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ک��ودکان کار ارائه کرد؛ یک هزار کودک در شهرنــوشت هن��وز نمی ت��وان آم��ار دقیق��ی از تع��داد 
مراک��ز ش��هرداری و حدود ۴ ه��زار کودک در مراکز بهزیس��تی 
نگه��داری می ش��وند اما آمار آنها بیش از س��ه میلی��ون نفر هم 
تخمین زده می ش��ود؛ ثبت هویتی ندارند و هر روز انواع آزارهای 

جسمی، جنسی و روانی آنها را تهدید می کند.
راساس مطالعات، رشد فقر بین کودکان کار و خیابان از سال 
8۴ تا 88 رشد صعودی داشته و حتی در اطراف شهرهای بزرگ 
و نزدیکی های پایتخت؛ ش��الیکاری، پرس کاری و زباله گردی در 

شرایط خطرناک از جمله فعالیت های این کودکان شده است.
بیشتر این کارگران که دختران و پسران 10 تا 15 ساله هستند، 
در کارگاه ه��ا و زمین های غیراصولی و غیرایمن کار می کنند و قصه 
دردناک این کودکان به اینجا ختم نمی شود و کودکان 7 یا 8 ساله 
نیز در کارگاه های پرسکاری لب خط اطراف همین پایتخت خودمان 
به ازای 11 س��اعت کار فق��ط 300 هزارتوم��ان دریافت می کنند، 
کارگاه هایی غیراس��تاندارد و شدیداً آسیب زا که صدای بسیار بلند 
دس��تگاه، خطر قط��ع عضو، ه��وای آلوده و تنبیه ش��دید فیزیکی 
صاحبکار در تمامی این کارگاه ها چاش��نی امرار معاش این کودکان 
شده است یا اینکه دختران و پسران 10 تا 15 ساله، از هفت صبح 
تا پنج بعد از ظهر در زمین های برنج کاری غیر اصولی اطراف بهشت 

زهرا با دستمزد روزی 25 هزار تومان کارگری می کنند.
الهام فخاری عضو کمیته اجتماعی ش��ورای ش��هر تهران با 
اشاره به وضعیت نامناسب زندگی کودکان زباله گرد می گوید: این 
کودکان بدون دس��تکش، در سطل های زباله می گردند و به دلیل 
انجام این اقدامات در معرض ابتال به ایدز، هپاتیت، کزاز، حصبه، 
س��الک پوستی، انگل های روده ای، اسهال خونی، فلج اطفال، زانو 

درد و کمردرد قرار دارند.

ابتالی 45 برابری ایدز در کودکان کار و خیابان
به اس��تناد مطالعه ای در س��ال 90 که روی هزار کودک کار و 
خیابان انجام گرفت مشخص شد که شیوع ایدز در این کودکان ۴.5 
درصد است و میزان ابتال به ایدز در کودکان کار و خیابانی، ۴5 برابر 

سایر افراد جامعه است و این می تواند زنگ خطر جدی باشد.
و پس از آن رئیس مرک��ز تحقیقات ایدز ایران نیز گفته بود 
که ۴ تا 5 درصد از کودکان کار خیابان به ایدز مبتال هستند که 

یک سوم آنها 10 تا 1۴ ساله و دوسوم 15 تا 18 ساله هستند.
براس��اس این تحقیق��ات، 72 درصد این ک��ودکان گفته اند 
دوستانشان سوءمصرف موادمخدر داشته اند و این نشان می دهد 
که این کودکان با موادمخدر آشنا هستند. 15 درصد این کودکان 
نیز اعالم کرده اند که خودش��ان موادمخدر مصرف کرده اند و ۴.6 
درصدشان هم عنوان کرده اند که مواد تزریقی استفاده کرده اند.

ارائه خدمات پیشگیری از ایدز به 7910 کودک کار و خیابان
فرید براتی س��ده رئیس مرکز توس��عه، پیش��گیری و درمان 
اعتیاد س��ازمان بهزیس��تی کشور با اش��اره به گزارش مربوط به 
ارائ��ه خدم��ات پیش��گیری از ایدز ب��ه ک��ودکان کار و خیابان و 
کودکان در معرض آسیب که در محیط های ناسالم و کارگاه های 
زیرزمین��ی کار می کنند، می گوید: این خدمات به 7910 کودک 
در س��ه استان تهران، خراس��ان رضوی و فارس در 6 ماه نخست 
سال جاری ارائه شده است که از طریق مراکز ساماندهی کودکان 
کار و خیابان مانند NGOها و مراکز زیر نظر سازمان بهزیستی 

و گروه پیشگیری از ایدز انجام شده است.
وی ادام��ه می دهد: از 37۴3 نفر از این کودکان آزمایش ایدز 
گرفته ش��ده فقط آزمایش ایدز 1۴ نفر از این کودکان مثبت بوده 
است که برای انجام آزمایشات بعدی ارجاع داده شدند. همچنین 
16 نفر از این کودکان نیز به بیماری های مقاربتی مبتال بوده اند.

