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واردات ۱۳۳۹ قلم کاال ممنوع شد 
براس��اس ابالغیه وزیر صنعت به س��ازمان توسعه 
تج��ارت و درپ��ی تصمیم س��تاد فرمانده��ی اقتصاد 
مقاومتی ثبت سفارش ۱۳۳۹ ردیف کاال ممنوع شد.

محمد شریعتمداری طی نامه ای به رئیس سازمان 
توس��عه تجارت فهرس��ت گروه چهارم کاالیی که ثبت 
س��فارش آن ها ممنوع شده اس��ت را ابالغ کرد. در این 
نامه آمده است: بدینوسیله فهرست گروه چهارم کاالیی 
ش��امل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه 8 رقمی که ثبت س��فارش 
آن ها در جلس��ه روز ج��اری س��تاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی ممنوع گردیده، جهت اجرا ابالغ می گردد.
الزم به ذکر است که کلیه ثبت سفارشات صادره 
قبلی مرب��وط به این ردیف ها فاقد اعتبارند مگر اینکه 
قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز گردیده 

و یا بدون انتقال ارز باشند.  تسنیم

بانک آینده بیش از دو هزار فقره وام 
ازدواج اعطا کرده است

بانک آینده، در س��ه ماه نخس��ت سال ۹7، بیش 
از 2 هزار فقره وام قرض الحس��نه ازدواج، به متقاضیان 

اعطا کرده است.
در چارچوب عمل به مسئولیت اجتماعی، امر تسهیل 
و تسریع در پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان 
و جوانان در مناطق کمتر برخوردار، در دستور کار بانک 
آینده قرار گرفته و در همین راستا، اخذ موافقت درخصوص 
۳۱۳ زوج تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره(، در 
استان هرمزگان در حال پیگیری است. همچنین با تأکید 
بر اینکه طبق روال تعریف شده برای سال ۹6 و با مراقبت 
و نظارت مستمر مدیریت شعب، تالش می کند؛ روند عدم 
وج��ود صف انتظار برای اعطای خدمات و تس��هیالت به 

متقاضیان وام ازدواج، حفظ شود. 

اخبار

پایبندی ایران به تصمیم اوپک 
وزی��ر نفت جمهوری اس��المی ایران پس از پایان نشس��ت یکصد و هفتاد و 
چهارمین نشس��ت اوپک تصمیم اعضا ب��رای پایبندی به بیانیه همکاری اوپک و 

غیراوپک را مورد تائید ایران دانست.
بیژن زنگنه اظهار داشت: در نشست دیروز اوپک تأکید شد که بیانیه همکاری 

اوپک و غیراوپک ۱00 درصد اجرایی ش��ود. یعنی به اعضا توصیه ش��د که تعهد به 
کاهش بیش از ۱00 درصد از بازار را حذف کنند. وی افزود: اینکه ترجمه این در عمل 

چه می شود بحث دیگری است که یکسری اعضا کمتر از سهمیه شان تولید کردند می توانند 
تولید کنند، اعضای غیراوپک هم امروز در این باره تصمیم می گیرد اما بحث ما اوپک بود.

وزیر نفت کش��ورمان گفت: این همان طرحی بود که از ابتدای ورودم به وین مطرح 
کردم و خوش��بختانه همان ش��د. زنگنه اضاف��ه کرد: افزایش تولید نف��ت از ماه جوالی 

اجرایی خواهد شد.  ایرنا

طالی سیاه 
رسانه ها چرت  و پرت نگویند

مع��اون وزیر صنعت در واکنش به این س��ؤال "مردم انتظ��ار تنظیم بازار را 
دارند، برای پاس��خگویی به این انتظارات چه اقداماتی را در دس��تور کار دارید؟" 

گفت: »رسانه ها اینقدر چرت  و پرت نگویند تا ما حرف مان را بزنیم«.
حس��ن یونس س��ینکی در پاسخ به این سؤال که "مردم این روزها از شما با 

عنوان مرد شماره یک تنظیم بازار کشور خیلی انتظار دارند، چه کارهایی را برای 
پاس��خگویی به این انتظارات در دستور کار دارید؟، اظهار کرد: من از رسانه ها انتظار 

دارم ک��ه اینقدر چرت وپرت به مردم نگویند تا م��ا حرف هایمان را بزنیم. وی افزود: من 
قصدی برای صحبت در این شرایط نداشتم.

معاون وزیر صنعت در واکنش به اینکه مردم از شما به عنوان مسئول انتظار تنظیم بازار 
را دارند؟ با خنده گفت: چه انتظاری دارند؟ سینکی در پاسخ به اینکه برای تنظیم بازار چه 

اقداماتی را در دستور کار دارید؟ گفت: من به شما نباید جواب بدهم.  تسنیم

دیدگاه دولتی 
خروج از مدار نیروگاه های فرسوده برق در بن بست 
 مدیرعام��ل ش��رکت ب��رق حرارتی با تاکید ب��ر اینکه طرح خ��روج از مدار 
نیروگاه های فرسوده به دلیل مشکالت مالی آغاز نشده، گفت: ۳ هزار مگاوات از 

نیروگاه های موجود در کشور فرسوده و عمر باالی 40 سال دارند.
محسن طرزطلب گفت: طرح خروج نیروگاه های فرسوده نیازمند منابع مالی 

اس��ت و باید منابع مالی کافی در اختیار باش��د که بتوانیم به احداث نیروگاه های 
جدید اقدام و نیروگاه های قدیمی را از مدار تولید خارج کنیم.

