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 مذاکره سرمایه گذاران شرکت
پتروشیمی همدان با بانک صنعت و معدن

استاندار همدان با بیان اینکه بانک صنعت و معدن 
در اس��تان همدان طرح های بزرگ��ی را حمایت کرده 
است افزود: مقرر ش��د که هفته آینده سرمایه گذاران 
ش��رکت پتروش��یمی جدید همدان با مسئوالن بانک 

صنعت و معدن مذاکره کنند.
محمدناص��ر نیکبخ��ت ادامه داد: بان��ک صنعت و 
معدن کمک به اقتصاد مقاومتی را دغدغه خود و کمک 
به اش��تغال و تولید را وظیفه خ��ود می داند و این بانک 
کمک های بزرگی را به توس��عه و صنعت استان همدان 
کرده اس��ت. وی گفت: همدان در س��ال جاری میالدی 
میزب��ان 2 رویداد مهم بین المللی اس��ت که با توجه به 
انتخاب این اس��تان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا، 
میزبان 500 عضو از بیش از 150 کشور وابسته با سازمان 
جهانی گردشگری و همچنین میزبان وزرای خارجی 34 

کشور آسیایی در سال جاری میالدی هستیم.

 ضرورت تعامل و هم اندیشی بانک ها
برای تحقق بانکداری اسالمی

رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد استان قم 
به همراه روسای دوایر و شعب استان با امام جمعه قم 
و تولیت آس��تان مقدس حضرت فاطمه معصومه)س(

دیدار و گفت وگو کردند.
آیت اهلل س��یدمحمد سعیدی امام جمعه قم با بیان 
اینکه در اس��الم قاعده ای وج��ود دارد که اعالم می دارد 
نباید ظلم کرد و نه مورد ظلم قرار گرفت، اظهار داشت: 
این قاعده و اصل کلی در همه مباحث اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی و حتی نوع ارتباط با بیگانگان جاری 
است و باید به آن عمل کرد. البته تبیین و تفصیل این 
مساله مستلزم آن است که افراد به قواعد و ضوابط شرع 
مقدس به خوبی آشنا باشند به خصوص در مباحث مالی 

و بانکداری که این ضرورت دو چندان است.

سایپا بیشترین سهم بازار خودروي ایران را 
به خود اختصاص داد

گروه خودروسازي سایپا با در اختیار داشتن سهم 43.6 
درصدي از ب��ازار خودروي ایران، بزرگ ترین عرضه کننده 

خودروي کشور در هفت سال گذشته شناخته شد.
این گروه از ابتداي سال جاري تا پایان اردیبهشت ماه 
سال جاري توانسته 103 هزار و 691 دستگاه خودرو به 
بازار عرضه کند و عنوان بزرگ ترین عرضه کننده خودرو 
در کشور را به خود اختصاص دهد؛ این در حالي است که 
تعداد خودروهاي عرضه شده به بازار توسط خودروسازان 
داخلي در دو ماهه نخس��ت سال جاري تعداد 226 هزار 
و 584 دس��تگاه بوده است. گروه خودروسازي سایپا که 
از دي ماه سال قبل تاکنون توانسته با افزایش چشمگیر 
تولید خ��ودرو در ایران، عنوان بزرگ ترین خودروس��از 

کشور را هم از آن خود کند.

اجالس کشورهای صادرکننده اخبار س�ياه نفت، روز جمع��ه تحت تأثیر ط�اي 
فشارهای آمریکا برگزار شد تا یکی از سیاسی ترین 
اج��الس اوپ��ک در س��ال های اخیر رق��م بخورد؛ 
نشستی که تصمیمات آن در راستای منافع آمریکا 

و متحدان آن بود.
 براساس تصمیمی که در نشست 1۷4 اوپک 
در وین گرفته ش��د این سازمان به همراه متحدان 
غیر عضو خود مثل روس��یه یک میلیون بشکه در 
روز عرضه جهانی نفت را افزایش خواهد داد. ایران 
تا پیش از نشس��ت جمعه مخالف هرگونه افزایش 
تولی��د نفت اوپک بود و ای��ن موضوع بارها زا زبان 

بیژن زنگنه وزیر نفت مطرح شد.
ام��ا همانطور که انتظار می رفت اوپک بیش از 
آن که تحت تاثیر استدالل های ایران باشد، گوش 
به فرمان عربس��تان است و خواسته های عربستان 

در تصمیم نهایی اوپک، پدیدار شد.
بدین ترتی��ب اعضای اوپ��ک تصمیم گرفتند 
می��زان تولید خ��ود را یک میلیون بش��که در روز 
افزای��ش دهند. البته میزان افزای��ش واقعی تولید 
نف��ت کمت��ر از یک میلیون بش��که در روز خواهد 
بود زیرا برخی کش��ورها هم اکنون کمتر از سهمیه 
خود تولید می کنند و نمی توانند تولید نفت خود را 
افزایش دهند و کشورهای دیگر هم مجاز نیستند 

کمبود تولید سایر کشورها را جبران کنند.

