدانگ يك قطعه باغ باغ آبى به مساحت 6365 
مترمربع پالك 42/295 روستاى ويهج بخش پنج خريدارى از مالك رسمى غالمعلى و رضا على پرويزى

تاريخ انتشار نوبت اول 96/10/9- نوبت دوم 96/10/24- م الف/664
رئيس ثبت قروه – على محمد براتى

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

برابر راى شماره 139660324009006286-1396/8/27 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
آقاى غالمرضا واعظى فرزند حيدر بشــماره شناســنامه 748 صادره از دشتى به شــماره ملى 3549284721 در 
ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 200 مترمربع پالك 10 فرعى از 1935 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 
اصلى واقع در بخش دو بوشهر خريدارى از مالك رسمى سيد محمد درخشنده ريشهرى 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 اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. م الف/ 1973- تاريخ انتشار نوبت اول: 96/10/9- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/10/24 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

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

برابر راى شماره 139660324009006675-1396/9/19 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
آقــاى مهدى دهقانى فرزند احمد بشــماره شناســنامه 44 صادره از كازرون به شــماره ملــى 2372603221 در 
ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 130 مترمربع پالك 13 فرعى از 3401 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 
3401 اصلى واقع در بخش دو بوشهر خريدارى از زيبا رستم زاد مالك رسمى گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م 

الف/ 1976- تاريخ انتشار نوبت اول: 96/10/9- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/10/24 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

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

برابــر رأى شــماره 139660307004000401 مورخــه 1396/9/19 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مانه و سملقان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسنعلى بيدكى فرزند سهراب بشماره شناسنامه 909 صادره از مانه و 
سملقان در يك واحد كارگاه صنعتى به مساحت 158 مترمربع قسمتى از پالك 4- اصلى واقع در اراضى بيار بخش 
3 بجنــورد از محل مالكيت رحمانقلى قراچورلو محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 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. تاريخ انتشار 

نوبت اول: 1396/10/9-  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/24
رئيس ثبت اسناد و امالك - بشيرخانى

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

برابر رأى صادره هيات موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحــد ثبتى آبادان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضى امالك 
مورد تقاضا به شرح ذير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص 
نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراض داشــته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نماييد. ((عاطفه لفته ئى فرزند ناصر ششدانگ يكباب 
ساختمان مسكونى واقع در دهكده بريم خيابان هالل احمر نرسيده به باشگاه قايقرانى دومين فرعى سمت راست 
جنب حوزه علميه ســابق خواهران خريدارى شــده از مالك رسمى شاطر سالمى به مساحت 39/69 مترمربع طبق 
راى شــماره 139660317003001072 قســمتى از پــالك 1835 بخــش 4 آبادان)) بديهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

1396/10/9- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/24– م الف/1/775
رئيس ثبت اسناد و امالك آبادان

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

برابــر رأى شــماره 139660322002005989-1396/7/26 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 خانم فاطمه سارانى فرزند عيسى بشماره شناسنامه 215 صادره از زابل در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 107 مترمربع در قسمتى از پالك 723 فرعى از 1- اصلى واقع در بخش دو سيستان شهرستان 
زابل كوچه 22 منشعبه از خيابان پاسداران خريدارى از مالك رسمى آقاى عباس سارانى 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 تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت 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/2226– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 96/10/9 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/10/24
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر راى شــماره 96/1532 مورخ 96/10/17 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اســد آباد تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حســين كريمى خشــنود فرزند ابدال بشــماره شناســنامه 421 صادره از اســد آباد 
در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مســاحت 86922/22 مترمربع در قســمتى از پالك 10 اصلى 
روســتاى بيتروان واقع در اســد آباد اراضى روســتاى بيتروان خريدارى از مالك رســمى آقاى مورثى مرحوم 
ابدال كريمى خشنود محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شــود در صورتى كه اشــخاص 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 
انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ چاپ نوبت 

اول: 96/10/24- تاريخ چاپ نوبت دوم: 96/11/9- م الف/1913
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