 مدیرعام��ل ش��رکت ب��رق حرارتی افزود: کس��ری نقدینگی و منابع برای س��اخت 
نیروگاه  ها معضل و مشکل و باعث شد تا احداث نیروگاه های جدید و خروج نیروگاه های 
فرسوده به تأخیر بیافتد بنابراین مهمترین برنامه ای که برای خروج نیروگاه های فرسوده 
داریم، نیروگاه ری بود که قرار بود، با ژاپن این اقدام صورت گیرد اما امیدوار نیستیم که 

آن منابع برای این طرح فراهم شود.  فارس

دکل

روز گذش��ته قیم��ت دالر بار ارزش افـزوده گروه معیشت  
دیگر مرزهای 7 هزار و 800 و ۹00 هزار تومان را 
در نوردید و فعاالن این بازار کوشیدند تا قیمت آن 
را از مرز 8 هزار تومان نیز عبور دهند. بازار دالری 
که به گفته س��یف، بازاری تحت کنترل و نظارت 
اس��ت ام��ا دالالن چهارراه اس��تانبول ب��ه راحتی 

توانسته اند هر روز بر نوسانات این بازار بیفزایند.
البته این نوس��انات فقط مرب��وط به بازارهای 
غیررس��می مس��تقر در پاساژ گلش��ن و افشار و یا 
کوچ��ه پس کوچه های چهارراه اس��تانبول نبوده و 
نرخ ارز دولتی که مصوب دولت است نیز با نوسان 
5۱0 ریالی روبه رو ش��د به طوریکه براساس اعالم 
بانک مرکزی روز گذشته نرخ ۳۳ ارز از جمله دالر، 

یورو و پوند افزایش یافت.
روز گذشته براس��اس اعالم بانک مرکزی نرخ 
هر دالر آمریکا با 20 ریال افزایش نس��بت به روز 
ماقبل��ش 42 ه��زار و 5۱0 ری��ال قیم��ت خورد. 
همچنی��ن نرخ ه��ر پون��د انگلیس ب��ا 466 ریال 
افزایش نس��بت ب��ه روز ماقبل آن 56 هزار و ۳82 
ریال و هر یورو نیز با 4۱0 ریال رشد نسبت به روز 
ماقبل آن 4۹ هزار و 5۳7 ریال ارزش گذاری شد.

با این وجود و با عبور قیمت های بانک مرکزی 
از م��رز 4200 تومان که از روزها قبل آغاز ش��ده 

ب��ود بس��یاری از تحلیلگ��ران و فعاالن ای��ن بازار 
پیش بینی هایی مبنی بر رس��یدن قیمت دالر به ۹ 
هزار توم��ان طی روزهای آتی خبر می دهند غافل 
از آنک��ه این نوس��ان رو به ب��االی دالر بیش از هر 
چیز هزینه های معیش��تی اقشار مختلف جامعه به 
خصوص قش��ر ضعیف را تحت الش��عاع قرار داده و 
به نظر می رسد متولیان و دست اندرکاران مربوطه 
بیش از هرگونه تبعاتی در اقتصاد کشور باید نگران 

ادامه حیات و زندگی این اقشار باشند.
 در حال حاضر بازار ارز و س��که در مقابل این 
نوسانات هیچگونه واکنش هیجانی نداشته و بدون 
مقاوم��ت هر قیمتی را دالالن و س��وداگران به آن 

دیکته می کنند می پذیرد.

برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز
در میان این حجم اخب��ار ناگوار برای اقتصاد 
مبنی بر رش��د بی حد و حصر قیمت دالر اما اعالم 
خبر تش��کیل از تش��کیل کارگروه وی��ژه برخورد 

مالیاتی قاطع با س��وداگران بازار ارز، سکه، خودرو 
و مس��کن بی شک نوید خوبی برای آن بود تا شاید 
اندک��ی از دغدغه ه��ای مردم به خصوص اقش��ار 

متوسط و ضعیف تر جامعه کاسته شود.
روز گذشته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
با اعالم این خبر گفت با اشاره به دستور رئیس جمهوری 
در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در 
قیم��ت برخی کاالهای مورد نیاز م��ردم، گفت: پیرو 
فرمایشات ریاست جمهوری و دستور ویژه وزیر امور 
اقتص��ادی و دارایی مبنی بر برخورد قاطع مالیاتی با 
سوداگران اقتصادی، کارگروه تخصصی با هدف رصد 
مالیاتی بازار ارز، س��که، خودرو و مسکن در سازمان 

امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.
وی در ادامه به مکاتبات متعددی که از سوی 
س��ازمان امور مالیاتی کش��ور با مراج��ع مربوط از 
قبیل بانک مرکزی، دس��تگاه های نظارتی، وزارت 
صنعت، معدن وتجارت و سایر دستگاه های ذیربط 
ب��ه منظ��ور دریافت اطالع��ات مورد نی��از صورت 

پذیرفته، اشاره کرد و گفت: بالغ بر شش میلیون و 
400 هزار رکورد اطالعات مرتبط با خرید و فروش 
ارز، سکه و خودرو در پایگاه اطالعات سازمان امور 
مالیاتی، س��ازماندهی ش��ده و به روزرس��انی این 

