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آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری 
از فردا

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری 
از آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مس��افری از هفتم 

مردادماه سال جاری خبر داد.
 علی کاظمی منش اظهار ک��رد: پیش فروش بلیت 
قطارهای مسافری حد فاصل 97/۵/1۶ لغایت 97/۶/31 
از فردا آغاز خواهد ش��د. وی اف��زود: پیش فروش بلیت 
قطارهای مسافری ساعت 1۰ صبح به صورت همزمان از 
طریق مراکز مجاز فروش بلیت قطار و از طریق اینترنتی 

روابطعمومیراهآهن انجام خواهد شد. 

بیکارترین استان ها اعالم شدند 
استان های چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان 

و لرستان در بهار 97 باالترین نرخ بیکاری را داشته اند.
اس��تان های چهارمحال و بختیاری، سیس��تان و 
بلوچستان و لرستان در بهار 97 باالترین نرخ بیکاری 
را ب��ه میزان 22.8 درصد، 18.۶ درصد و 1۵.9 درصد 
داش��ته اند. استان های زنجان و همدان با 8.2 درصد و 
اردبیل با 7.7 درصد و س��منان با 7.1 درصد کمترین 

مرکزآمار نرخ بیکاری را دارند. 

 شاخص به رشد ۶۰۸ واحد قانع شد 
 ش��اخص بورس و اوراق بهادار تهران در معامالت 
اولین هفته مردادماه با رشد ۶۰8 واحدی در پنج روز 

کاری به کانال 1۰8 هزار و 8۰۰ واحدی رسید.
 شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در سی امین 
روز تیر ماه با روند مثبت ۵38 واحدی معامالت خود 
را آغاز کرد و در کانال 1۰8 هزار 31۴ واحدی متوقف 
شد. به عالوه در سی و یکمین روز از تیر با رشد ۵3۵ 

واحدی به پله 1۰8 هزار و 83۰ واحدی صعود کرد.

اخبار

همکاری بلندمدت با خارجی ها متناسب با اقدام کنونی آنها 
معاون اقتص��ادی رئیس جمهوری تصریح ک��رد: در بلندمدت هرگونه تصمیم 
در زمینه روابط اقتصادی جمهوری اس��المی ایران با ش��رکت های بزرگ خارجی، 

متناسب با میزان همکاری ها و تعامالت آنها اتخاذ می شود.
محم��د نهاوندی��ان افزود: اقتص��اد ایران ظرفیت های بس��یار باالی��ی دارد و 

ش��رکت های بزرگ خارجی در این ش��رایط باید از این فرصت اس��تفاده کنند. وی 
اضافه کرد: چگونگی تعامل کنونی شرکت های بزرگ خارجی در ایران را زیر نظر داریم 

که بدون شک بر روابط اقتصادی با آنها در بلندمدت تاثیر می گذارد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری ادامه داد: شرکت های بزرگ خارجی باید به عنوان 
شرکای اقتصادی ایران با قاطعیت، تصمیم خود را برای ادامه همکاری های خود در ایران 
را نش��ان دهند. بر پایه عقل و منطق اقتصادی، ش��رکت های خارجی نباید در بلندمدت 

ایرنا روابط خود را با اقتصاد ایران قطع کنند. 

مسیر توسعه 
تحویل ارز ۴۶۰ قلم کاالی صادراتی به سامانه نیما الزامی شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براس��اس بخش��نامه وزارت صمت 
مقرر ش��د ارز حاصل از ۴۶۰ قلم کاالی صادراتی بدون توجه به ش��خص یا نهاد 

صادرکننده، به سامانه نیما تحویل داده شود.
مجتبی خس��روتاج گفت: س��امانه نظام یکپارچه معامالت ارزی )نیما( که از 

بیست و هشتم بهمن ماه پارسال به طور آزمایشی کار خود را آغاز کرده بود، از پنجم 
اسفندماه 139۶ در دسترس بازرگانان و صرافان قرار گرفت.

بنابر این گزارش، براس��اس گروه بندی کاالهای واردات��ی، به گروه یکم دالر به نرخ 
۴2۰۰ تومان��ی، گ��روه دوم از منابع نیما )ارز حاصل از صادرات پتروش��یمی، فوالد و...( 
نرخ ۴2۰۰ تومانی و به گروه سه ارز حاصل از صادرات سایر کاالها )2۰ درصد صادرات 
کل کش��ور( نرخ ۴2۰۰ تومان و واگذاری اظهارنامه صادراتی )توافق بین صادرکننده و 

اتاقبازرگانیایران واردکننده( تعلق می گیرد. 

جنب استانبول 
عدم انتشار عملکرد منابع صندوق توسعه ملی در اشتغال زایی

 نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه علی رغم گذشت یکسال، هنوز 
گزارش شفافی در مورد عملکرد منابع صندوق توسعه ملی در حوزه اشتغال زایی 

و اعطای تسهیالت اعالم نشده، گفت: برنامه و راهبرد نداریم.
حس��ین سالح ورزی گفت: با وجود گذش��ت نزدیک به یک سال از تصویب 

قانون؛ هنوز گزارشات شفافی در مورد عملکرد این قانون در حوزه اشتغال زایی و 
مبلغ تسهیالت اعطاءشده در این زمینه منتشر نشده است.

وی افزود: براساس این طرح معادل یک و نیم میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه 
ملی می بایست در قالب تسهیالت ارزان قیمت و از طریق بانک عامل برای ایجاد و توسعه 
اشتغال در مناطق روستایی کشور پرداخت می شد اما متاسفانه با گذشت 1۰ ماه از ابالغ 
این قانون به دلیل فقدان برنامه و راهبرد مشخص انتظار چندانی برای اجرای موفق این 

مهر قانون و تحقق اشتغال هدف گذاری شده در سال 97 دیده نمی شود. 