دادنامه پرونده كالسه 9609982163600478 شعبه 211 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
 : ها  خواهان   9609972163601473 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مفتح  شهيد  قضايى 
شركت ليزينگ خودرو ايرانيان(سهامى عام) با مديريت آقايان امير هوشنگ شيخ زين الدين 
و على اصغر سرايى نيا با وكالت خانم سپيده قربان زاده فرزند على اصغر  خواندگان:1. خانم 
اسماعيل    محمد  فرزند  آباد  خليل  اكبرى  فرشيد  آقاى   .2 غالمحسين  فرزند  حكيمى  فاطمه 
خواسته ها :1.  مطالبه اجور معوقه 2. مطالبه خسارت تاخيرتاديه 3. مطالبه خسارت دادرسى  
گردشكار:خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از 
ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به  
تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.   راى دادگاه در خصوص دعوى شركت ليزينگ خودرو 
ايرانيان (سهامى عام) با مديريت آقايان على اصغر سرايى نيا و امير هوشنگ شيخ زين الدين 
با وكالت خانم سپيده قربان زاده بطرفيت فرشيد اكبرى خليل آباد و خانم فاطمه حكيمى به 
خواسته مطالبه اجور معوقه ناشى از قرارداد اجاره به شرط تمليك و مطالبه خسارت تاخيرتاديه 
قراردادى و خسارت دادرسى به اين شرح كه به موجب قرارداد اجاره به شرط تمليك مورخ 
83/3/9 خواهان يك دستگاه خودرو سمند شماره شاسى 83205123 جهت بهره بردارى به 
خوانده رديف اول واگذار و خوانده دوم طبق ماده 6 ذيل قرارداد به عنوان ضامن تعهدات 
مستاجر ناشى از قرارداد را متضامنا تقبل نموده بموجب بند 1 و 22 ذيل ماده 4 قرارداد 
مزبور در صورت تخلف از ايفاى تعهد مستاجر موظف به استرداد موضوع از اجاره خواهد بود 
وبا توجه به عدم پرداخت اجور معوقه و انقضا مدت قرارداد خواهان مبادرت به طرح دعوى 
نموده و خواندگان عليرغم ابالغ در دادگاه حضور نيافته و دفاعى بعمل نياورده اند لذا دادگاه 
دعوى را مقرون به صحت تلقى و مستندا به مواد 10 و190 و230 قانون مدنى و 519 قانون 
آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت تضامنى خواندگان موصوف به پرداخت اجور معوقه به 
ميزان 55/460/430 ريال و خسارت تاخيرتاديه قراردادى به ميزان 231/949/598 ريال 
و هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن تا 