اطالعات نیز در دست پیگیری است.
تقوی ن��ژاد اضافه کرد: در ای��ن کارگروه مقرر 
ش��د اطالعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و 
خودرو و به روزرس��انی آنها برابر اتفاقات سال جاری 
از ناحی��ه بان��ک مرکزی و س��ایر مراج��ع ذیربط، 
پیگیری و پس از تحلیل اطالعات اخذ شده، فرایند 
رسیدگی و تش��خیص پرونده های مذکوردر جهت 

مطالبه مالیات حقه، به سرعت انجام پذیرد.
وی همچنی��ن درخصوص رصد بازار س��که نیز 
گفت: در راس��تای این امر، اطالعات مرتبط با پیش 
فروش س��که با اطمینان از اح��راز هویت خریداران 
حقیقی و حقوقی و اصالت س��نجی اطالعات توسط 
مراجع ذیربط، پیگیری و نتایج حاصل جهت تشکیل 
پرونده های مالیاتی و یا تکمیل پرونده های موجود و 
به تبع آن انجام فرایند رسیدگی و مطالبه مالیات، در 

دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه به منظور گس��ترش 
تعام��الت و همگرای��ی و هم افزای��ی ظرفیت های 
مب��ارزه با ف��رار مالیاتی و پولش��ویی در کش��ور، 
شناس��ایی و عضوی��ت نماین��دگان س��ازمان در 

کارگروه ه��ای فعال و مرتبط ب��ا موضوع بحث، به 
ص��ورت جدی پیگیری می ش��ود، عنوان داش��ت: 
در راس��تای تسهیل و تس��ریع فرایند رسیدگی و 
تش��خیص پرونده های مالیاتی مرتبط با سوداگران 
بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن، گروه های رسیدگی 
خاص متشکل از ماموران متخصص و زبده مالیاتی 
تشکیل و انجام این مهم، خارج از رویه های مرسوم 

اداری صورت خواهد گرفت.
رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور افزود: 
همچنین دستورالعمل ها و مقررات مرتبط با مالیات، 
ارز و سکه با هدف تسریع و تسهیل فرایند رسیدگی، 
بازنگری و در صورت لزوم بازنویس��ی خواهد ش��د. 
تقوی نژاد در خاتمه با اش��اره ب��ه مقوله جرم انگاری 
فرار مالیاتی در اصالحیه قانون مالیات های مستقیم، 
بر اقامه دعوی علیه مرتکبان فرار و جرایم مالیاتی به 

استناد موضوع ماده 274 قانون مذکور تاکید کرد.
 ای��ن اتفاق در مقابل با تمام نوس��اناتی که در 
ماه های اخیر به واس��طه اقدام��ات متولیان دولتی 
صورت گرفته ؛نکته مثبتی است اما امید می رود تا 
سایر نهادها و وزارتخانه های مربوطه در مسیر اجرا 
به همراهی سازمان امور مالیاتی آمده و کمک کنند 
تا با اجرای این مس��اله گره کور زده شده بر اقتصاد 
ای��ران باز ش��ده و مردم با امینت و آرامش بیش��تر 

بتوانند گذران عمر کنند انشااهلل. 

خ تورم خرداد  8/2 درصد؛ نر
کل  ش��اخص  ع��دد   ۹7 خردادم��اه  در  كــش )۱00=۱۳۹5( به ۱۱6,2 رسید که نسبت خـط 
ب��ه ماه قب��ل ۱.۹ درصد افزایش نش��ان می ده��د. در این ماه 
درصد تغییر ش��اخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱0.2 
درصد می باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۱0.2 
درصد بیش��تر از خرداد ۹6 برای خری��د یک »مجموعه کاال و 

خدمات یکس��ان« هزینه کردند که نسبت به این اطالع در ماه 
قبل )8,۳ درصد( ۱.۹ واحد درصد افزایش یافته است.

این میزان افزایش در درصد تغییر ش��اخص نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )۱.۹ واحد درصد( در یک ماه، از فروردین ۹2 
تاکنون بی سابقه بوده اس��ت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به 

خردادماه ۹7 به 8,2 درصد رسید.
ش��اخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« نس��بت به ماه قبل 4,2 درص��د و در گروه عمده 

»کااله��ای غیرخوراکی و خدمات« 0.۹ درصد افزایش نش��ان 
می دهد. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به خردادماه ۹7 برای این 
دو گروه به ترتیب ۱0,5 و 7.۳ درصد است. شاخص قیمت کل 
برای خانوارهای شهری کشور در خردادماه ۹7 به عدد ۱۱6,۱ 
رسید. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
۱0.2 درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای 

این دسته از خانوارها 8,2 درصد می باشد.
ش��اخص قیمت کل برای خانوارهای روس��تایی کشور در 

خردادماه ۹7 به عدد ۱۱7,۱ رس��ید که نسبت به ماه قبل 2.7 
درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به 
ماه مشابه سال قبل ۹.۹ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی 
به ماه جاری برای این دسته از خانوارها 7,۹ درصد است. درصد 
تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه 
جاری دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه 
۹7 برای دهک های مختلف هزینه ای از 8,۱ درصد برای دهک 