تحریم های نفتی ایران
تحریم نفتی ایران توس��ط آمریکا از چند ماه 
دیگ��ر به اجرا گذاش��ته می ش��ود و رئیس جمهور 
آمری��کا متحدان خود در اوپک را تحت فش��ار قرار 
داده ب��ود تا با افزای��ش تولید این س��ازمان تأثیر 

تحریم نفتی ایران بر قیمت ها را خنثی کنند.
از چن��د روز قب��ل از برگ��زاری اجالس اوپک، 
اخبار غیررسمی حکایت از توافق عربستان سعودی 
و روسیه برای افزایش تولید نفت به منظور جبران 
کاه��ش تولید نف��ت ونزوئال و همچنی��ن احتمال 
اخالل در صادرات نفت ایران به با شروع تحریم های 

آمریکا از دو ماه دیگر مطرح شده بود.
 از دو سال قبل که قیمت نفت به زیر هر بشکه 
30 دالر رسید، روسیه به عنوان لیدر کشورهای نفتی 
غیر عضو اوپک، توافقی را با اعضای اوپک ترتیب داد 
که با اجرای آن تولید نفت کشورهای عضو و غیرعضو 
اوپک حدود 1.5 میلیون بشکه کاهش یافت. با اجرای 
این توافق که به طرح فریز نفتی موسوم شد، قیمت 
نفت مجدداً صعودی شد و در ماه های اخیر به ۷0 تا 

80 دالر افزایش پیدا کرده است.
ب��ا وجود موفقیت طرح فری��ز نفتی، از چندی 
پیش که آمریکا از برجام خارج شد و اعالم کرد که 
طی ماه های آینده تحریم نفتی علیه ایران را اعمال 
خواهد ک��رد، زمزمه هایی درباره لغ��و این طرح از 
سوی حامیان آمریکا در اوپک مطرح شد. از سوی 
دیگر، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از چند 
هفته قبل به انتق��اد از گرانی قیمت نفت پرداخت 

که سیگنالی به اوپک برای افزایش تولید نفت بود.
 درپی درخواس��ت دونالد ترام��پ از اوپک به 
منظور افزای��ش تولید با ه��دف کاهش قیمت ها، 
برخ��ی از اعض��ای این س��ازمان نس��بت ب��ه این 
درخواس��ت واکن��ش نش��ان داده و آن را محکوم 
کردند اما کش��ورهایی مثل عربس��تان همان طور 
ک��ه انتظار می رفت به دنب��ال تأمین منافع آمریکا 
افتادن��د و از چن��د روز قب��ل، ط��رح افزایش یک 

میلیون بشکه ای تولید نفت را مطرح کردند.
ب��ه گفته کارشناس��ان، افزایش ی��ک میلیون 
بش��که ای تولید نفت کش��ورهای عضو و غیرعضو 
اوپک هرچند به بهانه ظاهری جلوگیری از افزایش 
ش��دید قیمت نفت مطرح ش��ده، ام��ا در باطن آن 
ب��ه خوبی می توان آماده س��ازی بازار ب��رای اجرای 
تحریم ه��ای نفتی آمریکا علیه ایران را دید. آمریکا 
از زم��ان خروج از برج��ام تاکنون، به کش��ورهای 
اصل��ی خریدار نفت ایران مثل ژاپ��ن، کره جنوبی 
و هندوستان اخطار داده که از اواسط تابستان باید 
واردات نفت از ایران را به شدت کاهش دهند. حتی 
جمع��ه خبرگزاری ها از فش��ار آمریکا به ژاپن برای 

توقف کامل واردات نفت از ایران، خبر دادند.
آمری��کا برای اقناع واردکنن��دگان نفت از ایران 
درپیروی از تحریم نفتی، تالش دارد با افزایش تولید 
نفت از جانب عربس��تان و حامیانش، این کاهش را 
جب��ران نماید. این صورت مس��ئله جنگ پنهان در 
یکصد و هفتاد و چهارمین اجالس وزیران نفت اوپک 
بود که دیروز با شرکت 14 کشور، در مقر دبیرخانه 

اوپک در وین پایتخت اتریش برگزار شد.

خروج اعتراضی زنگنه
 با وجود تالش های ایران، نشس��ت مقدماتی 
پنجش��نبه وزرای نفت اوپک که پنجشنبه در وین 
برگزار ش��د، در جهت تأمین مناف��ع آمریکا پیش 
رفت به طوری که بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان 
این جلس��ه را به نش��انه اعتراض به توافق افزایش 

یک میلیون بشکه ای تولید نفت ترک کرد.
در نشست مشترک کمیته نظارتی که با حضور 
وزرا در روز پنج ش��نبه برگزار شد شرکت کنندگان 
به توافقی دست یافتند که براساس آن کشورهای 
تولیدکننده نفت یک میلیون بش��که در روز تولید 
خود را افزای��ش خواهن��د داد. وزرای نفت عراق، 
عمان، ونزوئال نیز به طور ضمنی از این نوع رویکرد 

وزیر نفت ایران حمایت کردند.
اما ظه��ر جمعه اوضاع متفاوت ش��د و وزرای 
نفت ایران و عربس��تان پیش از آغاز نشست اوپک 
دیدار غیرمنتظره ای برگزار کردند که در پایان این 
جلسه، زنگنه اظهار داشت که در گفت وگو با وزیر 

انرژی عربستان به یک چارچوب تفاهمی در رابطه 
با سطح تولید نفت دست یافته است.

مناب��ع آگاه اعالم کرده بودند ایران در صورتی 
که اوپک رس��ماً تحریم های آمریکا که تولید نفت 
این کش��ور را هدف گرفته اس��ت محکوم کند، با 
افزایش س��همیه های تولید اوپک موافقت خواهد 
کرد با این حال در بیانیه اوپک، اشاره ای به تحریم 

ایران نشده است.