بيست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   211 شعبه  رئيس    110/133650    
 دادنامه پرونده كالسه 9609982163600341 شعبه 211 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد مفتح تهران تصميم نهايى شماره 9609972163601112 خواهان: شركت 
ليزينگ خودرو كار (سهامى عام) با مديريت عاملى آقاى مهدى حسين زاده امام با وكالت آقاى 
مرتضى ميرزائى مقدم فرزند غالمرضا  خواندگان:1. خانم مليحه عمرانى ابراهيم آباد فرزند 
عبدالحسين 2. محمد شيخ   خواسته ها :1. مطالبه خسارت تاخيرتاديه 2. مطالبه اجور معوقه 
3. مطالبه خسارت دادرسى  گردشكار:خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده 
باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى 
در وقت فوق العاده دادگاه به  تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.   راى دادگاه در 
خصوص دعوى شركت ليزينگ خودرو كار وبانك پارسيان با نمايندگى شركت ليزينگ خودرو 
كار با وكالت آقاى مرتضى ميرزايى مقدم و مديريت عاملى مهدى حسين زاده امام بطرفيت 
خانم مليحه عمرانى ابراهيم آباد و آقاى محمد شيخ به خواسته محكوميت تضامنى خواندگان به 
استرداد يك دستگاه خودرو كاميون آكسور و مطالبه اجور معوقه و خسارت تاخيرتاديه به شرح 
دادخواست و الزام به پرداخت خسارت دادرسى ماحصل خواسته اينست كه بموجب قرارداد 
اجاره به شرط تمليك شماره 528-41527-85/2/26 تنظيمى فى مابين شركت ليزينگ به 
عنوان موجر و خوانده رديف اول به عنوان مستاجر كاميون موصوف به شماره انتظامى 293 
ع16 –ايران 85 در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليك در اختيار ايشان قرار گرفته و بموجب 
ماده 7 ذيل قرارداد ضامن كليه تعهدات ناشى از قرارداد را متضامنا با مستاجر تقبل نموده 
حسب بند 5 ماده 6 ذيل قرارداد مزبور در صورت تخلف مستاجر از مفاد قرارداد ملزم به رد و 
تحويل عين مستاجره به موجر مى باشد و طبق ماده 4 قرارداد و تبصره 2 ذيل آن خوانده رديف 
اول متعهد به پرداخت اقساط مال االجاره و جرايم ديركرد ناشى از آن بوده ليكن حسب ادعاى 
خواهان از ايفاى تعهد امتناع كرده وخواندگان ضمن اقرا بر عقد قرارداد و تحويل كاميون 
ادعا نمودند آن را به ثالثى واگذار نموده اند كه تاثيرى در حقوق خواهان به عنوان موجر 
ندارد لذا دادگاه دعوى را مقرون به صحت تلقى و مستندا به مواد 10 و190 و230 و684 
و694 قانون مدنى و 519 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت تضامنى خواندگان 
موصوف به استرداد مال منقول موضوع خواسته و پرداخت مبلغ 863/346/362 ريال بابت 
بابت خسارت تاخيرتاديه اقساط قراردادى و  اصل اقساط ومبلغ 1/952/524/475 ريال 
نيز پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد راى صادره حضورى و ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم 
تجديدنظر استان تهران مى باشد.    راى اصالحى پرونده كالسه 9609982163600341 
شماره  نهايى  تصميم  تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه 211 
9609972163601279 خواهان: شركت ليزينگ خودرو كار (سهامى عام) با مديريت عاملى 
آقاى مهدى حسين زاده امام با وكالت آقاى مرتضى ميرزائى مقدم فرزند غالمرضا  خواندگان:1. 
آباد فرزند عبدالحسين     ابراهيم  آقاى محمد شيخ  فرزند اسماعيل 2. خانم مليحه عمرانى 
خواسته ها :1. استرداد مال (منقول) 2. مطالبه خسارت دادرسى 3. مطالبه اجور معوقه 4. 
تامين خواسته 5. مطالبه خسارت تاخيرتاديه  گردشكار:خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى 
تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به  تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه 
به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.   
دادنامه تصحيحى  نظر به اينكه در دادنامه شماره 9601112-96/7/29 اين دادگاه فك 
پالك خودرو مورد دعوى عليرغم ذكر آن در رديف خواسته مورد لحوق حكم قرار نگرفته است 
دادگاه با قبول درخواست وكيل محكوم له و در اجراى ماده 309 قانون آئين دادرسى مدنى 
محكوميت محكوم عليها به فك پالك خودرو را نيز اضافه مى نمايد دادنامه تصحيحى به طرفين 

ابالغ مى گردد و ارائه رونوشت از آن بدون دادنامه اصلى ممنوع مى باشد.
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   211 شعبه  رئيس    110/133645  