اول تا 8.4 درصد برای دهک هفتم است.  مركز آمار

بررسی تشکیل كارگروه ویژه برخورد مالیاتی با سوداگران بازار های اقتصادی؛

سالم دالر به 8 هزار تومان

آگهى حصر وراثت
آقاى حسين نژاد غالم سرخى ف ابوتراب به شرح درخواستى كه به شماره 1/114/97 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان روح انگيز شريفانى بهنميرى ف اسداهللا 
ش ش 72 صادره بابلســر در تــارخ 97/3/28 در اقامتگاه دائمى خود  بــدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :1-حسين نژاد غالم ســرخى ش ش 1000 همسر متوفى2-رومينا نژاد غالم سرخى ش 
ش5820079604 دختــر متوفى3-رزيتــا نژاد غالم ســرخى ش ش 2150167751 دختر متوفى والغير، اينك 
شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/33
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان سيمرغ

آگهــى موضوع مــاده 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 واحد ثبتى آبادان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضى امالك 
مــورد تقاضا به شــرح زيــر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى ميشــود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته 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 رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نماييد. ((عبداالمير خلفات مغامسى فرزند 
حميد ششــدانگ يك قطعه نخلســتان واقع در خسرو آباد روستاى شــلحه حاج حسين به مساحت 20948/75 
مترمربع طبق راى شــماره 139760317003000178 قســمتى از پــالك 2430/1 بخش 5 آبادان)) بديهى 
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 1397/3/19- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/4/3– م الف/1/182
رئيس ثبت اسناد و امالك آبادان

اگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم 
كالســه پرونده : 970112 وقت رســيدگى : 97/5/14  ســاعت :9:00- خواهان /خواهان ها:  شركت 
ســوله سازان دانش محور با مدير عاملى آقاى على خليفه محمدعلى ســمنانى(اصالتا/نيابتا) خوانده /خواندگان 
:مهــرداد خضرى زردشــتى خواســته :  .....  خواهان دادخواســتي تســليم دادگاه هاى عمومــى  نموده كه جهت 
رسيدگي به شعبه  اول حقوقى ارجاع گرديده ووقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواســت خواهان ودستور رئيس حوزه واســتناد به ماده 73قانون آيين دادرسي مدني در يكي از جرايد 
كثيرالنتشــار آگهي ميشــود .تا خوانده از تاريخ نشــر اخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشــاني كامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رســيدگي 

حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه اول حقوقى دادگاه عمومى شريف آباد

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم معصومه كشــاورز داراى شــماره شناسنامه 651به  شرح دادخواســت به كالسه 2/97- 419 
ش ح اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمرضا كشاورز به 
شماره شناسنامه50 درتاريخ90/7/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1-رضا كشــاورز ش ش6 صادره از مالير پســر متوفى 2- اكرم كشــاورز ش ش5 صادره از 
مالير دختر متوفى 3- رضا كشــاورز ش ش560 صادره از مالير پســر متوفى 4- خانم ســلطان كشاورز ش ش 
485 صادره از مالير دختر متوفى 5- مريم كشاورز ش ش 6 صادره از مالير دختر متوفى 6- معصومه كشاورز 
ش ش 651 صادره از مالير دختر متوفى 7- صغرى خداوردى ش ش 67 صادره از مالير همســر متوفى اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى در خواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا 
وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد
رئيس شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف شهرستان پاكدشت

متن آگهى
خواهــان/ آقاى حجت بخشــى پور خليفــه محله دادخواســتى به طرفيت 
خوانــده/ ولى تيزرو شــلمانى فرزند تيزرو به خواســته مطالبــه وجه تقديم 
دادگاه هــاى عمومى شهرســتان شهرســتان كــرج نموده كه جهت رســيدگى 
بــه شــعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى كــرج واقع در كرج ميــدان نبوت بلوار 
مالصدرا، روبروى پارك نبوت ، پالك 124-120 ارجاع و به كالسه 970006 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 97/6/19 و ساعت 11 صبح تعيين شده 
است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به  تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده پس از نشرآگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/10365
مدير دفتر شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى كرج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم آقاى باقرزاده فرزند
خواهان جهاد كشــاورزى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى باقرزاده به خواسته تغيير كاربرى غيرمجاز 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609983662601831 شعبه 101 دادگاه كيفرى 
دو شــهر كاشــان (101 جزايى ســابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/5/7 ســاعت 08/00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبــق موضــوع ماده 73 قانــون آيين دادرســى مدنى به علت مجهــول المكان بــودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت تو در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
(منشى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كاشان (101 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم و كامران رســتم پور و سعيد حيدرى شرفى 
فرزند محمد مراد

خواهــان آقاى بهزاد فريدونى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى كامران رســتم پور و ســعيد حيدرى 
شرفى به خواسته تيرانداز مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988323200257 
شــعبه 103 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشاه (103 جزايى ســابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/18 
ســاعت 9/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/354
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم عادل كرمى فرزند
خواهان آقاى / خانم ســجاد بيگى ســيد عزيزى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم عادل كرمى به 
خواسته درگيرى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988315200448 شعبه 103 
دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/18 ساعت 8/30 
تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك 
ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/355
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مهدى يدى فرزند ياور
خواهــان آقاى / خانم ســحر اميرى دادخواســتى به طرفيــت خوانده آقاى / خانم مهدى يدى به خواســته 
اختالف خانوادگى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609988322700474 شــعبه 
103 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشاه (103 جزايى ســابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/10 ساعت 
9/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظــرف يــك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/357
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم غالم دارابى نسب فرزند
خواهان آقاى منصور جعفرى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى غالم دارابى به خواســته درگيرى مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988323800527 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر 
كرمانشاه (103 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/10 ساعت 9/30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبــق موضــوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت 
خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/356
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