نکات سیاسی تصمیم اوپک
پس از اع��الم تصمیم اوپک برای افزایش یک 
میلیون بشکه ای تولید، اکثر رسانه های خارجی این 
تصمیم را نشانه به کرسی نشستن نظرات عربستان 
قلم��داد کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 

نیز از تصمیم اوپک ابراز خشنودی کرد.
با این حال، رس��انه های حامی دولت در داخل 
ایران روز شنبه این ماجرا را به گونه ای جلوه دادند 

که گویا نظرات ایران به کرسی نشسته است.
نکته مهم آن است که اوپک در دهه های اخیر 
نش��ان داده که تحت تاثیر سیاست های عربستان 
اس��ت و رژیم س��عودی هم که مشخص است پیرو 
دستورات آمریکا اس��ت. اکثریت اوپک کشورهای 
عربی هس��تند ک��ه لیدر آنها عربس��تان اس��ت و 
دشمنی رژیم سعودی با ایران نیز اظهرمن الشمس 
است. عربس��تان در زمان مذاکرات هسته ای برای 
ضربه زدن ب��ه ایران، با افزایش تولید نفت، موجب 
س��قوط قیمت آن ش��د تا درآمده��ای نفتی ایران 
کاه��ش پیدا کند. در آن مقطع، اوپک هیچ کمکی 
نتوانس��ت به ایران بکند. پس از توافق هسته ای نیز 
عربس��تان سیاس��ت خود را عوض کرد و به دنبال 

کاهش تولید نفت رفت.
در سه دهه اخیر نیز به علت مخالفت عربستان، 
ایران هیچ گاه نتوانس��ته دبیرکلی اوپک را به دست 

آورد و حق ایران به راحتی پایمال شده است.
نکته مهم آن است که عربستانی ها در دشمنی 
ب��ا ایران در عرصه سیاس��ت و اقتص��اد و باالخص 
انرژی و تصمیم��ات اوپک نش��ان  داده اند تفاوتی 
میان دولت ها و وزرای نفت ایران قائل نیس��تند. با 
این حال، رس��انه های اصالح طلب و حامیان دولت 
روحان��ی به گون��ه ای تصمیمات چند س��ال اخیر 
اوپ��ک را جلوه داده اند که گوی��ی زنگنه همه کاره 

اوپک شده و عربستان را مغلوب کرده است.

نکات فنی تصمیم اوپک
براس��اس تصمی��م اوپ��ک، قرار اس��ت عرضه 
نفت حدود یک میلیون بش��که نفت افزایش یابد. 
مسئوالن نفتی ایران می گویند چون اعضای اوپک 

50 درصد بیش��تر از س��همیه مقرر خود در طرح 
فریز نفتی، تولیدش��ان را کاهش داده اند، بنابراین 
تصمی��م اخیر اوپ��ک درباره مجاز ب��ودن اعضا به 
افزای��ش تولید برای جب��ران کاهش 50 درصدی 

فوق، به معنای افزایش تولید نیست.
اما این توجیهات صرفا روی کاغذ است، وگرنه 
در بازار جهانی تصمیم اوپک بدین معنا اس��ت که 
اگ��ر مثال تاکن��ون روزانه 90 میلیون بش��که نفت 
تولی��د می ش��د، از اول جوالی این رق��م می تواند 
ب��ه 91 میلیون بش��که افزایش یابد ک��ه با توجه 
ب��ه تقاضای 98 میلیون بش��که ای نفت در جهان، 
افزایش یک میلیون بشکه ای عرضه موجب کاهش 

تنش در بازار می شود.
بنابرای��ن عمال در بازار جهانی ش��اهد افزایش 
یک میلیون بش��که ای تولید نفت خواهیم بود که 
قطع��ا تاثیر منف��ی بر قیمت نفت خواهد داش��ت 
هرچن��د روز جمعه به عل��ت آن که تصمیم اوپک 
کمت��ر از انتظ��ار بازار ب��ود، قیمت نف��ت به طور 
مقطعی باال رف��ت اما با افزایش عرضه نفت از اول 
ج��والی )یک هفته آینده(، قیم��ت  نفت هم روند 

نزولی خواهد گرفت.
علت این موضوع که اعضای اوپک 50 

درصد بیش��تر از سهمیه مقرر خود در 
طرح فریز نفتی، تولیدش��ان را کاهش 
داده اند، به کاهش شدید تولید ونزوئال 
برمی گ��ردد که به دلی��ل تحریم های 
آمریکا علیه این کشور است. براساس 
طرح فریز نفتی، ونزوئال می توانس��ت 
یک میلیون و 9۷2 هزار بشکه در روز 

نفت تولید کند.
اخیر  گ��زارش  براس��اس  ام��ا 
اوپک، تولی��د نفت ونزوئال به یک 
میلی��ون و 392 هزار بش��که در 
روز کاه��ش یافت��ه یعنی حدود 

600 هزار بش��که کمتر از سهمیه 
مقرر. کاهش تولی��د نفت ونزوئال به 

عل��ت تحریم ه��ای اقتص��ادی و نفتی 
آمریکا علیه این کش��ور بوده اس��ت و 
ونزوئال عمال ق��ادر به افزایش تولید 
خود نیس��ت حتی اگ��ر اوپک این 
کش��ور را از هرگون��ه محدودیت 

تولید، معاف کند.
بنابراین، تصمیم اوپک برای 
این ک��ه مجم��وع تولید اوپک 
افزایش یابد تا به س��طح مقرر 
در ط��رح فریز نفتی برس��د، 
ب��ه منزله چ��راغ س��بز به 

عربس��تان، کویت، قطر و امارات است تا با افزایش 
تولید خود، کاهش 600 هزار بشکه ای تولید نفت 

ونزوئال را جبران کنند.
وضعیتی که ب��رای تولید نف��ت ونزوئال بر اثر 
تحریم های آمریکا پی��ش آمده، احتماال از ماه های 
آین��ده برای ای��ران هم پیش خواهد آم��د. در این 
وضعی��ت، ارزش بن��د آخ��ر مصوب��ه اوپ��ک برای 
عربستان، مشخص می ش��ود. بند 5 بیانیه اوپک با 
توجه به نزدیک ش��دن به تحریم های نفتی آمریکا 
علیه ایران، کمی مش��کوک است. در این بند آمده 
است:  اگر یکی از اعضای حاضر در این توافق کاهش 
تولید قابل توجهی داش��ته باشد، برای جبران این 
کاهش تولید با آن کشور مذاکره و در صورت توافق 