حقوقى  عمومى  دادگاه   211 شعبه   9609982163600417 كالسه  پرونده  دادنامه 
 9609972163601230 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع 
عاملى  مديريت  با  كار  خودرو  ليزينگ  نمايندگى شركت  با  پارسيان  بانك   .1: ها  خواهان 
آقاى  عاملى  مديريت  با  عام)  كار(سهامى  خودرو  ليزينگ  شركت    .2 پرويزيان  كوروش 
خواندگان:1.  محمدحسين   فرزند  مهرابى  بهاره  خانم  وكالت  با  امام  زاده  حسين  مهدى 
 .3 محمد  جان  فرزند  كرد  يس  على  محمد  آقاى   .2 محمد  جان  فرزند  كرد  سليمان  آقاى 
آقاى عبدالحميد كورى تودزيل فرزند نياز فرزند محمد  خواسته ها :1. مطالبه خسارت 
 .5 دادرسى  خسارت  مطالبه   .4 معوقه  اجور  مطالبه    .3 خسارت  مطالبه   .2 تاخيرتاديه 
به  دادخواستى  به فك پالك خودرو  گردشكار:خواهان  الزام   .6 (منقول)  مال  استرداد 
ثبت  و  اين شعبه  به  ارجاع  از  تقديم داشته كه پس  باال  بطرفيت خوانده  خواسته فوق 
امضا  تصدى  به   دادگاه  العاده  فوق  وقت  در  قانونى  تشريفات  جرى  و  فوق  كالسه  به 
كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
با  پارسيان  بانك  در خصوص دعوى  دادگاه  راى  نمايد.    مى  راى  به صدور  مبادرت  زير 
نمايندگى شركت ليزينگ خودرو كار با وكالت خانم بهاره مهرابى و مديريت عاملى مهدى 
حسين زاده امام بطرفيت محمدعلى يس كرد و سليمان كرد وعبدالحميد كورى تودزيل 
و  سى  ام  بى  خودرو  دستگاه  يك  استرداد  به  خواندگان  تضامنى  محكوميت  خواسته  به 
به  الزام  و  پالك  فك  و  دادخواست  شرح  به  تاخيرتاديه  خسارت  و  معوقه  اجور  مطالبه 
شرط  به  اجاره  قرارداد  بموجب  كه  اينست  خواسته  ماحصل  دادرسى  خسارت  پرداخت 
به  ليزينگ  مابين شركت  تنظيمى فى   84/10/28-84-11-22-4393 تمليك شماره 
عنوان موجر و  خوانده رديف اول به عنوان مستاجر كاميون موصوف به شماره انتظامى 
قرار  ايشان  اختيار  در  تمليك  شرط  به  اجاره  قرارداد  قالب  در   85 –ايران  ع12   822
گرفته و بموجب ماده 7 ذيل قرارداد ضامن كليه تعهدات ناشى از قرارداد را متضامنا 
با مستاجر تقبل نموده حسب بند 5 ماده 6 ذيل قرارداد مزبور در صورت تخلف مستاجر 
 4 ماده  طبق  و  باشد  مى  موجر  به  مستاجره  عين  تحويل  و  رد  به  ملزم  قرارداد  مفاد  از 
قرارداد و تبصره 2 ذيل آن خوانده رديف اول متعهد به پرداخت اقساط مال االجاره و 
امتناع كرده  ايفاى تعهد  از  ليكن حسب ادعاى خواهان  از آن بوده  ناشى  جرايم ديركرد 
بعمل  دفاعى  مطروحه  دعوى  قبال  در  و  نيافته  حضور  قانونى  ابالغ  عليرغم  وخواندگان 
و190   10 مواد  به  مستندا  و  تلقى  صحت  به  مقرون  را  دعوى  دادگاه  لذا  اند  نياورده 
و230 و684 و694 قانون مدنى و 519 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت 
تضامنى خواندگان موصوف به فك پالك واسترداد مال منقول موضوع خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/230/159/758 ريال بابت اصل اقساط ومبلغ 3/236/432/169 ريال بابت 
خسارت تاخيرتاديه اقساط قراردادى و نيز پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضا اين مهلت تا بيست 

روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   211 شعبه  رئيس    110/133649    