آگهى احضار و ابالغ وقت رسيدگى از طريق نشر آگهى
به استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى ، بدينوسيله به عينعلى نظرى فعالً مجهول المكان ، ابالغ 
مى گردد حســب محتويات پرونده كالســه 9609988315600020 با توجه به شــكايت شــاكى فاطمه خزايى 
تحقيقات است در اين شعبه متهم است به كالهبردارى كه وقت رسيدگى تعيين گرديده است ظرف يك ماه از 
تاريخ انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى خويش در اين شعبه حاضر شويد ، در غير اين صورت برابر 

مقررات اقدام مى گردد. م الف/364
بازپرس شعبه پنجم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اسالمى كرمانشاه

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت ششــدانگ يك قطعه زمين فاقد بنا بمســاحت 252/94 مترمربع بشماره 1038 فرعى از 
120 اصلــى واقــع در  آبســرد كه ذيل ثبت و صفحــه 42 دفتر جلد 720 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 
270089 بنام آقاى محمود عبدالهى صادر و تســليم گرديده اســت. ســپس على عبدالهى وكالتاً از جانب مالك 
مذكور طبق وكالتنامه 15488-1397/3/8 نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن 
بشماره 00133 و 00132-1397/3/8 بگواهى دفترخانه 6 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن 
بعلت نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب 
باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 
10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند 
تا با تنظيم صورت مجلس ســند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شــود در غير اين صورت 

پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5246
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

دادنامه
مرجع رســيدگى حوزه چهار شــوراى حل اختالف شهرســتان شــهريار -خواهان / خواهان ها: سيد پارسا 
موســوى فرزند ســيد حسين به نشــانى شــهريار خ مصطفى خمينى ك اشــرفى اصفهانى پ 108ط4 واحد 4 – 
خوانــده/ خوانــدگان:  1- ناصر نويد فرزند خــداداد 2- رضا رحيمى فرزند ... هر دو بنشــانى مجهول المكان 
- خواســته مطالبه وجه چك به ميزان هشــتاد و هشت ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
و تاديه - گردشــكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جرى تشــريفات قانونى قاضى شورا 
بررســى را كافى دانســته و ضمن اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى قاضى 
شــورا) در خصوص دعوى ســيد پارســا موســوى بطرفيت 1- ناصر نويد 2- رضا رحيمى مبلغ هشــتاد و هشت 
ميليــون ريال بابت يك فقره چك به شــماره 2545158 مورخ 96/8/22 در عهده بانك ملت شــعبه 66654 
شــهريار بانضمام خســارات وارده با توجه به عرضحال تســليمى و مســتندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتى 
اعضاى شوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوى ان شورا ، نظر به اينكه وجود اصل چك در يد خواهان 
و صدور گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه حكايت از اســتقرار دين به ميزان خواســته و اشــتغال ذمه 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان حسب درخواست 
خواهان و بتجويز از ماده 73قانون آيين دادرســى مدنى مفاد دادخواســت و وقت رسيدگى از طريق نشرآگهى 
در روزنامه كثيراالنتشار ابالغ گرديده ليكن دليلى مدلول بر ابرا ذمه يا ادا دين ارائه ننموده لهذا قاضى شورا 
با اســتصحاب بقاى دين و مصون ماندن دعوى و مســتندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشه دعوى مطروحه را 
محمول به صحت تلقى و با اختيار حاصله از ماده 9قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 مســتندا به 
مــواد 310و313 قانــون تجارت و مواد 198و 519 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2قانون صدور چك حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ هشتاد 
و هشــت ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ يك ميليون و يكصد و نود هزار ريال بابت هزينه دادرسى و 
خســارت تاخيــر تاديه  از تاريخ صدور چك لغايت وصول آن در حق خواهــان صادر و اعالم مى دارد راى صادره 
غيابــى و ظرف 20روز قابل واخواهى در همين حوزه و ســپس ظــرف 20روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم 

محترم دادگسترى شهرستان شهريار ميباشد م الف/39591
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت زربانو عســكرى برآهوئى فرزند نظر داراى شناســنامه 5639451297 
صادره از زابل به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شــده به كالســه 9709985500200100 از اين شــورا 
درخواســت گواهــى حصــر وراثت نمــوده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان زينب روان شــاد فرزند حســن 
بشناســنامه 64 صــادره از نهبندان در تاريخ 1396/12/9 در اقامتگاه دائمــى خود بدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضى با مشــخصات فوق فرزند متوفى 2- تاج الدين عســكرى 
براهوئــى فرزند نظر به ش ش 3672323233 صادره از زابل فرزند متوفى 3- نورالدين عســكرى براهوئى 
فرزنــد نظر به ش ش 3672323225 صادره از زابل فرزند متوفى 4- امير عســكرى براهوئى فرزند نظر به 
ش ش 3620146616 صــادره از نيمــروز فرزند متوفى 5- ماه ناز عســكرى براهوئــى فرزند نظر به ش ش 
5639744324 صادره از زابل ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد 
تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/790
 شوراى حل اختالف شماره 1 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم احمد على نوروزى فرزند محمد حسين
خواهان خانم مريم نوروزى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى احمدعلى نوروزى به خواسته مطالبه نفقه 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709985500300177 شوراى حل اختالف شماره 
2 مجتمع مركزى شهرســتان زاهدان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/3 ســاعت 9/30 تعيين كه حســب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهــان مراتب يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يــك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/787
 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شوراى حل اختالف شماره 2 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