طرف ها، جبران این کاستی انجام می شود.
در ای��ن بند، جبران کاهش تولید نفت اعضا از 

سوی اعضای دیگر، پیش بینی شده است.
از این رو، برخالف درخواس��ت رس��می زنگنه 
ب��رای محکومی��ت تحریم های احتمال��ی ایران در 
بیانیه اوپ��ک، اوضاع کامال برعکس ش��ده و یکی 
از مصوبات اوپک به زمینه س��ازی برای تحریم های 

ایران تبدیل شده است.
زنگن��ه چند هفت��ه قبل از اج��الس اوپک در 
نامه رسمی به رئیس اوپک خواستار 
گنجاندن دستور کار جداگانه ای 
در کنفران��س آتی اوپک تحت 
عنوان »حمایت اجالس وزرای 
اوپ��ک از اعضای��ی ک��ه تحت 
تحریم های غیرقانونی، یکجانبه 
و فرامرزی قرار می گیرند« شده 

بود.
وی در ای��ن نام��ه تأکی��د 
ک��رده بود: چنانچ��ه در نتیجه 
اعم��ال ای��ن تحریم ها، س��هم 
جمه��وری اس��المی ای��ران از 
ب��ازار نفت کاهش یابد، پس از 
رفع محدودیت های غیرقانونی 
اعمال ش��ده، ایران در اسرع 
وقت به س��طح تولید عادی 
خ��ود بازخواه��د گش��ت و 
را  محدودیت��ی  هیچگون��ه 
در ای��ن خص��وص نخواهد 

پذیرفت.
اما همانطور که ذکر ش��د 
بیانیه اوپک برخالف خواست 
ایران، به ج��ای محکومیت 
علیه  احتمالی  تحریم های 
کشورمان، به زمینه سازی 
آنه��ا  اج��رای  ب��رای 
اس��ت.  پرداخت��ه 

    مشرق نيوز

متن آگهى 
شــماره بايگانى پرونده:9400090- بدين وســيله به آقاى امير ســربازى فرزند محمدباقر شناسنامه شماره 
3260 صادره از تهران ســاكن تهران ، خ قزوين ، خ نوروزى ، كوچه اتفاق بن بســت جعفرى ابالغ مى شود كه تعاونى 
اعتبارى كارســازان آينده جهت وصول مبلغ 26000000 ريال به اســتناد چك شماره 418842 عليه شما اجرائيه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9400090 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1394/12/17 
مامور ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا 
مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد ، عمليات اجرائى جريان 

خواهد يافت. م الف/5254/3
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى 
شماره بايگانى پرونده:9500008- بدين وسيله به آقاى عباس محمدى فرزند احمد شناسنامه شماره 6 صادره 
از دماوند ، ســاكن دماوند گيالوند ، ميدان گلها بن بســت گلها پالك 159 ابالغ مى شود كه تعاونى اعتبارى كارسازان 
آينده جهت وصول مبلغ 41000000 ريال به استناد چك شماره 291567 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به كالســه 9500008 در اين اداره تشــكيل شــده و طبق گزارش مورخ 1395/2/12 مامور ، محل اقامت 
شــما به شــرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضاى بســتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط 
يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى 
كه روز ابالغ محســوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد ، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. 

م الف/5254/4
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به آقاى 
مجيد متكائى دائر بر ايراد صدمه بدنى عمدى متهم پرونده كالسه 970174 تحت تعقيب اين دادگاه مى باشد لذا 
به نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 97/5/24 ساعت 9 صبح با در دست داشتن شماره پرونده 
مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور مطابق مقررات دادگاه غيابا اتخاذ تصميم 

مى نمايد. م الف/489
 منشى شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
در اجراى ماده 344 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب ســال 1392 به 
آقاى ميالد كرمى فرزند مجتبى كه در پرونده كالسه 960815 جزايى به اتهام مباشرت در ايراد صدمه بدنى عمدى 
و تخريب عمدى تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 97/6/5 راس ساعت 10/00 
با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه 

غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/511
مدير دفتر شعبه 112 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه

آگهى احضار متهم
بدينوســيله به آقايان 1- يونس گلزردى 2- ميالد مرادى 3-  اميرحسين سليمانى فرزندان همگى خدامراد 
مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه به كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه در پرونده كالسه 
بايگانى شماره 970212 به اتهام مشاركت در نزاع دسته جمعى منجر به ضرب و جرح و اخالل در نظم عمومى و عربده 
كشى و ايجاد مزاحمت و قدرتنمايى با سالح سرد و مشاركت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار و توهين جهت دفاع 
از خود و شركت در جلسه رسيدگى تاريخ 97/5/13 ساعت 9 صبح در شعبه 106 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه حاضر 

شويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف/495
 رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به وسيله نشر آگهى
آقايان 1- امير خوشــرو 2- نمامعلى خوشــرو 3- رامين خوشرو 4- همايون فتحى در اجراى ماده 344 قانون 
آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب سال 92 حسب گزارش مرجع انتظامى كه در پرونده 
كالسه 960395 به اتهام مشاركت در نزاع دسته جمعى و اخالل در نظم عمومى تحت تعقيب ميباشيد ابالغ مى گردد 
كه در وقت رسيدگى به تاريخ 97/6/24 راس ساعت 9 صبح با در دست داشتن شماره پرونده و ارائه مدرك هويتى 
مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد.  ضمناً 

جهت نشر آگهى طبق ماده 344 اقدام نماييد. م الف/53
 قاضى دادگاه اطفال و نوجوانان كرمانشاه