کسب و کار

كيفري  دادگاه  شعبه1170   9609980282000508 كالسه  پرونده  دادنامه 
نهايي شماره  (1170 جزايي سابق) تصميم  تهران  قدس  دو مجتمع قضايى 
9709972181000654  شاكي: مريم نجفي فرزند احمد با وكالت مهدي لطفي 
از م وليعصر نرسيده به سينما  نژاد فرزند عليرضا به نشاني تهران باالتر 
آفريقا ك روشن پ40 واحد5 و آقاي سيد عليرضا جعفريان فرزند حسن به 
نشاني تهران باالتر از ميدان وليعصر نرسيده به سينما  آفريقا كوچه روشن 
پالك40 واحد5 متهم: فيروزه نوروزي به نشانى مجهول المكان اتهام: توهين 
و تخريب قفل درب  راى دادگاه  درخصوص اتهامات خانم فيروزه نوروزي 
به شكايت شاكيه شهادت شهود  عنايت  با  دادگاه  تخريب  و  توهين  بر  داير 
گزارش مرجع انتظامي و اينكه متهمه دفاعي به عمل نياورده است بنابراين 
اتهامات انتسابي را نسبت به ايشان محرز و مسلم دانسته باستناد به مادتين 
608 و 677 قانون مجازات اسالمي مصوب سال1375 وي را از بابت توهين 
به تحمل74 ضربه شالق و از بابت تخريب به تحمل سه سال حبس محكوم 
مي نمايد و اعالم مي دارد كه راي صادره غيابى بوده و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و متعاقب آن نيز ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 44181/م الف                           دفتر  رئيس شعبه 1170  دادگاه كيفري 2 تهران

 دادنامه پرونده كالسه 9609980245600153 شعبه1166 دادگاه كيفري دو 
مجتمع قضايى قدس تهران (1166 جزايي سابق) تصميم نهايي شماره شاكي: 
محسن قاسمي فرزند حسن به نشاني خ ستارخان خ24 متري خسرو جنوبي 
نشانى  به  كريمي  مرتضي  آقاي  متهم:  ك26 شرقي شهيد شكوري پ9 ط2 
مجهول المكان متهم مرتضي كريمي به نشاني مجهول المكان اتهام: تصرف 
عدواني مشاعات راى دادگاه  درخصوص اتهام آقاي مرتضي كريمي كه به 
لحاظ عدم دسترسي به ايشان مشخصات بيشتري در اختيار نمي باشد داير 
بر تصرف عدواني مشاعات موضوع شكايت آقاي محسن قاسمي كه منجر 
به صدور قرار منع تعقيب مورخ96/3/17 در پرونده كالسه960157 از شعبه 
محترم چهارم بازپرسي دادسراي ناحيه2 تهران گرديده است و متعاقبا پس از 
اعتراض شاكي منجر به نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلس به دادرسي 
مورخ96/5/31 در پرونده كالسه960570 از شعبه محترم1176 دادگاه كيفري 
پاسيو  متهم  كه حسب شكايت شاكي  توضيح  اين  با  است  گرديده  تهران   2
ساختمان را كه جزو مشاعات مي باشد تصرف نموده است و اظهارات گواهان 
تعرفه شده حكايت از صحت شكايت شاكي دارد متهم در هيچ يك از جلسات 
تحقيق دادسرا و رسيدگي دادگاه حضور نيافته وكيل معرفي ننموده و اليحه اي 
ارسال ننموده و نهايتا دفاعي به عمل نياورده است دادگاه با عنايت به شكايت 
شاكي و گواهي گواهان گزارش مرجع انتظامي قرار جلب به دادرسي دادگاه و 
ساير قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را بزهكار تشخيص و مستندا به 
ماده690 قانون مجازات اسالمي مصوب1375 و مواد 19-14-13-12-3-2-
141-211 قانون مجازات اسالمي مصوب1392 متهم را به تحمل1 سال حبس 
و رفع تصرف از مشاعات محكوم مي نمايد راى صادره غيابى و مستندا به 
مواد406-427-431-433 قانون آئين دادرسي كيفري ظرف 20 روز از تاريخ 
ابالغ واقعي قابل واخواهى در شعبه صادركننده راي و ظرف 20 روز پس از آن 

قابل اعتراض در م حاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 44187/م الف                           دفتر  رئيس شعبه 1166  دادگاه كيفري 2 تهران

دادنامه پرونده كالسه 960998299700391 شعبه1138 دادگاه كيفري دو 
نهايي شماره  (1152 جزايي سابق) تصميم  تهران  مجتمع قضايى مطهري 
حسنعلي  فرزند  راستگونيا  جعفر  آقاي  شاكي:    9709970214500458
پ25  سامان  خ  جنوبي  حيدري  انتهاي  وليعصر  شهرك  تهران  نشاني  به 
اتهام:  مجهول المكان  نشانى  به  محمد  فرزند  فالحتي  مهدي  متهم:  واحديك 
سرقت تلفن همراه راى دادگاه درخصوص اتهام آقاي مهدي فالحتي فرزند 
به  سامسونگ  ازنوع  همرا  تلفن  گوشي  يكدستگاه  سرقت  بر  داير  محمد 
بشرح  راستگو  جعفر  اقاي  شكايت  موضوع  تومان  هزار  ششصد  ارزش 
محتويات  به  توجه  با  تهران  ناحيه18  دادسراي  از  صادره  كيفرخواست 
پرونده شكايت شاكي تحقيقات انجام شده فعال شدن خط متهم در گوشي 
نامبرده  مجرميت  وارده  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  حضور  عدم  مسروقه 
بنظر دادگاه محرز است دادگاه به استناد ماده661 از قانون تعزيرات متهم 
را عالوه بر رد مال به تحمل شش ماه حبس تعزيري و 40 ضربه شالق 
تعزيري و در صورت موجود نبودن عين مال مثل يا قيمت آن را در حق 
شاكي محكوم مي نمايد.   راى صادره غيابى بوده و ظرف 20 روز پس از 

ابالغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان مى باشد. 
 44185/م الف                           دفتر  رئيس شعبه 1138  دادگاه كيفري 2 تهران