آگهى ابالغ اجرائيه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مصوب تيرماه 1355- قرارداد 
بانكى

بدينوسيله به آقاى سعيد رئوفى فرزند پرويز به ش ش 8081 متولد 1350/8/23 ش م 0056850611 
به نشانى سمنان بلوار جمهورى جمهورى يازدهم كدپستى 2414998895 ابالغ مى گردد كه بستانكار آقاى رضا 
طاهريان براى وصول مبلغ 2/500/000/000 ريال به موجب ســند شماره 1397/3/21-1025/773089 
مستند پرونده اجرائى كالسه 9700240 از طريق اداره اجرا اسناد رسمى سمنان اجرائيه صادر گرديده و برابر 
گزارش مامور ابالغ اجراى اسناد رسمى سمنان مبنى بر عدم شناسايى  آدرس مذكور و طبق درخواست بستانكار 
نتوانسته آدرس دقيق شما را جهت ابالغ واقعى اعالم نمايد لذا برابر تقاضاى متعهد له به استناد ماده 18 آئين 
نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشــار آگهى و پس از 10 روز از تاريخ انتشــار عمليات اجرائى 

جريان خواهد يافت و جز اين آگهى و آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. تاريخ انتشار:1397/4/3
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

رونوشت گواهى حصر وراثت
خانــم ملوكان خشــمن داراى شناســنامه 3650299526 به شــرح دادخواســت به كالســه 2/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان مرتضى رازبان بشناســنامه 
3641514142 در تاريــخ 96/12/25 در آخريــن اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيات گفتــه و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- ملوكان خشمن فرزند مرادبخش ش ملى 3650299526 مادر متوفى ، اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى نمايد 
تا هركســى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر اگهى ظرف يك ماه به اين شــورا 

تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نگور

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقــاى امــام بخش خشــمن داراى شناســنامه 3640165446 به شــرح دادخواســت به كالســه 3/97 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســميه رازبان بشناســنامه 
3640567811 در تاريــخ 96/12/25 در آخريــن اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيات گفتــه و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- امام بخش خشــمن فرزند مراد بخش ش ملى 3640165446 شــوهر متوفى 
2- ملوكان خشــمن فرزنــد مرادبخش ش ملى 3650299526 مادر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد 
و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر اگهى ظرف يك ماه به اين شــورا تقديم نمايد واال گواهى 

صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نگور

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقــاى داود رازبــان داراى شناســنامه 3640567791 بــه شــرح دادخواســت بــه كالســه 1/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان دوشــنبه رازبان بشناســنامه 
3650102609 در تاريخ 96/12/25 در آخرين اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- داود رازبان فرزند دوشنبه ش ملى 3640567791 پسر متوفى 2- طاهره رازبان 
فرزند دوشنبه ش ملى 3641913756 دختر متوفى 3- رقيه رازبان فرزند دوشنبه ش ملى 7010142238 
دختــر متوفــى 4- لطيف رازبان فرزند دوشــنبه ش م 7010142505 پســر متوفى5- مرضيــه رازبان فرزند 
دوشــنبه ش ملى 7010142221 دختر متوفى 6- رضا رازبان فرزند دوشــنبه ش ملى 7010142475 پســر 
متوفى 7- ملوكان خشــمن فرزند مراد بخش ش ملى 3650299526 همســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبــور را در يك نوبــت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى نمايد تا هركســى 
اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر اگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم نمايد 

واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نگور

دادنامه
گردشكار: قاضى شورا با مشورت اعضاء شعبه پس از اعالم ختم رسيدگى مبادرت به صدور راى مى نمايد 
(راى شــورا) در خصوص دعوى آقاى على محمدى فرزند هاشــم به طرفيت خانم معصومه الفيده و هدايت حسين 
خانى فرزند خداشكر به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 9520687303 مورخه 96/11/30 عهده 
بانك ملى به مبلغ پنج ميليون تومان بانضمام خســارات دادرســى و خسارت تاخير تاديه از زمان سررسيد لغايت 
يوم الوصول بدواً صدور قرار تامين خواســته شــورا با بررســى جامع اوراق و محتويات پرونده مفاد دادخواست 
و مســتندات پيوســت آن از جمله رونوشــت مصدق چك موصوف و گواهى نامه عدم پرداخت آن و اينكه وجود 
ســند تجارى در يد مدعى داللت بر اشــتغال ذمه صادر كننده و استحقاق دارنده در مطالبه وجه آن دارد و اينكه 
خواندگان با وصف ابالغ در جلســه حاضر نشــده و اليحه اى نيز ارائه نداده اند لذا ضمن وارد و ثابت دانســتن 
دعــوى خواهان مســتندا به مــواد 313و314 قانون تجارت و مــواد 699-1301 و 198 و 515 و 519 و 522 
قانــون آيين دادرســى مدنى حكم به محكوميــت خواندگان به صورت تضامنى بپرداخت مبلــغ پنج ميليون تومان 
بابــت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخير تاديه در حق خواهــان صادر و اعالم مى نمايــد و اما در خصوص 
خســارت تاخير تاديه با توجه به دگرگونى پى در پى شــاخصهاى اعالم شده از سوى بانك مركزى و مشخص نبودن 
زمان اجراى حكم قاضى شورا اجراى احكام را مكلف مى دارد نسبت به محاسبه آن از تاريخ سررسيد چك مورخه 
96/11/30 لغايت اجراى حكم و وصول محكوم به اقدام و آن را از دادباخته گرفته و تحويل دادبرده نمايد راى 
صــادره غيابــى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى 