متن آگهى
شــاكى هدايت مرادپور شــكايتى با طرفيت متهم سيد مهدى وجدانى شــيرآبادى فرزند سيد سجاد به اتهام 
كالهبردارى مرتبط با رايانه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 102 
دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (102 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى ساختمان دادگسترى كل 
ارجاع و به كالســه 970207 ثبت گرديد كه وقت رســيدگى آن 1397/5/10 ساعت 11/00 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن متهم ســيد مهدى وجدانى شــيرآبادى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 

خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/516
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
شــاكى ياور مومنه پور شــكايتى با طرفيت متهمين صادق مرادى، امير مرادى، شاهين مرادى، حشمت مرادى 
، صحبت مرادى به اتهام تخريب و توهين تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت رسيدگى 
به شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشاه (102 جزايى ســابق) واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى ساختمان 
دادگســترى كل ارجاع و به كالســه 970206 ثبت گرديد كه وقت رسيدگى آن 1397/5/6 ساعت 11/00 تعيين 
شــده اســت به علت مجهول المكان بودن متهمين فوق الذكر و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 

خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/517
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شكايت مبين محمدى و غيره بر عليه بهنام رضا حسينى 2- عليرضا بيجانه به اتهام مشاركت در قدرت نمايى 
با سالح سرد و غيره مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988323800075 شعبه 104 
دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/23 ساعت 08/00 تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهمين مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يكماه 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/493
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

آگهى احضار متهمين
با توجه به پرونده كالســه 960985 مطروحه در اين شــعبه بدينوسيله به خانم سميه كليچ به اتهام مزاحمت 
تلفنى ، توهين كه فعال مجهول المكان مى باشند به استناد ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى ابالغ مى گردد كه 
جهت رسيدگى به اتهامات مذكور در مهلت يك ماهه از تاريخ نشر آگهى در شعبه 5 داديارى سمنان حاضر شويد در 

غير اينصورت به موضوع غيابا رسيدگى و تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد. 
داديار شعبه 5 داديارى دادسراى عمومى و انقالب سمنان- كوثر تبيانيان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شكايت رضا بلمانه و غيره بر عيه ايرج اعتمادى تبار فرزند خدامراد به اتهام ضرب و جرح عمدى با سالح سرد 
و غيره مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988328800881 شعبه 104 دادگاه كيفرى 
دو شــهر كرمانشــاه (104 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/24 ساعت 08/00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار 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/494
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم پيوستى
بدينوســيله به آقاى اشــكان ربانى ســودابى فعال مجهول المكان ابالغ مى شــود كه آقاى روح اله آذرى نسب 
دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت شما در شوراى حل اختالف استان كهگيلويه و بويراحمد (شهرستان 
دنا ســى ســخت) ارائه و به كالســه 970124 ثبت و براى روز يكشــنبه مورخ 1397/5/7 ســاعت 11 صبح وقت 
رسيدگى تعيين گرديده است مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار محلى درج تا شما به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرســى مدنى بتوانيد قبل از رسيدگى به شــوراى حل اختالف واقع در دادگسترى دنا مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رســيدگى در شــورا حاضر شويد در صورت عدم حضور غياباً 

رسيدگى بعمل خواهد امد آگهى بعدى در صورت نياز فقط يك نوبت خواهد بود.
متصدى امور دفترى شعبه اول شوراى حل اختالف شهر سى سخت

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى تورج كسرائى سى سخت اصل داراى شناسنامه شماره 1784 به شرح دادخواست به كالسه 970122 از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ايرج كسرائى سى سخت به شماره 
شناســنامه 517 در تاريــخ 1376/12/6 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- پريگل صابرى پور فرزند احمد ت ت 1315 ش ش 912 صادره از بويراحمد همســر متوفى 
2- وحيد كســرائى ســى ســخت فرزند ايرج ت ت 1342 ش ش 1983 صادره از بويراحمد پســر متوفى 3- جواد 
كســرائى ســى ســخت فرزند ايرج ت ت 1344 ش ش 46 صادره از بويراحمد پســر متوفى 4- تورج كسرائى سى 
سخت فرزند ايرج ت ت 1336 ش ش 1784 صادره از بويراحمد پسر متوفى 5- مهين كسرائى سى سخت فرزند 
ايرج ت ت 1340 ش ش 1982 صادره از بويراحمد دختر متوفى 6- صنوبر كســرائى ســى ســخت فرزند ايرج ت 
ت 1345 ش ش 2351 صادره از بويراحمد دختر متوفى 7- طوبى كســرائى ســى ســخت فرزند ايرج ت ت 1334 
ش ش 1453 صادره از بويراحمد دختر متوفى 8- ســكينه كســرائى سى ســخت فرزند ايرج ت ت 1347 ش ش 
2663 صادره از بويراحمد دختر متوفى 9- آفتاب كســرائى ســى سخت فرزند ايرج ت ت 1339 ش ش 11 صادره 
از بويراحمد دختر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد.
متصدى امور دفترى شعبه اول شوراى حل اختالف شهر سى سخت