رئی��س مرکز توس��عه، پیش��گیری و درمان اعتیاد س��ازمان 
بهزیس��تی کش��ور با انتقاد از اینکه یکی از ضعف های این برنامه 

نبود س��ازوکار مشخص و دقیق برای پیگیری درمان این افراد تا 
مراح��ل پایانی اس��ت می گوید: برای مث��ال 1۴ کودکی که ابتال 
به ایدز آنان مش��خص و گزارش ش��ده بعد از اینکه توس��ط این 
مرکز ارجاع شده اند، برای ادامه مراحل درمان به مراکز تخصصی 
مراجعه نکرده اند که این نش��ان می دهد باید س��از و کاری برای 

پیگیری فرآیند پس از تشخیص، پیش بینی شود.

میانگین سن شروع روابط جنسی در کودکان کار
براساس یافته های پژوهشی س��ازمان بهزیستی که در سال 
92 نیز انجام ش��ده، کودکان 10 س��اله بیشترین تعداد کودکان 
خیابان��ی را تش��کیل می دهن��د. 17.3 درصد ک��ودکان خیابانی 

حداق��ل یک بار در عم��ر مصرف الکل داش��ته اند. 23 درصد این 
کودکان حداقل یک بار مواد، الکل یا س��یگار مصرف کرده  و 6.9 

درصد این کودکان در 6  ماه اخیر مصرف داشته اند.
21 درصد کودکان هم تجربه »رابطه جنس��ی« داش��ته اند. 
میانگین س��ن شروع روابط جنس��ی در دختران 12.5 سال و در 
پس��ران 13.7 سال اس��ت و 5.۴ درصد این کودکان آزار جنسی 
را گ��زارش کرده اند و براس��اس مطالعات انجام ش��ده 32 درصد 
کودکان کار در معرض آزار جسمی، روحی و جنسی قرار دارند.

آمار متفاوت از کودکان کار
با وجود تم��ام این آمارهای تکان دهنده هن��وز نمی توان آمار 

دقیق��ی از تعداد ک��ودکان کار ارائه کرد؛یکهزار ک��ودک در مراکز 
متعلق به شهرداری و سه هزار و 800 کودک نیز در مراکز بهزیستی 
نگهداری می ش��وند و برخی کارشناس��ان آمار کودکان کار ایران را 
بیش از سه میلیون نفر تخمین می زنند که این رقم برای تهران 20 
هزار نفر اس��ت، اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچگونه ثبت 

هویتی ندارند آمار دقیقی در این زمینه نمی توان ارائه کرد.
ب��ه گفته اس��تاندار تهران فق��ط ۴00 ک��ودک کار در تهران 
شناسایی شده است و مدیرکل بهزیستی استان تهران می گوید که 
آمار دقیقی از تعداد کودکان کار و خیابانی در تهران وجود ندارد.

بنابرای��ن با توجه به ش��رایط فعلی ک��ودکان کار در ایران و 
کنوانس��یون های بین المللی بیش از گذش��ته باید به این مقوله و 

آسیب اجتماعی پرداخته شود.
فخاری عضو شواری شهر معتقد است: بیشترین آسیب متوجه 
دخترانی اس��ت که به عنوان کودک کار در خیابان کار می کنند، 
بنابراین ممکن است با طرح جمع آوری کودکان کار، حتی تعداد 

ازدواج های زیر 15 سال دختران به شکل تصاعدی باال برود.

 60 درصد کودکان کار به دلیل فقر اقتصادی
روانه خیابان ها می شوند

وی ادامه می دهد: براس��اس مطالعات انجام شده حدود پنج 
درصد از پسران و یک درصد از دختران کار دارای سابقه مصرف 
م��واد بوده اند و حدود 30 درصد از کودکان خیابانی به مدرس��ه 
نمی روند و ش��اید علت اصلی افزایش این کودکان، فقر اقتصادی 
باش��د چون 60 درصد از کودکان خیابانی نه به دلیل نابس��امانی 
وضعیت خانوادگی بلکه به دلیل فقر اقتصادی یا بیکاری و اعتیاد، 

بد سرپرستی و ناآگاهی والدین راهی خیابان ها می شوند.
به گفته کارشناس��ان رش��د فقر در ک��ودکان کار و خیابان از 
سال 8۴ تا 88 روند صعودی داشته است. 72 درصد این کودکان 
بی س��واد و کم سواد هس��تند یا در حد ابتدایی س��واد دارند و 17 
درصد کودکان کار و خیابان  در تهران اصال مدرسه نرفته اند و این 
بی سوادی و کم سوادی در فرایند زندگی این افراد تاثیر سوء دارد.

حبیب اله فرید معاون اجتماعی س��ازمان بهزیستی کشور نیز 
معتقد اس��ت: 70 درصد از کودکان متکدی در تهران غیرایرانی و 
غیرمجازن��د به همین دلیل قدری باید سیس��تمی به موضوع نگاه 
کنیم. این اوضاع کنترل نمی شود مگر اینکه این کودکان سروسامان 
بگیرند. همین امروز یک کودک به راحتی می تواند از کش��ور خود 
به تهران بیاید. س��ؤالم این است اگر این کودک حامل ویروس فلج 
اطفال باشد چون در کشورهایشان کنترل خاصی نیست چه کسی 
پاسخگوست در حالی که نظام سالمت در کشور اینقدر هزینه کرده 