در دادگاه عمومى حقوقى تويسركان مى باشد. م الف/120
 قاضى حوزه 114 شوراى حل اختالف تويسركان

دادنامه
شــماره بايگانى شــعبه:961741- خواهان: خانم حنيفه ناروئى اكبرى فرزند ميراحمد به نشــانى اســتان 
سيســتان و بلوچستان شهرستان خاش شــهر خاش ناصرآباد كوچه امام خمينى ، خوانده: آقاى على رضا فرامرزى 
نمداد فرزند دادمحمد به نشــانى سيستان و بلوچستان خاش مجهول المكان ، خواسته: حضانت (راى دادگاه) در 
خصــوص درخواســت خانم حنيفه ناروئى اكبرى فرزنــد ميراحمد بطرفيت آقاى على رضــا فرامرزى نمداد فرزند 
دادمحمد بخواســته تقاضاى حضانت و سرپرســتى فرزندان مشترك بنام رضا و رسول فرامرزى عداد، با توجه به 
اوراق و محتويات پرونده ، مفاد دادخواســت تقديمى خواهان و مســتندات پيوست از جمله تصوير برابر با اصل 
اســناد ســجلى خواهان و فرزندانش و استشــهاديه محلى و اظهارات خواهان در جلســه دادرسى كه بيان داشته 
تقاضــاى صدور حكم بر حضانت فرزندانم را دارم همســرم مرا طــالق داده و فرزندانم با من زندگى مى كنند، و 
همچنين عدم حضور خوانده در جلســه دادرسى عليرغم ابالغ اوراق اخطاريه بصورت قانونى و عدم ارسال اليحه 
اى كه حاكى از دفاع موثر باشد و  در نهايت اينكه نگهدارى اطفال هم حق است و هم تكليف لذا دادگاه خواسته 
خواهان را وارد دانســته و با اســتناد مواد 1168 و 1169 قانون مدنى و 198 قانون آئين دادرسى مدنى حكم 
به حضانت و سرپرســتى خواهان نســبت به فرزندان صغيرش به نام هاى رضا و رسول فرارمزى عداد متولدين 
1386/8/3 فرزنــدان عليرضا صــادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى بوده و ظرف مدت بيســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى از جانب خوانده در همين شــعبه و ســپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در 

محاكم محترم تجديدنظر استان مى باشد. م الف/173
دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى خاش

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالســه پرونده:298/4/97- وقت رسيدگى: در روز شنبه مورخ 97/5/27 ساعت 10/30 صبح حوزه 
4 ، خواهان: يوســف تقى خانى ، خوانده: آســيه زمانى ، خواسته: مطالبه وجه چك– خواهان دادخواستى تسليم 
دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده 
بعلــت مجهــول المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز مــاده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى ميشــود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين 

آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/39592
دبير حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت هومان برهمند منفرد فرزند غظنفر به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9709987430300046 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان ايمان برهمند منفرد در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1397/1/3 بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفــوت آن عبارتنــد از: 1- هومان برهمند منفرد فرزند غظنفر به ش ش 217 پدر 2- پروانه خادم پير فرزند 
اسكندر به ش ش 231 مادر  ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مى نمايد 
تا هركســى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به 

شوراى حل اختالف تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

دادنامه
كالسه پرونده 97-222 ، شماره دادنامه 191/97 ، تاريخ رسيدگى: 97/3/7- مرجع رسيدگى : شعبه 
اول شــوراى حل اختالف ، خواهان: آقاى ياســر عباسى نشانى فين بزرگ (كاشــان) محله حاج نائب كوچه شهيد 
حسين عباسى ، خواندگان: 1- محمد قيدر 2- عرفان عباسى 3- مهدى عباسى به نشانى مجهول المكان 4- رضا 
صالحى فرد فينى آدرس كاشــان فين بزرگ محله امامزاده هادى (ع) جنب دبســتان اميركبير ، خواسته: صدور 
قرار تامين خواســته، گردشــكار: با بررســى محتويات پرونده در وقت فوق العاده و اينكه خواهان ضمن تقديم 
دادخواست درخواست تامين خواسته نيز نموده است و با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظريه مشورتى اعضاى 
شــورا ختم رســيدگى اعالم و به شــرح ذيل مبادر به صدور قرار مى نمايد (قرار تامين خواســته) در خصوص 
درخواســت آقاى ياســر عباســى به طرفيت خواندگان فوق (4 نفر) به خواســته صدور قرار تامين خواســته با 
توجه به محتويات پرونده و نظريه مشــورتى شــورا به شرح صورتجلســه مورخه – و مالحظه مستند درخواست 
خواهان كه عبارت اســت از يك فقره چك / شــماره 010/547191-97/2/5 عهده بانك سپه شعبه مارليك 
كرج شــعبه كرج به مبلغ بيست ميليون تومان 20/000/000 تومان كه در مهلت مقرر قانونى / برابر مقررات 
قانونى تجارت / واخواســت گرديد درخواســت وى وارد تشــخيص و مســتندا به ماده 11 قانون شوراهاى حل 
اختــالف مصــوب 87/2/29 مجلس شــوراى اســالمى بنــد ج مــاده 108 و مــواد 115 و 116  از قانون آئين 
دادرســى دادگاههــاى عمومى وانقــالب در امور مدنى قرار تاميــن و توقيف معادل مبلغ بيســت ميليون تومان 
-/20/000/000 تومــان از اموال بالمعارض خوانده صــادر و اعالم مى گردد. قرار صادره ظرف مدت ده روز 