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى جانقلى عسكر پور دهنو داراى شناسنامه شماره 68 به شرح دادخواست به كالسه 970128 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رستم عسكرپور دهنو به شماره شناسنامه 
47 در تاريخ 1397/1/6 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- جانقلى عســكرپور دهنو فرزند رســتم ت ت 1335 ش ش 68 صادره از بويراحمد پســر متوفى 2- جهان زير 
عسكرپور دهنو فرزند رستم ت ت 1334 ش ش 1698 صادره از دنا پسر متوفى 3- رضا عسكرپور دهنو فرزند 
رستم ت ت 1340 ش ش 95 صادره از بويراحمد پسر متوفى 4- ناصر عسكرپور دهنو فرزند رستم ت ت 1344 
ش ش 97 صادره از بويراحمد پسر متوفى 5- شرافت عسكرپور دهنو فرزند رستم ت ت 1342 ش ش 96 صادره 
از بويراحمد دختر متوفى 6- شاصنم عسكرپور فرزند رستم ت ت 1327 ش ش 27 صادره از بويراحمد دختر متوفى 
7- صنم عسكرپور دهنو فرزند رستم ت ت 1333 ش ش 1697 صادره از دنا دختر متوفى  8- لطافت عسكرپور 
دهنو فرزند رســتم ت ت 1339 ش ش 94 صادره از دنا دختر متوفى 9- آذر عســكرپور دهنو فرزند رستم ت ت 
1352 ش ش 121 صادره از بويراحمد دختر متوفى 10- گوهر عسكرپور دهنو فرزند رستم ت ت 1351 ش ش 
120 صادره از بويراحمد دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
متصدى امور دفترى شعبه اول شوراى حل اختالف شهر سى سخت

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى جعفر زرافشــانى داراى شناســنامه شــماره 68 به شــرح دادخواست به كالســه 970122 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ايرج زرافشانى به شماره شناسنامه 875 در 
تاريخ 1397/1/8 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- جميله 
زرافشــانى فرزند قاســم ت ت 1323 ش ش 1356 صادره از بويراحمد همسر متوفى 2- كريم زرافشانى فرزند 
ايرج ت ت 1344 ش ش 2217 صادره از بويراحمد پســر متوفى 3- رمضان زرافشــانى فرزند ايرج ت ت 1347 
ش ش 115 صادره از بويراحمد پســر متوفى 4- عبداله زرافشــانى فرزند ايرج ت ت 1348 ش ش 131 صادره 
از بويراحمد پســر متوفى 5- جعفر زرافشــانى فرزند ايرج ت ت 1360 ش ش 68 صادره از بويراحمد پسر متوفى 
6- صفر زرافشانى فرزند ايرج ت ت 1341 ش ش 2069 صادره از بويراحمد پسر متوفى 7- گل اندام زرافشانى 
فرزند ايرج ت ت 1357 ش ش 29 صادره از بويراحمد دختر متوفى 8- معصومه زرافشانى فرزند ايرج ت ت 1350 
ش ش 132 صادره از بويراحمد دختر متوفى 9- مســتانه زرافشــانى فرزند ايرج ت ت 1354 ش ش 151 صادره 
از بويراحمد دختر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد.
متصدى امور دفترى شعبه اول شوراى حل اختالف شهر سى سخت

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سيده زهرا موسوى وفا فرزند سيد فرج اله به شرح دادخواست تقديمى ثبت 
شده به كالسه 9709987430500252 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان جهانبخش جليل نصرآباد عليا در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1397/1/5 بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- حديث جليل نصرآباد عليا فرزند جهانبخش به ش ش 4221038312 فرزند 
متوفى 2- ســيده زهرا موســوى وفا فرزند سيد فرج اهللا به ش ش 1483 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 مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم صديقه اشرف به شماره شناسنامه 3438 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواست 
به شــماره كالســه 1944/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شــادروان عباس اشرف به شماره 
شناسنامه 1226 در تاريخ 1313/7/9 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- امير اشرف فرزند عباس 
ش ش 8 متولد 1310 صادره از دماوند پسر متوفى 2- ليلى اشرف فرزند مشهدى محمد حسن ش ش 1228 متولد 
1284 صادره از دماوند همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت نوبت آگهى 
مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به 

شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5257 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 5 كيالن

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى على بابا بيك به شناســنامه شــماره 4 به اســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه ورثه 
درخواســتى به شماره 97/4/267 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان محمدعلى بابابيك به 
شماره ملى 0439087252 در تاريخ 1395/10/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
وى عبارتند از: 1- على بابابيك فرزند محمدعلى به ش ش 4 صادره از دماوند پسر متوفى 2- محسن بابابيك فرزند 
محمدعلى به ش ش 4 صادره از دماوند پسر متوفى 3- رقيه بابابيك فرزند محمدعلى به ش ش 26 صادره از دماوند 
دختر متوفى 4- ســكينه بابابيك فرزند محمدعلى به ش ش 25 صادره از دماوند دختر متوفى 5- حســين بابابيك 
فرزند محمدعلى به ش ش 102 صادره از دماوند پسر متوفى 6- ربابه بابابيك فرزند محمدعلى به ش ش 24 صادره 
از دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد 

در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5259
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى جواد زمانى به شناسنامه شماره 0430022131 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواستى به شماره 97/4/253 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان ابراهيم زمانى به 
شماره ملى 0439797586 در تاريخ 1395/05/056 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
وى عبارتند از: 1- سيده اشرف ميرحسينى فرزند سيد حسن به ش ش 13 صادره از دماوند همسر متوفى 2- جواد 
زمانى فرزند ابراهيم به ش ش 0430022131 صادره از دماوند پســر متوفى 3- فاطمه زمانى فرزند ابراهيم به 
ش ش 19 صــادره از دماونــد دختر متوفى 4- زهرا زمانى فرزند ابراهيم به ش ش 1759 صادره از دماوند دختر 
متوفى 5- مريم زمانى فرزند ابراهيم به ش ش 6 صادره از دماوند دختر متوفى 6- بهاره زمانى فرزند ابراهيم به 
ش ش 0430000065 صــادره از دماونــد دختر متوفى 7- اعظم زمانى فرزند ابراهيم به ش ش 1661 صادره از 
دماوند دختر متوفى 8- ربابه زمانى فرزند ابراهيم به ش ش 1615 صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/5258
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد محمديان به شناســنامه شماره 11 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواستى به شماره 97/4/266 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان فاطمه خانى به شماره 
ملــى 0439653606 در تاريــخ 1397/03/16 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- محمد محمديان فرزند عباس به ش ش 11 صادره از دماوند پسر متوفى 2- محسن محمديان فرزند 
عباس به ش ش 5478 صادره از دماوند پسر متوفى 3- ربابه محمديان فرزند عباس به ش ش 2 صادره از دماوند 
دختــر متوفــى 4- معصومه محمديان فرزند عباس بــه ش ش 359 صادره از دماوند دختر متوفــى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/5256
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم نور بى بى هوتى داراى شناســنامه شــماره 1620 به شرح دادخواستى به كالســه 97-46 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان الهداد هوتى به شناسنامه 1618 در تاريخ 
97/3/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد: 1- نور بى 
بــى هوتى ش ش 1620 ت ت 1332/10/1 صادره از ح نيكشــهر همســر متوفــى 2- عبدالنبى هوتى به ش ش 
5970049387 ت ت 1373/2/20 صــادره از ح الشــار پســر متوفى 3- عبدالقادر هوتى بــه ش ش 475 ت ت 
1366/2/1 صادره از ح نيكشهر پسر متوفى 4- عبدالوهاب هوتى به ش ش 729 و ت ت 1367/2/1 صادره از 
ح ايرانشهر پسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/5/8
رئيس شوراى حل اختالف مركزى شهرستان فنوج

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت حليمه موسوى راد فرزند سيد سلمان به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9709987430500253 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان مجتبى جوكار در اقامتــگاه دائمى خود در تاريخ 1397/3/10 بدرود حيــات گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :1- زينب جوكار فرزند مجتبى به ش ش 4221468238 فرزند متوفى 2- حسين جوكار 
فرزند مجتبى به ش ش 4221268948 فرزند متوفى 3- ســيده مهين تاج خيرى فرزند عبدال به ش ش 1034 
همســر متوفى 4- حليمه موســوى راد فرزند سيد ســلمان به ش ش 5827 مادر 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 مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى رونوشت حصر وراثت
آقاى / خانم فريبا جليليان به شــماره شناســنامه 64198006331 به شــرح دادخواست تقديمى به كالسه 
97/650 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رضا خسرويان خواه 
به شماره شناسنامه 6419805430 در تاريخ 97/3/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
ان مرحوم منحصر اســت به: 1- وحيد خسرويان خواه ش ش 6410010796 ت ت 71/12/29 صادره كرمانشاه 
فرزند متوفى 2- ابوالفضل خسرويان خواه ش ش 048138728 ت ت 84/11/5 صادره از شهررى فرزند متوفى 
3- زينب خســرويان خواه ش ش 6410037972 ت ت 74/3/14 صادره از اســالم آباد فرزند متوفى 4- فريبا 
جليليان ش ش 6419806331 ت ت 52/10/1 صادره از اســالم آباد همســر متوفى 5- شوكت جليليان ش ش 
6419821932 ت ت 24/5/4 صادره از اسالم آباد مادر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور 
را يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف مدت يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. م الف/1810
رئيس شعبه شوراى حل اختالف منطقه قضايى فشافويه  تهران

دادنامه
شماره بايگانى شعبه:970017- به تاريخ 97/1/28 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 8 شوراى حل اختالف 
ياسوج به تصدى امضا كنندگان ذيل تشكيل است پرونده شماره فوق تحت نظر قرار دارد با عنايت به محتويات پرونده 
با اعالم ختم رسيدگى و استعانت از خداوند سبحان مبادرت به صدور راى مى شود . (راى قاضى شورا) در خصوص 
دادخواست خواهان مهدى رحمانى به طرفيت خوانده زهرا سبحانى جو به خواسته 4/000/000 ريال وجه دستى به 
انضمام هزينه دادرسى و خسارت تاخير و تاديه بشرح متن دادخواست تقديمى با التفات به مجموع اوراق و محتويات 
پرونده ، دادخواست تقديمى و ضمائم پيوست ، مفاد اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست و جلسه رسيدگى ، 
مفاد اظهارات مطلعين ، و اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نيافته و در قبال ادعاى خواهان 
دفاعى به عمل نياورده و در نتيجه ادعا و مستندات ابرازى خواهان مصون از هرگونه تعرض و تكذيب باقى مانده و 
با توجه به نظريه مشورتى اعضاء محترم شورا در تاريخ 97/1/28 دعوى خواهان را ثابت و وارد تشخيص داده و با 
احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء آن بر ذمه وى با استناد به مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسى 
مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 4/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 945/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى ، و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 97/1/20 تا زمان اجراى حكم بر مبناى شاخص اعالمى توسط 
بانك مركزى كشور با محاسبه توسط اجراى احكام شورا در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى است 
و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض واخواهى در همين شعبه و پس از ان به استناد ماده 27 قانون شوراهاى 

حل اختالف ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در دادگاه عمومى ياسوج است. 
قاضى شعبه 8 شوراى حل اختالف ياسوج