است. پس باید جنبه های امنیتی و سالمت را هم ببینیم.
وی می گوی��د: ای��ن نگرانی وجود دارد که کودکان از س��طح 
خیابان به کارگاه های زیرزمینی و مکان هایی آورده شوند که قابل 
مشاهده و دسترس نباشند در نتیجه خطرات بیشتری آنها را تهدید 
کند. چند س��ال پیش مطالعه ای را در 10 تا 15 کشور دنیا انجام 
دادیم و در ایران نش��ان داد که 9۴ درصد این کودکان با خانواده 
خ��ود زندگی می کنند و طب��ق آخرین آمار فق��ط والدین 5 تا 8 
خانواده از کودکان غیرایرانی شناسایی نشدند بقیه خانواده هایشان 
برای گرفتن فرزندشان  آمدند و حکم قاضی هم داشتند. به همین 
دلیل است که می گویم توانمندی کودکان در کنار خانواده اهمیت 
دارد.به همین دلیل مراکز حمایتی کودک و خانواده را در 17 نقطه 

از تهران و 50 نقطه در کشور راه اندازی کرده ایم.
فری��د ادامه می دهد: س��ودی که این ک��ودکان در خیابان ها 
می برند در کارگاه ها نمی برند، شاید روزی 5 تا 10 هزار تومان در 
کارگاه ها عایدش��ان شود، اما در خیابان ها 70 تا 100 هزار تومان 
روزان��ه درآمد دارن��د. از طرفی وزارت کار هم بای��د بر روی این 
کارگاه هایی که تابلو ندارند و زیرزمینی هس��تند نظارت بیشتری 
کن��د، برخی از خانه ها وجود دارد که کودکان تا 12 س��اعت در 
ی��ک جای نمور و غیراس��تاندارد روی دار قالی کار می کنند تازه 

این بهترین حالتش است.

راه حل یا پاک کردن مساله 
حرف آخر؛ از 20 س��ال پیش تاکن��ون طرح های جمع آوری 
کودکان از خیابان ها و معابر از 30 بار هم بیش��تر اجرا ش��ده اما 

مسأله حل نشده است.
بهتر است به جای حذف کودکان از خیابان و انتقال آنان به 
مراکز دربسته دولتی، رویکرد ایجاد اعتماد در کودکان با افزایش 
توانمندسازی و ارتقای مهارت های اجتماعی در کنار حمایت های 
درمان��ی، مش��اوره ای و تغذیه ای درپیش گرفته ش��ود و نه فقط 
ش��هرداری و بهزیس��تی بلکه نهادهای مردم نهاد و س��ازمانهای 
دولت��ی دیگ��ر نیز پ��ای کار بیایند و در مه��ار، کنترل و کاهش 
آسیب های اجتماعی و ارتقای س��المت اجتماعی کودکان کار و 

خیابان قدم های مثبتی بردارند.  فارس

آمارهای تکان دهنده وضعیت کودکان کار و خیابان

قد کشیدن کودکان کار پشت چراغ قرمز زندگی!

رنا
ای

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: به شهردار پیشنهاد داده ایم 
که شورایی در شهرداری تهران با حضور همه ارگان و نهادهای فعال در حوزه آسیب های 
تا در راستای حل مشکل کودکان کار و  اجتماعی که مسئولیت هم دارند، تشکیل شود 

خیابان گام برداریم.
ولی اهلل شجاع پوریان گفت: در مدیریت جدید شهرداری، شورای راهبردی تشکیل شده 
است که در این شورا از جامعه شناسان مطرح در جهت رفع و بررسی آسیب های اجتماعی 
کمک گرفته می شود؛ متاسفانه آسیب های اجتماعی به اندازه ای رشد داشته که چرخه تولید 
از درمان پیشی گرفته است؛ از همین رو معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری در این 

رابطه یک شورای راهبردی دارد که این مساله را در آن مورد توجه قرار داده است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به برگزاری جلسات متعدد برای جلوگیری از 
جمع آوری نادرست کودکان کار و اینکه این کار باید تحت نظارت صحیح بهزیستی صورت 
گیرد، اما شهرداری منطقه ۳ اعالم کرده که قرار است کودکان کار را جمع آوری کرده تا آنها 
رد مرز شوند و با توجه به این اظهارات، نتیجه مطالعات و بررسی های مربوط به ساماندهی 
کودکان کار قرار است، کجا عملی شود؟ بیان داشت: متاسفانه در حوزه کودکان کار پراکنده 

کاری وجود دارد، به شهردار پیشنهاد داده ایم که شورایی در شهرداری تهران با حضور 
همه ارگان و نهادهای فعال در حوزه آسیب های اجتماعی که مسئولیت هم دارند، تشکیل 

شود تا در راستای حل این مشکل گام برداریم.
شجاع پوریان تاکید کرد: پیشنهاد این است که این شورا در شهرداری تهران تشکیل 
شود تا از نهادهایی که در حوزه آسیب های اجتماعی فعال هستند کمک گرفته شود تا بدون 
اینکه تداخل و موازی کاری ایجاد شود در جهت کاهش آسیب کودکان کار و خیابان گام 

برداشته شود و مشکالت این کودکان حل شود.
وی در رابطه با اینکه با توجه به گذشت یک سال از مدیریت جدید شهری چرا هنوز هم 
مشخص نیست که کدام پیمانکاران با زیر پا گذاشتن قانون از کودکان بهره کشی کرده و آنها 
را برای زباله گردی به  کار می گیرند، بیان داشت: این مساله نسبت به گذشته کمی بهبود 
پیدا کرده است، اما بخشی از این مساله که در اختیارات شهرداری تهران است را پیگیری 

می کنیم و بصورت اورژانسی به دنبال رفع و رجوع و شناسایی این پیمانکاران هستیم.
گفتنی است؛ پیش از این شجاع پوریان تعداد کودکان کار تهران را بیش از ۱۵ هزار کودک 

اعالم کرد در حالی که سازمان بهزیستی تعداد این کودکان را هفت هزار مورد می داند.