پس از ابالغ قابل اعتراض مى باشد.
قاضى شوراى حل اختالف شعبه اول حوزه قضايى كاشان

متن آگهى
شــماره بايگانى شــعبه 960856- نظر به اينكه در خصوص دادخواســت خواهان بنام ساهره باشين ده 
فرزند قنبر به طرفيت خوانده عبدالرزاق باشــنده فرزند شــيخ محمد به خواســته تقاضاى صدور گواهى عدم 
امكان ســازش به دليل ترك خانواده چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا نســبت به دعوى نامبرده براى 
مورخه 1397/6/13 ســاعت 9/30 صبح پس از اخذ هزينه در يكى از جرايد كثيراالنتشــار جهت ابالغ اقدام 

گردد خواهشمند است نتيجه به اين شعبه ارسال گردد. م الف/39
دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نيك شهر

رنوشت آگهى حصر وراثت
كالســه  بــه  دادخواســت  بشــرح   1473 شــماره  شناســنامه  داراى  رســيده  مــژده  ابراهيــم  آقــاى 
9709989502200136 از ايــن شــورا درخواســت گواهــى حصــر وراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه 
شــادروان مصيب مژده رســيده بشناســنامه 967 در  تاريخ 83/9/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفتــه و ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ابراهيم مژده رســيده بــه ش ش 1473 با كدملى 
3670715428 صادره از زابل 2- حســين مژده رسيده به ش ش 1451 كدملى 3670715207 صادره از 
زابل 3- غالمعلى مژده رسيده به ش ش 8 كدملى 3673721194 صادره از زابل 4- محمدرضا مژده رسيده 
بــه ش ش 429 كدملــى 3671185491 صادره از زابل 5- معصومه مژده رســيده به ش ش 1472 كدملى 
3670715411 صــادره از زابل 6- فاطمه سياســر ش ش 1419 كدملــى 3670714881 صادره از زابل ، 
نامبردگان فرزندان مرحوم مصيب مژده رســيده و مرحومه خديجه سياســر مى باشــند و مرحوم وارث ديگرى 
ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/612
رئيس شعبه 2 شوراى حل اختالف زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم احمد سپهوند فرزند شاميرزا
خواهان آقاى عيد محمد شريف زاده دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى احمد سپهوند به خواسته مطالبه 
وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9509985452200510 شــعبه دوم دادگاه 
عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/22 ساعت 11/00 تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/63
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار

مزايده
درپرونده كالسه 960892 شعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس موضوع فروش پالك 
ثبتى يك قطعه زمين به شــماره ثبتى 2239 فرعى از يك اصلى واقع در خيابان 30 مترى مقداد-نبش خيابان 
نهر اقدم-نبش شــرقى از ماترك مرحوم على كاظمى بمســاحت 493 مترمربع و تقســيم وجه حاصل از فروش 
بيــن وراث طبق گواهى حصروراثــت پس از پرداخت مبلغ 2/894/063 ريال بابت هزينه دادرســى و هزينه 
كارشناسى مرحله اجرا در حق خانم گلپرى جعفرى كيكانلو و معادل پنج درصد بابت هزينه اجرا در حق صندوق 
دولت ،  حسب نظريه كارشناس منتخب در تاريخ 1397/02/08 ارزش آن به مبلغ 4/042/600/000 ريال 
اعالم گرديده است كه از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادسرا به فروش ميرسد. 1-مزايده ازمبلغ 
اعالمى كارشــناس شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته ميشــود.2-موعد مزايده روز شنبه مورخه 
1397/04/30 ســاعت 9 الى10 ميباشد3- مزايده براى جلســه اول تشكيل ميگردد 4-مكان مزايده شعبه 
اول اجراى احكام مدنى دادگســترى شهرســتان گنبدكاووس مى باشــد5-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از 
تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند6-اين آگهى فقط در يك نوبت منتشر ميگردد7- برنده مزايده مكلف 
است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى توديع و الباقى آنرا در مهلت يك 
ماه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا ارايه نمايد.در غير اينصورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط مى 
گردد 8-  بهمراه داشــتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است.9-هزينه هاى انتقال سند شامل 

ديون،عوارض،دارايى،دفترخانه و ... از مبلغ حاصل از فروش قبل از پرداخت به ورثه كسر و تاديه ميگردد.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس