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست ضمائم به
 كالســه پرونــده: 3/953/97- وقت رســيدگى: 4شــهريور 97 ســاعت 10 صبح – خواهــان: منيره دهقان 
- خوانده: ابوالفضل فالح ، اشــرف غالم نژاد ، خواســته: مطالبه خســارت وارده به خودرو و افت قيمت طبق نظريه 
كارشناسى به مبلغ 7/000/000 ريال معادل هفتصد هزار تومان و هزينه دادرسى- خواهان دادخواستى تسليم 
دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 953 ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يكماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال 
جهت رسيدگى حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم مى شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود. م الف/ 1716
مدير دفتر شعبه 953 شوراى حل اختالف شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى / خانم صالح الدين مجيدى فرزند كمال
با عنايت به اينكه در پرونده كالســه 9509987412400116 بايگانى 970211 مطروحه در شــعبه دادگاه 
انقالب اســالمى شهرســتان ياســوج اتهامى صالح الدين مجيدى فرزند كمال به شــماره ملى 2870274335 متولد 
1358/1/1 به نشانى تهران مجيديه كوى شهيد يوسف طالبان بن بست اول (فعال متوارى) به اتهام حمل مواد مخدر 
از نوع ترياك به ميزان هشت كيلوگرم وقت رسيدگى براى مورخ 1397/5/27 ساعت 11/00 تعيين گرديده حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم و عدم دسترسى به 
متهم مراتب براى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم در تاريخ تعيين شده به دفتر دادگاه 

مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
منشى دادگاه كيفرى شعبه دادگاه انقالب اسالمى شهرستان ياسوج

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى ياســين بلوچ زاده داراى شناســنامه 3640665481 به شــرح دادخواســت به كالســه 54/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان گنج خاتون بلوچ زاده بشناســنامه 
3651896315 در تاريخ 97/3/30 در آخرين اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت بــه: 1- واحد بلوچ زاده فرزند تاج محمد ش ملــى 3651896048 برادر 2- ايــاز بلوچ زاده فرزند 
تــاج محمد ش ملى 3651896031 برادر 3- ياســين بلوچ زاده فرزند تاج محمد ش ملــى 3640665481 برادر 
4- ماجد بلوچ زاده فرزند تاج محمد ش ملى 3651915352 برادر 5- سعيده بلوچ زاده فرزند تاج محمد ش ملى 
3640198360 خواهــر 6- ياســمين بلــوچ زاده فرزند تاج محمد ش ملــى 3640155874 خواهر، اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر اگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم نمايد واال 

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

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى ياســين بلوچ زاده داراى شناســنامه 3640665481 به شــرح دادخواســت به كالســه 53/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان تاج محمد بلوچ زاده بشناســنامه 
3651046087 در تاريخ 97/1/20 در آخرين اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- واحد بلوچ زاده فرزند تاج محمد ش ملى 3651896048 پسر متوفى 2- اياز بلوچ زاده فرزند 
تاج محمد ش ملى 3651896031 پسر متوفى 3- ياسين بلوچ زاده فرزند تاج محمد ش ملى 3640665481 پسر 
متوفى 4- ماجد بلوچ زاده فرزند تاج محمد ش ملى 3651915352 پســر متوفى 5- ســعيده بلوچ زاده فرزند تاج 
محمد ش ملى 3640198360 دختر متوفى 6- ياسمين بلوچ زاده فرزند تاج محمد ش ملى 3640155874 پسر 
متوفــى 7- گنــج خاتون بلوچ زاده فرزند تاج محمد ش ملى 3651896315 دختر متوفى، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 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 آگهى حصر وراثت
خانم مهر بى بى نصرتى داراى شناســنامه شماره 59798258169 به شــرح دادخواستى به كالسه 39-97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و باين توضيح داده كه شادروان چاكر نصرتى به شناسنامه 11 
در تاريــخ 95/2/22 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد: 
1- مهر بى بى نصرتى به ش ش 59798258169 و ت ت 1335/4/2 صادره از ح فنوج همسر متوفى 2- عبدل 
نصرتى به ش ش 5979532447 و ت ت 1356/4/5 صادره از ح فنوج پسر متوفى 3- ثميره نصرتى به ش ش 
5979543902 و ت ت 1358/10/7 صادره از ح فنوج دختر متوفى 4- شيرين نصرتى به ش ش 5970007900 
و ت ت 1370/8/10 صــادره از ح نيكشــهر دختــر متوفى 5- ســحر نصرتــى بــه ش ش 5970103853 و ت ت 
1375/1/20 صادره از ح نيكشهر دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك 

ماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/5/9
رئيس شوراى حل اختالف مركزى شهرستان فنوج

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرسى كيفرى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب سال 1392 
آقــاى حميد مرادى فرزند  تيمور در پرونده كالســه 9609988320000913 به اتهام نگهدارى 2كيلوگرم گراس 
تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 1397/5/27 ساعت 10 صبح با در دست داشتن 
شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايند در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم 

مى نمايد. م الف/485
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب كرمانشاه

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم محبوبه طربى داراى شناســنامه شماره 378 به شرح دادخواست به كالســه 345/960/97 اين دادگاه 
درخواســت گواهي حصــر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان آمنه آذر به شناســنامه 515 در تاريخ 
97/3/18 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محبوبه طربى 
ش ش 378 و ش ملى 0491649894 دختر متوفى 2- محمد طربى ش ش 925 و ش ملى 0492284318 پسر 
متوفــى 3- علــى طربــى ش ش - و ش م 0010691901 پســر متوفى 4- فاطمه طربــى ش ش 3750 و ش ملى 
0491595018 دختر متوفى 5- مريم طربى ش ش 515 و ش ملى 0492489424 دختر متوفى ، متوفى به غير 
ازنامبردگان فوق الذكر ورثه ديگرى ندارد. و اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به 

دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/1819
رئيس شعبه 960 شوراى حل اختالف شهررى

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرسى كيفرى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب سال 1392 
آقاى منوچهر خانى وينه در پرونده كالسه 9609988315200361 به اتهام حمل و نگهدارى 55 سانتى گرم هروئين 
تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 1397/6/5 ساعت 8 صبح با در دست داشتن 
شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايند در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم 

مى نمايد. م الف/486
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب كرمانشاه
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