نمای نزدیک

تشکیل شورای راهبردی برای حل مشکالت کودکان کار

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى سامان محمودى ف عباس دادخواستى به خواسته الزام به تنظيم سند به طرفيت 1-على صفائى ف 
احمد2-محمود درياباز ف على تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 2/97/189 شوراى سارى ثبت شده، 
چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار 
درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در روز سه شنبه 97/5/9 ساعت 9 در شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال 

اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
 مدير دفتر شعبه 2  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى حمزه جاويد ف سليمان دادخواستى به خواسته تنظيم سند به طرفيت رضاحسن زاده و رضا رودبارى 
تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 2/96/736 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى 
باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شود كه خوانده 
با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز سه شنبه 
97/5/9 ســاعت 9:30 در شــعبه 2 شوراى حل اختالف ســارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و 

اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 2  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى حبيب رســتمى ف ولى اهللا دادخواستى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت اصغر صادقى تقديم كه 
به اين شعبه ارجاع و به كالسه 3/97/203 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا 
طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به 
دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز سه شنبه 97/5/2 ساعت 
11 در شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول 

خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى

 آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى سيد فرشاد مرادى قادى ف سيدقاسم دادخواستى به خواسته الزام به تنظيم سند به طرفيت اعظم 
واحدى ف ابراهيم تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 3/97/108 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده 
مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى 
شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
روز دوشنبه 97/5/15 ساعت 9:30 در شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا 

رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش بايگانى شــعبه:960012 محكوم له:بانك صادرات مازندران به  نشــانى بابلسر ميدان امام ساختمان 
مركزى بانك صادرات محكوم عليهم:1-هيبت قادرى كرســى ف عبداله-مجهول المكان2-مهدى آقاگلى روشن 
ف محمدرضا3-عباســعلى داوديان ف رجبعلى** نماينده قانون محكوم له:فاطمه بهرامى ف سيدرضا وكيل بانك 
صــادرات مازنــدران محكوم به:به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609972062500017 محكــوم عليه محكوم اســت به پرداخت تضامنــى 100,000,000 ريال بابت اصل 
خواســته و1,310,000 ريال هزينه دادرسى و 3,600,000 ريال حق الوكاله وكيل و 96,500 ريال بابت قبض 
پست و مبلغ 2,500,000 ريال بابت هزنيه كارشناس و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد 94/9/11 تا 
اجراى حكم(چه اين كه طبق قرارداد تاريخ مطالبه مشخص است)به نرخ تغيير شاخص نرخ تورم اعالمى از سوى 

بانك مركزى در حق خواهان و پرداخت نيم عشر دولتى.م/الف
مسئول دفتر شعبه 5 شوراهاى حل اختالف بابلسر-شهربانو لطف بخش

اجراييه
ش پ:96/627/ش1 محكــوم له: محمد رمضانى محكوم عليه : زهرا جهانى-مجهول المكان به وجب رأى 
شــماره 814-96/8/15 شــعبه اول شوراى حل اختالف بابلسر كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به 
پرداخت 6,500,000 ريال اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسى و تاخير تاديه برمبناى شاخص نرخ تورم بانك 
مركزى كه از ناحيه اجراى احكام محاسبه مى گردد در حق محكوم له،محكوم عليه به پرداخت نيم عشر دولتى در 
حق دولت  محكوم اســت. به اســتناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى 
– اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت 

اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
 مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف بابلسر

آگهى احضار به 
عليرضا دريائى ف امراله شكايتى عليه وحيد دوالبيان داير بر استفاده غيرمجاز از برق به اين شعبه تقديم 
نموده كه به كالسه 961284 ثبت گرديد.باتوجه به اين كه متهم فعال مجهول المكان مى باشد، به استناد ماده 
174 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف 
يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى به اين شــعبه مراجعه نموده يا اليحه دفاعيه خود را با تعيين آخرين محل اقامت 
خويش تنظيم و به اين شــعبه تقديم نمايد. در غير اين صورت اين مرجع به اتهام وى  غياباً رســيدگى و اتخاذ 

تصميم خواهد نمود.م/الف
مدير دفتر شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب بابلسر-عسگردون

آگهى احضارمتهم
دادگاه عمومى و انقالب عباس آباد به موجب كيفرخواســت شــماره 9510431618100575 در پرونده 
كالســه 9509981954300408 براى عليرضا هوشــيار آلمان به اتهام بى احتياطى در امر رانندگى منتهى به 
ايراد صدمه بدنى غيرعمدى نسبت به جنبه عمومى جرم  تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه 
ارجاع و وقت رسيدگى براى تاريخ 97/5/13 ساعت 9 تعيين گرديده است . باعنايت به مجهول المكان بودن و 
عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور 
كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد . بديهى 

است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م/الف
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى دو عباس آباد(102 جزايى سابق)-سادات رسول

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد حاجى نژاد ف ابوالقاســم به شــرح درخواســتى كه به شــماره 970111 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان ابوالقاسم حاجى نژاد 
ف محمدطاهر ش ش 34صادره سارى در تاريخ 97/1/21 در شهرستان مياندورود  بدرود زندگى گفته، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمود ش ش 147 ف ابوالقاسم2-سكينه ش ش 31 ف 
ابوالقاسم 3-احمد ش ش 143ف ابوالقاسم 4-عباس ش ش 733 ف حيدرعلى 5-محمود ش ش 142 
ف ابوالقاسم6-فاطمه ش ش 140 ف ابوالقاسم7-الياس ش ش 10232 ف ابوالقاسم 8- ادريس ش 
م 2080161695 ف ابوالقاسم9-اميرحسين ش م 2080675291 ف  ابوالقاسم* همگى حاجى نژاد-

فرزندان متوفى10-خاتون فاميليان ف حيدرعلى ش ش 56 همسر متوفى11-سكينه شامدى سوركى ف 
اصغر ش ش 611همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/41
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى مزايده فروش اموال غيرمنقول نوبت اول
در پرونده كالسه 952014 اين اجرا آقاى محسن امينى ف جعفر به نشانى آمل خ امام رضا رضوان 
56/1 كوچه مجتمع حسينى به پرداخت 314,160,000(سيصدوچهارده ميليون و صدوشصت هزار) ريال 
بابت ديه محكوم مى باشــد.اين اجرا در نظر دارد تا از اموال وى يك قطعه ملك به مشــخصات 446فرعى 
از 3169 واقع در شــهر آمل ثبتى آمل با عرصه و اعيان يك باب مغازه به مســاحت 25/35  مترمربع كه 
كارشــناس منتخب قيمت آن را به مبلغ 1,700,000,000 ( يــك ميليارد و هفتصدميليون)ريال ارزيابى 
نموده ،از طريق مزايده حضورى در روز چهارشــنبه 97/5/3 از ساعت 9 الى 11 صبح به فروش برساند.

مزايده از قيمت پايه كارشــناس شروع و به بيشترين قيمت پيشــنهادى فروخته خواهد شد.محل انجام 
مزايده دفتر اجراى احكام كيفرى آمل مى باشــد.طالبين مى توانندتا يك هفته قبل از انجام مزايده جهت 
بازديد از مورد مزايده به اين اجراى احكام مراجعه كنند.برنده مزايده بايستى ده درصد قيمت پيشنهادى 
را به حســاب ســپرده دادگســترى به شــماره 2171295164006 واريز نمايد و مابقى را ظرف يك ماه 
بپردازد.در صورت انصراف ده درصد قيمت پيشــنهادى به نفع دولت ضبط خواهد شــد و مزايده تجديد 

مى گردد.م/الف1853
مدير دفتر اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب آمل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به رقيه پورجواد ف مهدى و مهران خسروى شوب ف محمدعلى
ش ابالغنامه:9710101110702330  خواهان شمســه محمدى-نريمان محمدى دادخواســتى به 
طرفيت خواندگان مجتبى بوذرپور-رقيه پورجواد-بانك مهر اقتصاد بابل-محمدبوذرپور-مهران خسروى 
شــوب-اداره ثبت اســناد و امالك بابل به خواســته جلب ثالث در پرونده كالسه950127 مبنى بر ابطال 
عمليات اجرايى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9509981110700595 شعبه 7 دادگاه عمومى 
حقوقى بابل ثبت و وقت رسيدگى 97/5/10 ساعت 12 تعيين گرديد. حسب دستور دادگاه ، طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى، به علت مجهول المكان بودن 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 نشــانى كامل خود،نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و 
در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى دردادگاه حاضر گردد. .(( مازندران –بابل-ميدان واليت-دادگسترى 

بابل-كدپستى4713658739)).م/الف
منشى شعبه هفتم دادگاه عمومى حقوقى بابل-انسيه عسكرى فيروزجائى

دادنامه
ش بايگانى شــعبه:970014 پرونده كالســه:9709981110300012 خواهان:مســعود محمدى 
ف اســمعيل با وكالت ســيد نويد مرتضوى نجف آبادى ف سيدرسول به  نشــانى بابل – خ مدرس چهارراه 
فرهنگ ساختمان جهانيان طبقه چهارم واحد 21 خواندگان:رحيم اصغرى  گنجى ف ابراهيم به نشانى بابل 
ميدان قاضى كتى بهاران 29 منزل شــخصى 2-ســيد عماد سجادى كبودى ف ســيد كمال به نشانى بابل 
شــهرك صالحين جنب مسجد شهدا ساختمان حسينى-منزل شــخصى خواسته ها:1-مطالبه وجه چك2-
اعســار از پرداخت هزينه دادرســى ((رأى دادگاه)):خواهان مسعود محمدى با وكالت سيد نويد مرتضوى 
طى دادخواست تقديمى راجع به اصل ( مطالبه وجه به مبلغ يك ميليارد و چهارصدوشصت و پنج ميليون 
ريال با احتساب كليه خسارات قانونى از سيد عمادى سجادى و رحيم اصغرى) خواستار اعسار از پرداخت 
هزينه دادرسى گرديد و جهت اثبات ادعايش به اين كه به لحاظ عدم كفايت دارايى قادر به پرداخت هزينه 
دادرســى نمى باشد به شــهادت شهود استناد جسته كه از شهود وى در جلسه دادرسى مورخ 97/3/31 
تحقيق شد و شهود با الزام به راست گويى صحت ادعاى خواهان به شرح معنون را مورد تاييد قرار دادند 
بنا بر مراتب و نظر به اين كه از جانب خوانده نسبت به ادعاى اعسار خواهان دفاعى به عمل نيامد و دليلى 
هم بر ناديده گرفتن گفتار شهود وجود ندارد از اين رو دعوى اعسار اقامه شده وارد تشخيص و مستندا 
بــه مــواد 504و513 ق آ د م حكم بــه معافيت موقت خواهان از پرداخت هزينه دادرســى صادر و اعالم 
مى گردد.رأى صادره حضورى اســت و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابــل اعتراض در مرجع تجديدنظر 

مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى بابل-هادى محمدى كريمى

گواهى حصر وراثت
خانم نجيبه حاجى زاده ش ش 840 ش ملى 2061852157 به شرح درخواست شماره 2/268/97 
كه تقديم اين دادگاه نموده چنين اشــعار داشته كه شــادروان مريم عليجان نژاد شيخ ش ش 1 ش ملى 
2064277498 در تاريخ 97/1/17 در اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتند 
از:1- نجيبه حاجى زاده خراسانى ف گل برار ش ش 840   2-هاجر حاجى زاده خراسانى ف گلبرار و مريم 
ش ش 883   3-عاليه حاجى خراســانى ف گلبرار و مريم ش ش 1186   4-محبوبه حاجى زاده خراســانى 
ف گلبرار و مريم ش ش 1065   5-زهرا حاجى زاده خراسانى ف گلبرار و مريم ش ش1235   6-فرامرز 
حاجى زاده خراســانى ف گلبرار و مريم ش ش 1096 همگى فرزندان متوفى .پس از تشــريافت قانونى 
و انتشــار يك نوبت آگهى در روزنامه و عدم وصول هرگونه اليحه يا اعتراض يا ارائه وصيت نامه ســرى 
يا رســمى حســب گواهى متصدى مربوطه و مالحظه گواهينامه ماليات بر ارث به شــماره -- ســرانجام در 
تاريخ—در وقت فوق العاده شعبه چهارم شوراى حل اختالف بابل به تصدى امضاكننده زير تشكيل و پس 
از مالحظه پرونده كار گواهى مى نمايد كه ورثه درگذشته منحصر به اشخاص يادشده در باال بوده و وراث 
ديگرى ندارد و دارايى آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديونى كه بر تركه تعلق مى گيرد . اعتبار 

قانونى اين گواهى نامه از حيث مبلغ نامحدود مى باشد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف بابل

آگهى  مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه)
شماره پرونده: 139604001014002988-  مقدار دو دانگ و ششصد و سى ده هزارم دانگ مشاع از 
ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 1465/18 مترمربع به پالك ثبتى 10894 فرعى مفروز و مجزى شده از 
پالك 3046 فرعى از سنگ 71 اصلى واقع در جيالرد حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شماال به طول 25 متر 
به خيابان 14 مترى شــرقاً به طول 58/85 متر به قطعه يك از 1025 تفكيكى جنوبا به طول 25 متر به خيابان 
غرباً به طول 57/60 متر به قطعه 1027 تفكيكى كه ذيل ثبت شماره 120675 در صفحه 341 دفتر 673 بنام 
آقاى سعيد كهن دهقان سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است و به موجب چك شماره 071723 آقاى باقر 
غالميان قزاقى در قبال مبلغ 5000000000 ريال در رديف شــماره 139605801058000694 بازداشت 
مى باشــد كه بعلت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت كالســه 9600076 شده است و برابر نظريه 
مورخ 1397/2/3 كارشناس رسمى دادگسترى توصيف اجمالى مورد بازداشت عبارت است از واقع در گيالوند 
انتهاى خيابان ســپاه و به صورت يك قطعه زمين مى باشــد و مبلغ 12454030000 ريال معادل يك ميليارد و 
دويســت و چهل و پنج ميليون و چهارصد و ســه هزار تومان ارزيابى شده است و جهت وصول طلب بستانكار و 
حقوق دولتى كالســه فوق الذكر در روز يك شــنبه مورخ 1397/4/24 از ســاعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت 
اسناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت اسناد وامالك 
دماوند از طريق مزايده به فروش مى رســد مزايده از مبلغ 12454030000 ريال شروع و به باالترين قيمت 
پيشــنهادى نقداً فروخته مى شــود شركت در جلســه مزايده براى عمومى آزاد اســت و فروش كال نقدى است 
چنانچه روز تعيين شــده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت ومكان 
تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمين شده بانك ملى به 
مبلغ پايه مزايده درجلسه مزايده شركت نمايند ضمناً بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و 
اشتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم 
نشــده ، به عهده برنده مزايده اســت و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهاى دارائى و شهردارى و 

.... خواهد بود. م الف/5249
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

دادنامه
ش بايگانى شــعبه:960636 پرونده كالســه:9609981110300614 خواهان:بانك سپه مازندران با 
مديريت صالحيان با وكالت مهدى نوربخش ف رستم به نشانى محمودآباد-امام خمينى و عباس اميرمقدم ف حسن 
به نشانى محمودآباد خ امام كوچه آيت اله بروجردى ساختمان البرز ط 2 خواندگان:على حاجى پور ف حسينعلى به 
نشانى بابل اداره ماليات بابل2-نيره حبيب نسب ف مصطفى به نشانى بابل خ ش نواب صفوى اشرفى 25 س 
سهيل ط 2 پ 4   3-غالمعلى حاجى پور ف رمضانعلى به نشانى بابل خ كشاورز دانشجو 18 پ 8 خواسته ها:1-

مطالبه وجه 2-تامين خواسته ((رأى دادگاه)):درخصوص دعوى بانك سپه مازندران با وكالت مهدى نوربخش و 
عباس اميرمقدم به طرفيت1-نيره حبيب نسب2-غالمعلى حاجى پور3-على حاجى پور به خواسته مطالبه مبلغ 
76,770,000 ريال اصل خواسته و خسارت تاخيرتاديه روزانه  32,000 ريال از تاريخ 95/1/11 تا اجراى حكم 
به انضمام هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل نظر به اين كه قرارداد مستند دعوا(قرارداد مورخ 86/2/30) 
كه تصوير مصدق آن منضم به دادخواســت اســت داللت بر مســئوليت تضامنى خواندگان در قبال خواهان از 
بابت تســهيالتى كه خوانده رديف اول با ضمانت خواندگان رديف دوم و ســوم در قابل فروش اقساطى دريافت 
نمود دارد و مدت قرارداد نيز به اتمام رســيده و از طرفى از جانب خواندگان نســبت به دعوى اقامه شده دفاع 
و ايرادى به عمل نيامد و دليل و مدركى هم كه دال بر انجام تعهد موضوع قرارداد يا عدم حقانيت خواهان در 
مطالبه وجه خواستارى باشد ارائه نگرديد از اين رو دعوى خواهان محمول بر صحت تشخيص و مستندا به مواد 
198-515-519-522 ق آ د م و مواد 403و404 قانون تجارت ماده واحده قانون الحاق 2 تبصره به ماده 15 
اصالحى قانون عمليات بانكى بدون ربا اوالخواندگان متضامنا به پردخت 76,770,000 ريال بابت اصل خواسته 
دوما به پرداخت 2,259,250 ريال هزنيه دادرسى سوما پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه چهارما پرداخت 
خسارت تاخير تاديه روزانه 32000 ريال از تاريخ 95/1/19 تا هنگام پرداخت اصل تسهيالت در حق خواهان 
محكوم مى گردند.رأى صادره غيابى اســت و بدوا ظرف بيســت روز پس ازابالع قابل واخواهى در همين مرجع 

سپس در مهلت مذكور قابل اعتراض در مرجع تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى بابل-هادى محمدى كريمى

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى محمد على صفى خانى به شــماره شناســنامه 22 به شرح دادخواست به كالســه 9/97 از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مســى خان صفى خانى  بشناسنامه 4 
در تاريــخ 93/6/13 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- محمدعلى صفى خانى فرزند مســى خان به ش ش 22 صادره از دماوند پســر متوفى 2- موســى صفى خانى 
فرزند مســى خان به ش ش 1614 صادره از دماوند پســر متوفى 3- حسن صفى خانى فرزند مسى خان به ش 
ش 1688 صادره از دماوند پسر متوفى  4- على صفى خانى فرزند مسى خان به ش ش 1760 صادره از دماوند 
پســر متوفى 5- معصومه صفى خانى فرزند مســى خان به ش ش 17 صادره از دماوند دختر متوفى 6- نرگس 
صفى خانى فرزند مسى خان به ش ش 118 صادره از دماوند دختر متوفى 7- زهرا صفى خانى فرزند مسى خان 
بــه ش ش 539 صادره از دماوند دختر متوفــى 8- فاطمه آقاخوندى فرزند رمضانعلى به ش ش 10 صادره از 
دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد 
تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به 

دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5250
قاضي شوراي حل اختالف حوزه 6 آبسرد

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

برابر رأى شماره 139760301058000449 مورخ 1397/3/2 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم پريوش ندامتى فرزند براتعلى بشــماره شناســنامه 407 كد 1465179951 
صادره از اردبيل به مقدار ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى درآن به مســاحت 
185/20 مترمربع پالك 541 فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 64 فرعى از 61 اصلى واقع در چشــمه اعالء 
از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى متقاضى 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 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م 

الف/5251/2– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/4 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/19
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابــر رأى شــماره 139760301058000210 مــورخ 1397/2/3 هيــات اول موضــوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى فرشــاد گل دوســت فرزند سيف اله بشماره شناسنامه 372 كد ملى 
0054152127 صادره از تهران به مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى درآن به 
مساحت 185/20 مترمربع پالك 541 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 64 فرعى از 61 اصلى واقع در چشمه 
اعالء از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى متقاضى 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 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 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م 