 دادنامه پرونده كالسه 9609982163600422 شعبه 211 دادگاه عمومى حقوقى 
 9609972163601234 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع 
آقاى مهدى حسين  عاملى  با مديريت  عام)  كار(سهامى  ليزينگ خودرو  خواهان: شركت 
ولى  آقاى  خواندگان:1.  محمدحسين   فرزند  مهرابى  بهاره  خانم  وكالت  با  امام  زاده 
 .1: ها  خواسته  ابراهيم    فرزند  باقرى  آقا  حاجى  آقاى   .2 ابراهيم  فرزند  باقرى  اله 
تاخيرتاديه  خسارت  مطالبه   .3 خودرو  پالك  فك  به  الزام   .2 دادرسى  خسارت  مطالبه 
معوقه    اجور  مطالبه   .6 تاخيرتاديه  خسارت  مطالبه   .5 (منقول)  مال  استرداد   .4
داشته  تقديم  باال  خوانده  بطرفيت  فوق  خواسته  به  دادخواستى  گردشكار:خواهان 
كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت 
محتويات  به  توجه  با  و  است  تشكيل  زير  كننده  امضا  تصدى  به   دادگاه  العاده  فوق 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.   راى 
و  مهرابى  بهاره  خانم  وكالت  با  كار  خودرو  ليزينگ  شركت  دعوى  خصوص  در  دادگاه 
مديريت عاملى مهدى حسين زاده امام بطرفيت حاجى آقاى باقرى و ولى اله باقرى به 
مطالبه  و  هوو  خودرو  دستگاه  يك  استرداد  به  خواندگان  تضامنى  محكوميت  خواسته 
اجور معوقه و خسارت تاخيرتاديه به شرح دادخواست و فك پالك و الزام به پرداخت 
تمليك  شرط  به  اجاره  قرارداد  بموجب  كه  اينست  خواسته  ماحصل  دادرسى  خسارت 
و   موجر  عنوان  به  ليزينگ  شركت  مابين  فى  تنظيمى   85/12/17-53094 شماره 
ع19   958 انتظامى  شماره  به  موصوف  كاميون  مستاجر  عنوان  به  اول  رديف  خوانده 
گرفته  قرار  ايشان  اختيار  در  تمليك  شرط  به  اجاره  قرارداد  قالب  در   19 –ايران 
متضامنا  را  قرارداد  از  ناشى  تعهدات  كليه  ضامن  قرارداد  ذيل   7 ماده  بموجب  و 
تخلف  صورت  در  مزبور  قرارداد  ذيل   6 ماده   5 بند  حسب  نموده  تقبل  مستاجر  با 
مستاجر از مفاد قرارداد ملزم به رد و تحويل عين مستاجره به موجر مى باشد و طبق 
ماده 4 قرارداد و تبصره 2 ذيل آن خوانده رديف اول متعهد به پرداخت اقساط مال 
تعهد  ايفاى  از  خواهان  ادعاى  ليكن حسب  بوده  آن  از  ناشى  ديركرد  جرايم  و  االجاره 
مطروحه  دعوى  قبال  در  و  نيافته  حضور  قانونى  ابالغ  عليرغم  وخواندگان  كرده  امتناع 
به  مستندا  و  تلقى  صحت  به  مقرون  را  دعوى  دادگاه  لذا  اند  نياورده  بعمل  دفاعى 
مواد 10 و190 و230 و684 و694 قانون مدنى و 519 قانون آئين دادرسى مدنى 
منقول  مال  واسترداد  پالك  فك  به  موصوف  خواندگان  تضامنى  محكوميت  به  حكم 
ومبلغ  اقساط  اصل  بابت  ريال   826/449/598 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  موضوع 
پرداخت  نيز  و  قراردادى  اقساط  تاخيرتاديه  خسارت  بابت  ريال   1/346/138/261
اعالم  و  در حق خواهان صادر  قانونى  تعرفه  طبق  وكيل  الوكاله  و حق  دادرسى  هزينه 
در  واخواهى  قابل  ابالغ  از  روز پس  بيست  مهلت  و ظرف  غيابى  راى صادره  نمايد  مى 
محترم  دادگاه  در  اعتراض  قابل  روز  بيست  تا  مهلت  اين  انقضا  از  و پس  دادگاه  اين 

باشد. مى  تهران  استان  تجديدنظر 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   211 شعبه  رئيس    110/133648    