الف/5251/1– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/4 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/19
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت اسداله مالزئى فرزند عبدالحميد به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9709985457300074 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان عبدالحميد مالزئى در تاريخ 1386/6/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
آن شــخص منحصر است به 1-  اســداهللا مالزئى فرزند عبدالحميد به ش ملى 3590088664 متولد 1356 
پسر متوفى 2- عدنان مالزئى فرزند عبدالحميد به ش ملى 3640163885 متولد 1370 پسر متوفى 3- ولى 
اهللا مالزئــى فرزند عبدالحميد بــه ش ملى 3440288874 متولد 1372 پســر متوفى 4- على مالزئى فرزند 
عبدالحميد به ش ملى 3640615591 متولد 1378 پســر متوفى 5- حسين مالزئى فرزند عبدالحميد به ش 
ملى 3640397096 متولد 1374 پسر متوفى 6- حسن مالزئى فرزند عبدالحميد به ش ملى 3640397101 
متولد 1374 پســر متوفى 7- طلحه مالزئى فرزند عبدالحميد به ش ملى 3651626733 متولد 1366 پســر 
متوفــى 8- عمران مالزئى فرزند عبدالحميد به ش ملى 3640063848 متولد 1368 پســر متوفى 9- محمد 
طيب مالزئى فرزند عبدالحميد به ش ملى 3640125290 متولد 1369 پسر متوفى 10- عبدالرحمن مالزئى 
فرزند عبدالحميد به ش ملى 3640563255 متولد 1377 پسر متوفى 11- حميرا مالزئى فرزند عبدالحميد 
بــه ش ملــى 3651330699 متولــد 1362 دختر متوفى 12- عبيــده مالزئى فرزنــد عبدالحميد به ش ملى 
3650302640 متولــد 1359 دختر متوفى 13- زهرا مالزئى فرزند عبدالحميد به ش ملى 3640378644 
متولد 1373 دختر متوفى 14- شيما مالزئى فرزند عبدالحميد به ش ملى 3640378636 متولد 1373 دختر 
متوفى 15- ليلى مالزئى فرزند عبدالحميد به ش ملى 3640887220 متولد 1382 دختر متوفى 16- فاطمه 
آبروشــن فرند يارك به شــماره ملى 3651277089 متولد 1353 همســر متوفى 17- اســما معنوى فرزند 
عبدالكريم به ش ملى 6450909080 متولد 1331 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد. م الف/67
رئيس شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

متن آگهى
محكوم له: اداره راه و شهرسازى استان همدان ، محكوم عليه: محمد على رجبى ، پيرو آگهى هاى منتشره 
در جرايد بدينوســيله به آقاى محمدعلى رجبى كه مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى شــود بموجب درخواســت 
اجراى حكم مربوطه به شــماره 9710098123200041 و شماره دادنامه مربوطه 9609978123201184 
صادره از شــعبه دوم حقوقى كبودرآهنگ محكوم عليه محكوم اســت به خلع يد از ملك مورد اختالف به ميزان 
30 مترمربع موضوع خواســته خواهان در شرح دادخواست تقديمى در پالك ثبتى 3و2و1 فرعى از 227 اصلى 
واقع در كبودرآهنگ و قلع و قمع اعيان احداثى به ميزان مذكور به شــرح نظريه كارشناســى موجود در پرونده 
و پرداخت مبلغ 3/500/000 ريال بابت هزينه كارشناســى در حق خواهان و پرداخت نيم عشــر دولتى در حق 
صندوق دولت. پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشد بديهى است 
با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ  تامين متناسب از محكوم له، يا 
ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9  
قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت 
به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد. در غير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نســبت به اجراى مدلول 

اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م الف/58
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان كبودرآهنگ

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت نرجس على آبادى فرزند اصغر داراى شناســنامه شــماره 241 صادره از 
بيرجند به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 970176 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان كنيزرضا حاجى آبادى فرزند گل محمد به شناسنامه 1 صادره بيرجند در 
تاريخ 1395/5/22 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- متقاضيه با مشخصات فوق الذكر فرزند متوفيه 2- على على آبادى فرزند اصغر به ش ملى 3610991542 
صــادره زاهدان فرزند متوفيه 3- نيــره على آبادى فرزند اصغر به ش ملــى 3610412119 صادره زاهدان 
فرزند متوفيه 4- نســرين على آبادى فرزند اصغر به ش ملى 3610412100 صادره زاهدان فرزند متوفيه 
5- اصغر على آبادى فرزند محمد به ش ش 35 صادره بيرجند همسر متوفيه ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد 
او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م 

الف/806
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان

متن آگهى
در پرونده كالســه 960837 اين شــعبه آقاى حسين خسروى جعفرى فرزند حســن به اتهام كالهبردارى 
رايانه اى از طريق وارد كردن غيرمجاز رمز حساب و تحصيل مال از اين طريق نسبت به خانم مريم شركائى فرزند 
قاســم على تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان بودن در اجراى مقررات ماده 174 قانون 
آييــن دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گــردد تا ظرف مهلت 30 روز از 
انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
داديار شعبه 2 داديارى عمومى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كنگاور