دو  كيفري  دادگاه  شعبه1166  كالسه 9509982159201126  پرونده  دادنامه   
مجتمع قضايى قدس تهران (1166 جزايي سابق) تصميم نهايي شماره شاكي: 
سعيده حشمتي كهورين فرزند بال آقا به نشاني شهريار انديشه فاز يك ارغوان 
سوم غربي نبش خ ميالد پ19 واحد2  متهم: آقاي عليرضا بنياد فرزند عزيز 
به نشانى مجهول المكان اتهام: كالهبرداري راى دادگاه  درخصوص اتهام آقاي 
مشخصات  ايشان  به  دسترسي  عدم  لحاظ  به  كه  عزيز  فرزند  بنياد  عليرضا 
بيشتري در اختيار نمي باشد داير بر كالهبرداري تلفني به مبلغ يك ميليون و 
هشتصد هزار تومان موضوع شكايت خانم سعيده حشمتي كهورين كه منجر به 
صدور كيفرخواست شماره9610432154004838 مورخ 96/10/25 در پرونده 
كالسه951186 از دادسراي عمومي و انقالب ناحيه10تهران گرديده است با اين 
توضيح كه حسب شكايت شاكي متهم از طريق تماس تلفني با ايشان و اعالم 
برنده شدن از طريق جوايز راديو وي را به پاي صندق خودپرداز بانك كشانده 
و با شگرد خاص و ارسال پيامك ساختگي مبني بر واريز مبلغ به حساب ايشان 
از حساب ايشان مبلغ18/000/000ريال به حساب خود منتقل نموده است ومتهم 
در هيچ يك از جلسات تحقيق دادسرا و رسيدگي دادگاه حضور نيافته و دفاعي به 
عمل نياورده است فلذا با عنايت به مجموع اوراق پرونده شكايت شاكي گزارش 
مرجع انتظامي تصوير پرينت صورتحساب بانكي كيفرخواست دادسرا و ساير 
قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را بزهكار تشخيص و مستندا به ماده 
1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختالس و كالهبرداري و مواد 3-2-
12-13-14-19-141-211-215 قانون مجازات اسالمي مصوب1392 متهم را به 
تحمل4سال حبس و استرداد مبلغ18 ميليون ريال مال ماخوذه به شاكيه و پرداخت 
معادل آن به عنوان جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم مينمايد راى صادره 
غيابى و مستندا به مواد406-427-431-433 قانون آئين دادرسي كيفري ظرف 20 
روز از تاريخ ابالغ واقعي قابل واخواهى در شعبه صادركننده راي و ظرف 20 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 44186/م الف                           دفتر  رئيس شعبه 1166  دادگاه كيفري 2 تهران

كيفري  دادگاه  شعبه1170   9609980282000508 كالسه  پرونده  دادنامه 
نهايي شماره  (1170 جزايي سابق) تصميم  تهران  قدس  دو مجتمع قضايى 
9709972181000654  شاكي: مريم نجفي فرزند احمد با وكالت مهدي لطفي 
از م وليعصر نرسيده به سينما  نژاد فرزند عليرضا به نشاني تهران باالتر 
آفريقا ك روشن پ40 واحد5 و آقاي سيد عليرضا جعفريان فرزند حسن به 
نشاني تهران باالتر از ميدان وليعصر نرسيده به سينما  آفريقا كوچه روشن 
پالك40 واحد5 متهم: فيروزه نوروزي به نشانى مجهول المكان اتهام: توهين 
و تخريب قفل درب  راى دادگاه  درخصوص اتهامات خانم فيروزه نوروزي 
به شكايت شاكيه شهادت شهود  عنايت  با  دادگاه  تخريب  و  توهين  بر  داير 
گزارش مرجع انتظامي و اينكه متهمه دفاعي به عمل نياورده است بنابراين 
اتهامات انتسابي را نسبت به ايشان محرز و مسلم دانسته باستناد به مادتين 
608 و 677 قانون مجازات اسالمي مصوب سال1375 وي را از بابت توهين 
به تحمل74 ضربه شالق و از بابت تخريب به تحمل سه سال حبس محكوم 
مي نمايد و اعالم مي دارد كه راي صادره غيابى بوده و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و متعاقب آن نيز ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 44181/م الف                           دفتر  رئيس شعبه 1170  دادگاه كيفري 2 تهران

 دادنامه پرونده كالسه 9609980245600153 شعبه1166 دادگاه كيفري دو 
مجتمع قضايى قدس تهران (1166 جزايي سابق) تصميم نهايي شماره شاكي: 
محسن قاسمي فرزند حسن به نشاني خ ستارخان خ24 متري خسرو جنوبي 
نشانى  به  كريمي  مرتضي  آقاي  متهم:  ك26 شرقي شهيد شكوري پ9 ط2 
مجهول المكان متهم مرتضي كريمي به نشاني مجهول المكان اتهام: تصرف 
عدواني مشاعات راى دادگاه  درخصوص اتهام آقاي مرتضي كريمي كه به 
لحاظ عدم دسترسي به ايشان مشخصات بيشتري در اختيار نمي باشد داير 
بر تصرف عدواني مشاعات موضوع شكايت آقاي محسن قاسمي كه منجر 
به صدور قرار منع تعقيب مورخ96/3/17 در پرونده كالسه960157 از شعبه 
محترم چهارم بازپرسي دادسراي ناحيه2 تهران گرديده است و متعاقبا پس از 
اعتراض شاكي منجر به نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلس به دادرسي 
مورخ96/5/31 در پرونده كالسه960570 از شعبه محترم1176 دادگاه كيفري 
پاسيو  متهم  كه حسب شكايت شاكي  توضيح  اين  با  است  گرديده  تهران   2
ساختمان را كه جزو مشاعات مي باشد تصرف نموده است و اظهارات گواهان 
تعرفه شده حكايت از صحت شكايت شاكي دارد متهم در هيچ يك از جلسات 
تحقيق دادسرا و رسيدگي دادگاه حضور نيافته وكيل معرفي ننموده و اليحه اي 
ارسال ننموده و نهايتا دفاعي به عمل نياورده است دادگاه با عنايت به شكايت 
شاكي و گواهي گواهان گزارش مرجع انتظامي قرار جلب به دادرسي دادگاه و 
ساير قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را بزهكار تشخيص و مستندا به 
ماده690 قانون مجازات اسالمي مصوب1375 و مواد 19-14-13-12-3-2-
141-211 قانون مجازات اسالمي مصوب1392 متهم را به تحمل1 سال حبس 
و رفع تصرف از مشاعات محكوم مي نمايد راى صادره غيابى و مستندا به 
مواد406-427-431-433 قانون آئين دادرسي كيفري ظرف 20 روز از تاريخ 
ابالغ واقعي قابل واخواهى در شعبه صادركننده راي و ظرف 20 روز پس از آن 

قابل اعتراض در م حاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 44187/م الف                           دفتر  رئيس شعبه 1166  دادگاه كيفري 2 تهران

دادنامه پرونده كالسه 960998299700391 شعبه1138 دادگاه كيفري دو 
نهايي شماره  (1152 جزايي سابق) تصميم  تهران  مجتمع قضايى مطهري 
حسنعلي  فرزند  راستگونيا  جعفر  آقاي  شاكي:    9709970214500458
پ25  سامان  خ  جنوبي  حيدري  انتهاي  وليعصر  شهرك  تهران  نشاني  به 
اتهام:  مجهول المكان  نشانى  به  محمد  فرزند  فالحتي  مهدي  متهم:  واحديك 
سرقت تلفن همراه راى دادگاه درخصوص اتهام آقاي مهدي فالحتي فرزند 
به  سامسونگ  ازنوع  همرا  تلفن  گوشي  يكدستگاه  سرقت  بر  داير  محمد 
بشرح  راستگو  جعفر  اقاي  شكايت  موضوع  تومان  هزار  ششصد  ارزش 
محتويات  به  توجه  با  تهران  ناحيه18  دادسراي  از  صادره  كيفرخواست 
پرونده شكايت شاكي تحقيقات انجام شده فعال شدن خط متهم در گوشي 
نامبرده  مجرميت  وارده  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  حضور  عدم  مسروقه 
بنظر دادگاه محرز است دادگاه به استناد ماده661 از قانون تعزيرات متهم 
را عالوه بر رد مال به تحمل شش ماه حبس تعزيري و 40 ضربه شالق 
تعزيري و در صورت موجود نبودن عين مال مثل يا قيمت آن را در حق 
شاكي محكوم مي نمايد.   راى صادره غيابى بوده و ظرف 20 روز پس از 

ابالغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان مى باشد. 
 44185/م الف                           دفتر  رئيس شعبه 1138  دادگاه كيفري 2 تهران

دو  كيفري  دادگاه  شعبه1166  كالسه 9509982159201126  پرونده  دادنامه   
مجتمع قضايى قدس تهران (1166 جزايي سابق) تصميم نهايي شماره شاكي: 
سعيده حشمتي كهورين فرزند بال آقا به نشاني شهريار انديشه فاز يك ارغوان 
سوم غربي نبش خ ميالد پ19 واحد2  متهم: آقاي عليرضا بنياد فرزند عزيز 
به نشانى مجهول المكان اتهام: كالهبرداري راى دادگاه  درخصوص اتهام آقاي 
مشخصات  ايشان  به  دسترسي  عدم  لحاظ  به  كه  عزيز  فرزند  بنياد  عليرضا 
بيشتري در اختيار نمي باشد داير بر كالهبرداري تلفني به مبلغ يك ميليون و 
هشتصد هزار تومان موضوع شكايت خانم سعيده حشمتي كهورين كه منجر به 
صدور كيفرخواست شماره9610432154004838 مورخ 96/10/25 در پرونده 
كالسه951186 از دادسراي عمومي و انقالب ناحيه10تهران گرديده است با اين 
توضيح كه حسب شكايت شاكي متهم از طريق تماس تلفني با ايشان و اعالم 
برنده شدن از طريق جوايز راديو وي را به پاي صندق خودپرداز بانك كشانده 
و با شگرد خاص و ارسال پيامك ساختگي مبني بر واريز مبلغ به حساب ايشان 
از حساب ايشان مبلغ18/000/000ريال به حساب خود منتقل نموده است ومتهم 
در هيچ يك از جلسات تحقيق دادسرا و رسيدگي دادگاه حضور نيافته و دفاعي به 
عمل نياورده است فلذا با عنايت به مجموع اوراق پرونده شكايت شاكي گزارش 
مرجع انتظامي تصوير پرينت صورتحساب بانكي كيفرخواست دادسرا و ساير 
قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را بزهكار تشخيص و مستندا به ماده 
1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختالس و كالهبرداري و مواد 3-2-
12-13-14-19-141-211-215 قانون مجازات اسالمي مصوب1392 متهم را به 
تحمل4سال حبس و استرداد مبلغ18 ميليون ريال مال ماخوذه به شاكيه و پرداخت 
معادل آن به عنوان جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم مينمايد راى صادره 
غيابى و مستندا به مواد406-427-431-433 قانون آئين دادرسي كيفري ظرف 20 
روز از تاريخ ابالغ واقعي قابل واخواهى در شعبه صادركننده راي و ظرف 20 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 44186/م الف                           دفتر  رئيس شعبه 1166  دادگاه كيفري 2 تهران

كيفري  دادگاه  شعبه1170   9609980282000508 كالسه  پرونده  دادنامه 
نهايي شماره  (1170 جزايي سابق) تصميم  تهران  قدس  دو مجتمع قضايى 
9709972181000654  شاكي: مريم نجفي فرزند احمد با وكالت مهدي لطفي 
از م وليعصر نرسيده به سينما  نژاد فرزند عليرضا به نشاني تهران باالتر 
آفريقا ك روشن پ40 واحد5 و آقاي سيد عليرضا جعفريان فرزند حسن به 
نشاني تهران باالتر از ميدان وليعصر نرسيده به سينما  آفريقا كوچه روشن 
پالك40 واحد5 متهم: فيروزه نوروزي به نشانى مجهول المكان اتهام: توهين 
و تخريب قفل درب  راى دادگاه  درخصوص اتهامات خانم فيروزه نوروزي 
به شكايت شاكيه شهادت شهود  عنايت  با  دادگاه  تخريب  و  توهين  بر  داير 
گزارش مرجع انتظامي و اينكه متهمه دفاعي به عمل نياورده است بنابراين 
اتهامات انتسابي را نسبت به ايشان محرز و مسلم دانسته باستناد به مادتين 
608 و 677 قانون مجازات اسالمي مصوب سال1375 وي را از بابت توهين 
به تحمل74 ضربه شالق و از بابت تخريب به تحمل سه سال حبس محكوم 
مي نمايد و اعالم مي دارد كه راي صادره غيابى بوده و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و متعاقب آن نيز ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 44181/م الف                           دفتر  رئيس شعبه 1170  دادگاه كيفري 2 تهران

 دادنامه پرونده كالسه 9609980245600153 شعبه1166 دادگاه كيفري دو 
مجتمع قضايى قدس تهران (1166 جزايي سابق) تصميم نهايي شماره شاكي: 
محسن قاسمي فرزند حسن به نشاني خ ستارخان خ24 متري خسرو جنوبي 
نشانى  به  كريمي  مرتضي  آقاي  متهم:  ك26 شرقي شهيد شكوري پ9 ط2 
مجهول المكان متهم مرتضي كريمي به نشاني مجهول المكان اتهام: تصرف 
عدواني مشاعات راى دادگاه  درخصوص اتهام آقاي مرتضي كريمي كه به 
لحاظ عدم دسترسي به ايشان مشخصات بيشتري در اختيار نمي باشد داير 
بر تصرف عدواني مشاعات موضوع شكايت آقاي محسن قاسمي كه منجر 
به صدور قرار منع تعقيب مورخ96/3/17 در پرونده كالسه960157 از شعبه 
محترم چهارم بازپرسي دادسراي ناحيه2 تهران گرديده است و متعاقبا پس از 
اعتراض شاكي منجر به نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلس به دادرسي 
مورخ96/5/31 در پرونده كالسه960570 از شعبه محترم1176 دادگاه كيفري 
پاسيو  متهم  كه حسب شكايت شاكي  توضيح  اين  با  است  گرديده  تهران   2
ساختمان را كه جزو مشاعات مي باشد تصرف نموده است و اظهارات گواهان 
تعرفه شده حكايت از صحت شكايت شاكي دارد متهم در هيچ يك از جلسات 
تحقيق دادسرا و رسيدگي دادگاه حضور نيافته وكيل معرفي ننموده و اليحه اي 
ارسال ننموده و نهايتا دفاعي به عمل نياورده است دادگاه با عنايت به شكايت 
شاكي و گواهي گواهان گزارش مرجع انتظامي قرار جلب به دادرسي دادگاه و 
ساير قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را بزهكار تشخيص و مستندا به 
ماده690 قانون مجازات اسالمي مصوب1375 و مواد 19-14-13-12-3-2-
141-211 قانون مجازات اسالمي مصوب1392 متهم را به تحمل1 سال حبس 
و رفع تصرف از مشاعات محكوم مي نمايد راى صادره غيابى و مستندا به 
مواد406-427-431-433 قانون آئين دادرسي كيفري ظرف 20 روز از تاريخ 
ابالغ واقعي قابل واخواهى در شعبه صادركننده راي و ظرف 20 روز پس از آن 

قابل اعتراض در م حاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 44187/م الف                           دفتر  رئيس شعبه 1166  دادگاه كيفري 2 تهران

دادنامه پرونده كالسه 960998299700391 شعبه1138 دادگاه كيفري دو 
نهايي شماره  (1152 جزايي سابق) تصميم  تهران  مجتمع قضايى مطهري 
حسنعلي  فرزند  راستگونيا  جعفر  آقاي  شاكي:    9709970214500458
پ25  سامان  خ  جنوبي  حيدري  انتهاي  وليعصر  شهرك  تهران  نشاني  به 
اتهام:  مجهول المكان  نشانى  به  محمد  فرزند  فالحتي  مهدي  متهم:  واحديك 
سرقت تلفن همراه راى دادگاه درخصوص اتهام آقاي مهدي فالحتي فرزند 
به  سامسونگ  ازنوع  همرا  تلفن  گوشي  يكدستگاه  سرقت  بر  داير  محمد 
بشرح  راستگو  جعفر  اقاي  شكايت  موضوع  تومان  هزار  ششصد  ارزش 
محتويات  به  توجه  با  تهران  ناحيه18  دادسراي  از  صادره  كيفرخواست 
پرونده شكايت شاكي تحقيقات انجام شده فعال شدن خط متهم در گوشي 
نامبرده  مجرميت  وارده  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  حضور  عدم  مسروقه 
بنظر دادگاه محرز است دادگاه به استناد ماده661 از قانون تعزيرات متهم 
را عالوه بر رد مال به تحمل شش ماه حبس تعزيري و 40 ضربه شالق 
تعزيري و در صورت موجود نبودن عين مال مثل يا قيمت آن را در حق 
شاكي محكوم مي نمايد.   راى صادره غيابى بوده و ظرف 20 روز پس از 

ابالغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان مى باشد. 
 44185/م الف                           دفتر  رئيس شعبه 1138  دادگاه كيفري 2 تهران

دو  كيفري  دادگاه  شعبه1166  كالسه 9509982159201126  پرونده  دادنامه   
مجتمع قضايى قدس تهران (1166 جزايي سابق) تصميم نهايي شماره شاكي: 
سعيده حشمتي كهورين فرزند بال آقا به نشاني شهريار انديشه فاز يك ارغوان 
سوم غربي نبش خ ميالد پ19 واحد2  متهم: آقاي عليرضا بنياد فرزند عزيز 
به نشانى مجهول المكان اتهام: كالهبرداري راى دادگاه  درخصوص اتهام آقاي 
مشخصات  ايشان  به  دسترسي  عدم  لحاظ  به  كه  عزيز  فرزند  بنياد  عليرضا 
بيشتري در اختيار نمي باشد داير بر كالهبرداري تلفني به مبلغ يك ميليون و 
هشتصد هزار تومان موضوع شكايت خانم سعيده حشمتي كهورين كه منجر به 
صدور كيفرخواست شماره9610432154004838 مورخ 96/10/25 در پرونده 
كالسه951186 از دادسراي عمومي و انقالب ناحيه10تهران گرديده است با اين 
توضيح كه حسب شكايت شاكي متهم از طريق تماس تلفني با ايشان و اعالم 
برنده شدن از طريق جوايز راديو وي را به پاي صندق خودپرداز بانك كشانده 
و با شگرد خاص و ارسال پيامك ساختگي مبني بر واريز مبلغ به حساب ايشان 
از حساب ايشان مبلغ18/000/000ريال به حساب خود منتقل نموده است ومتهم 
در هيچ يك از جلسات تحقيق دادسرا و رسيدگي دادگاه حضور نيافته و دفاعي به 
عمل نياورده است فلذا با عنايت به مجموع اوراق پرونده شكايت شاكي گزارش 
مرجع انتظامي تصوير پرينت صورتحساب بانكي كيفرخواست دادسرا و ساير 
قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را بزهكار تشخيص و مستندا به ماده 
1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختالس و كالهبرداري و مواد 3-2-

12-13-14-19-141-211-215 قانون مجازات اسالمي مصوب1392 متهم را به 
تحمل4سال حبس و استرداد مبلغ18 ميليون ريال مال ماخوذه به شاكيه و پرداخت 
معادل آن به عنوان جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم مينمايد راى صادره 
غيابى و مستندا به مواد406-427-431-433 قانون آئين دادرسي كيفري ظرف 20 
روز از تاريخ ابالغ واقعي قابل واخواهى در شعبه صادركننده راي و ظرف 20 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 44186/م الف                           دفتر  رئيس شعبه 1166  دادگاه كيفري 2 تهران

كيفري  دادگاه  شعبه1170   9609980282000508 كالسه  پرونده  دادنامه 
نهايي شماره  (1170 جزايي سابق) تصميم  تهران  قدس  دو مجتمع قضايى 
9709972181000654  شاكي: مريم نجفي فرزند احمد با وكالت مهدي لطفي 
از م وليعصر نرسيده به سينما  نژاد فرزند عليرضا به نشاني تهران باالتر 
آفريقا ك روشن پ40 واحد5 و آقاي سيد عليرضا جعفريان فرزند حسن به 
نشاني تهران باالتر از ميدان وليعصر نرسيده به سينما  آفريقا كوچه روشن 
پالك40 واحد5 متهم: فيروزه نوروزي به نشانى مجهول المكان اتهام: توهين 
و تخريب قفل درب  راى دادگاه  درخصوص اتهامات خانم فيروزه نوروزي 
به شكايت شاكيه شهادت شهود  عنايت  با  دادگاه  تخريب  و  توهين  بر  داير 
گزارش مرجع انتظامي و اينكه متهمه دفاعي به عمل نياورده است بنابراين 
اتهامات انتسابي را نسبت به ايشان محرز و مسلم دانسته باستناد به مادتين 
608 و 677 قانون مجازات اسالمي مصوب سال1375 وي را از بابت توهين 
به تحمل74 ضربه شالق و از بابت تخريب به تحمل سه سال حبس محكوم 
مي نمايد و اعالم مي دارد كه راي صادره غيابى بوده و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و متعاقب آن نيز ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 44181/م الف                           دفتر  رئيس شعبه 1170  دادگاه كيفري 2 تهران

 دادنامه پرونده كالسه 9609980245600153 شعبه1166 دادگاه كيفري دو 
مجتمع قضايى قدس تهران (1166 جزايي سابق) تصميم نهايي شماره شاكي: 
محسن قاسمي فرزند حسن به نشاني خ ستارخان خ24 متري خسرو جنوبي 
نشانى  به  كريمي  مرتضي  آقاي  متهم:  ك26 شرقي شهيد شكوري پ9 ط2 
مجهول المكان متهم مرتضي كريمي به نشاني مجهول المكان اتهام: تصرف 
عدواني مشاعات راى دادگاه  درخصوص اتهام آقاي مرتضي كريمي كه به 
لحاظ عدم دسترسي به ايشان مشخصات بيشتري در اختيار نمي باشد داير 
بر تصرف عدواني مشاعات موضوع شكايت آقاي محسن قاسمي كه منجر 
به صدور قرار منع تعقيب مورخ96/3/17 در پرونده كالسه960157 از شعبه 
محترم چهارم بازپرسي دادسراي ناحيه2 تهران گرديده است و متعاقبا پس از 
اعتراض شاكي منجر به نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلس به دادرسي 
مورخ96/5/31 در پرونده كالسه960570 از شعبه محترم1176 دادگاه كيفري 
پاسيو  متهم  كه حسب شكايت شاكي  توضيح  اين  با  است  گرديده  تهران   2
ساختمان را كه جزو مشاعات مي باشد تصرف نموده است و اظهارات گواهان 
تعرفه شده حكايت از صحت شكايت شاكي دارد متهم در هيچ يك از جلسات 
تحقيق دادسرا و رسيدگي دادگاه حضور نيافته وكيل معرفي ننموده و اليحه اي 
ارسال ننموده و نهايتا دفاعي به عمل نياورده است دادگاه با عنايت به شكايت 
شاكي و گواهي گواهان گزارش مرجع انتظامي قرار جلب به دادرسي دادگاه و 
ساير قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را بزهكار تشخيص و مستندا به 
ماده690 قانون مجازات اسالمي مصوب1375 و مواد 19-14-13-12-3-2-
141-211 قانون مجازات اسالمي مصوب1392 متهم را به تحمل1 سال حبس 
و رفع تصرف از مشاعات محكوم مي نمايد راى صادره غيابى و مستندا به 
مواد406-427-431-433 قانون آئين دادرسي كيفري ظرف 20 روز از تاريخ 
ابالغ واقعي قابل واخواهى در شعبه صادركننده راي و ظرف 20 روز پس از آن 

قابل اعتراض در م حاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 44187/م الف                           دفتر  رئيس شعبه 1166  دادگاه كيفري 2 تهران

دادنامه پرونده كالسه 960998299700391 شعبه1138 دادگاه كيفري دو 
نهايي شماره  (1152 جزايي سابق) تصميم  تهران  مجتمع قضايى مطهري 
حسنعلي  فرزند  راستگونيا  جعفر  آقاي  شاكي:    9709970214500458
پ25  سامان  خ  جنوبي  حيدري  انتهاي  وليعصر  شهرك  تهران  نشاني  به 
اتهام:  مجهول المكان  نشانى  به  محمد  فرزند  فالحتي  مهدي  متهم:  واحديك 
سرقت تلفن همراه راى دادگاه درخصوص اتهام آقاي مهدي فالحتي فرزند 
به  سامسونگ  ازنوع  همرا  تلفن  گوشي  يكدستگاه  سرقت  بر  داير  محمد 
بشرح  راستگو  جعفر  اقاي  شكايت  موضوع  تومان  هزار  ششصد  ارزش 
محتويات  به  توجه  با  تهران  ناحيه18  دادسراي  از  صادره  كيفرخواست 
پرونده شكايت شاكي تحقيقات انجام شده فعال شدن خط متهم در گوشي 
نامبرده  مجرميت  وارده  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  حضور  عدم  مسروقه 
بنظر دادگاه محرز است دادگاه به استناد ماده661 از قانون تعزيرات متهم 
را عالوه بر رد مال به تحمل شش ماه حبس تعزيري و 40 ضربه شالق 
تعزيري و در صورت موجود نبودن عين مال مثل يا قيمت آن را در حق 
شاكي محكوم مي نمايد.   راى صادره غيابى بوده و ظرف 20 روز پس از 

ابالغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان مى باشد. 
 44185/م الف                           دفتر  رئيس شعبه 1138  دادگاه كيفري 2 تهران

دو  كيفري  دادگاه  شعبه1166  كالسه 9509982159201126  پرونده  دادنامه   
مجتمع قضايى قدس تهران (1166 جزايي سابق) تصميم نهايي شماره شاكي: 
سعيده حشمتي كهورين فرزند بال آقا به نشاني شهريار انديشه فاز يك ارغوان 
سوم غربي نبش خ ميالد پ19 واحد2  متهم: آقاي عليرضا بنياد فرزند عزيز 
به نشانى مجهول المكان اتهام: كالهبرداري راى دادگاه  درخصوص اتهام آقاي 
مشخصات  ايشان  به  دسترسي  عدم  لحاظ  به  كه  عزيز  فرزند  بنياد  عليرضا 
بيشتري در اختيار نمي باشد داير بر كالهبرداري تلفني به مبلغ يك ميليون و 
هشتصد هزار تومان موضوع شكايت خانم سعيده حشمتي كهورين كه منجر به 
صدور كيفرخواست شماره9610432154004838 مورخ 96/10/25 در پرونده 
كالسه951186 از دادسراي عمومي و انقالب ناحيه10تهران گرديده است با اين 
توضيح كه حسب شكايت شاكي متهم از طريق تماس تلفني با ايشان و اعالم 
برنده شدن از طريق جوايز راديو وي را به پاي صندق خودپرداز بانك كشانده 
و با شگرد خاص و ارسال پيامك ساختگي مبني بر واريز مبلغ به حساب ايشان 
از حساب ايشان مبلغ18/000/000ريال به حساب خود منتقل نموده است ومتهم 
در هيچ يك از جلسات تحقيق دادسرا و رسيدگي دادگاه حضور نيافته و دفاعي به 
عمل نياورده است فلذا با عنايت به مجموع اوراق پرونده شكايت شاكي گزارش 
مرجع انتظامي تصوير پرينت صورتحساب بانكي كيفرخواست دادسرا و ساير 
قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را بزهكار تشخيص و مستندا به ماده 
1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختالس و كالهبرداري و مواد 3-2-

12-13-14-19-141-211-215 قانون مجازات اسالمي مصوب1392 متهم را به 
تحمل4سال حبس و استرداد مبلغ18 ميليون ريال مال ماخوذه به شاكيه و پرداخت 
معادل آن به عنوان جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم مينمايد راى صادره 
غيابى و مستندا به مواد406-427-431-433 قانون آئين دادرسي كيفري ظرف 20 
روز از تاريخ ابالغ واقعي قابل واخواهى در شعبه صادركننده راي و ظرف 20 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 44186/م الف                           دفتر  رئيس شعبه 1166  دادگاه كيفري 2 تهران

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا روشنعلى رستمى داراى شناسنامه شماره 509 به شرح دادخواست به كالسه 419/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمرضا 
رســتمى خواجه لنگى بشناســنامه 4 در تاريخ 1397/4/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفتــه ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- دوســتعلى رســتمى ش ش 508 ت ت 
1354/6/1 نســبت بــا متوفى فرزنــد 2- امراله رســتمى فرزند غالمرضــا ش ش 507 ت ت 
1353/6/1 نسبت با متوفى: فرزند 3- روح اله رستمى فرزند غالمرضا ش ش 4669767011 
ت ت 1361/4/1 نســبت با متوفى: فرزند 4- رضا رســتمى فرزند غالمرضا ش ش 308 ت ت 
1343/1/16 نســبت با متوفى: فرزند. 5-روشنعلى رستمى فرزند غالمرضا ش ش 509 ت ت 
1354/6/1 نســبت با متوفى: فرزند 6- كشور طهماســبى كرفى فرزند محمدعلى ش ش 111 
ت ت 1326/2/1 نسبت با متوفى همسر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان

برگ اجرائيه 
مشــخصات محكوم له: هرمز مهدى پور فرزند آقاخان شــغل آزاد به نشانى ناغان- روستاى 
دوپالن- محكوم به: بموجب دادنامه شماره 9609973858600378 مورخ 96/8/12 شوراى 
حل اختالف ناغان شــعبه اول كه وفق دادنامه شــماره شعبه دادگاه عمومى حقوقى قطعيت حاصل 
كرده است. حكم به الزام خوانده به اصل خواسته مبلغ 32/000/000 ريال و هزينه دادرسى 
و ســاير هزينــه هاى قانونى در حــق خواهان صادر و اعــالم مى نمايد و نيم عشــر دولتى در حق 
صنــدوق دولت 160/000 تومان واريز گردد. مشــخصات محكوم عليه: نگهدار خســروى بالدى 
فرزند محمدخان شــغل آزاد به نشــانى مجهول المكان. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ 
اجرائيــه: 1- پــس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنــرا بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتيبى براى 
پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتيكــه خــود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايــد ظرف مدت ده روز صورت جامع 
دارائى خود را به قســمت اجرا تســليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه 
ســال بعد از انقضاء مهلت مذكور، معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده 
ايــد، ليكــن براى فرار در پرداخت امــوال خود را معرفى نكنيد يا صورت خــالف واقع از دارايى 
خود بدهيد بنحويكه اجراى تمام يا قســمتى از مفاد اجرائيه متعســر باشــد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 قانون اجراى 
احكام مدنى مى باشــد، به مــواردى از قانون اجراى احكام و قانون آئين دادرســى مدنى مصوب 
79/1/21 و همچنيــن مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر 

برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
محل امضاء دبير شورا                              محل امضاء قاضى شورا- محمد محمدى

اداره ثبت نام و امالك حوزه ثبت ملك بندر گناوه
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهــى موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيتى ثبتى و اراضى  
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره139760324001001357 مورخ 97/4/9هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك بنــدر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى منوچهر طاهرى فرزند حســين صادره 
از گناوه را نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت 599/50 متر مربع در قسمتى از پالك 
917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده اســت. لذا بــه 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 داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره تسليم وپس از اخذرسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 389/م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/21
مجيد اميرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهــى ابــالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائــم بــه آقاى/خانم صادق رفيــق فرزند 
رمضان خواهان آقاى/خانم عصمت ابراهيمى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى/ خانم صادق 
رفيق فرزند رمضان به خواســته طالق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609985114800926 شــعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شــهيد مطهرى شهرســتان 
مشــهد ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/06/20 ســاعت 08:30 تعيين كه حســب دســتور 
دادگاه طبــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهــول المكان بودن خوانده 
و درخواســت 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 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م.الف 17385         تاريخ انتشار: 1397/05/06
منشى دادگاه حقوقى شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

دادنامه 
پرونده كالسه 97/51 شوراى حل اختالف شماره 1 شهرستان لردگان تصميم نهايى شماره 
9709973852100334- خواهــان: آقــاى مهــران رحيمى فرزنــد محمدمراد بــا وكالت آقاى 
احمد توجونى اصل فرزند ســيف اله به نشانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان- 
لردگان- خ 17 شــهريور - خوانده:اقاى اســماعيل فرخى به نشــانى مجهول المكان- خواســته: 
مطالبه وجه ســفته. قاضى شــورا با بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و 
به شــرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى شــورا: در خصوص دعوى آقاى مهران رحيمى  
فرزند محمدمراد بطرفيت اســماعيل فرخى فرزند به خواســته مطالبه به پرداخت مبلغ شــصت 
ميليون ريال به اســتناد دو فقره ســفته به شــماره 856505853354 و هزينه واخواســت و 
خســارت دادرسى و خســارت تاخير تاديه شورا دعوى خواهان را با توجه به تصوير مصدق سفته 
كه امضاء خوانده به عنوان صادر كننده و ضامن روى آن موجود است و از ايراد و تكذيب خوانده 
به دور مانده اســت و اين كه وجود اصل ســفته در يد دارنده آن دليل بر مديونيت صادر كننده 
مى باشــد و خوانده دليلى مبنى بر پرداخت وجه آن ارائه ننموده اســت، وارد دانسته و مستندا 
بــه مــواد 249 ، 307، 309  قانــون تجــارت و مــواد 198 و 515 و 519 و 522 قانــون آئين 
دادرســى دادگاههاى عمومى انقــالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانــده به پرداخت مبلغ 
شــصت ميليون ريال بــه عنوان اصل مبلغ ســفته و مبلغ 2/270/000 ريال بــه عنوان هزنيه 
دادرســى و حــق الوكاله وكيل طبق تعرفه و همچنين به پرداخت خســارت تاخيــر تاديه از تاريخ 
واخواســت (96/12/22) لغايت پرداخت كامل محكوم به بر مبناى تناسب تغيير شاخص ساالنه 
اعالمى از ســوى بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران كه محاســبه ان بر عهده واحد اجراى احكام 
مدنى دادگاه مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى و ظرف مهلت 20 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى و ســپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محكم 

عمومى حقوقى لردگان مى باشد. 
 قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان لردگان – ذبيح اهللا مولوى

اداره ثبت نام و امالك حوزه ثبت ملك بندر گناوه
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهــى موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيتى ثبتى و اراضى  
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره139760324001001353 مورخ 97/4/9هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملــك بندر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حســن ياوريان فرزند احمد صادره از 
گناوه را نســبت به ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 200/74متر مربع در قســمتى از پالك 
917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده اســت. لذا بــه 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 داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره تسليم وپس از اخذرسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 383/م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/6- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/21

مجيداميرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا ســيد ولى محمد رضايى داراى شناسنامه شــماره 4689479437 به شرح دادخواست 
به كالســه 196/97 از اين شــورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده كه 
شادروان سيد متين رضايى بشناسنامه 8ـ 127491181 در تاريخ 97/4/9 اقاتمگاه دامى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1ـ ســيد ولى محمد رضايى پدر 
متوفى 2ـ سيده منيره كريمى مادر متوفى .اينك با انجام تشريفات  مقدماتى در خواست مزبور را 
يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متو فى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رييس شوراى حل اختالف شماره ناغان - رحمانى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا اكبر حســين پور آقائى داراى شناســنامه شــماره 671 به شــرح دادخواســت به كالسه 
360/97  از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
نيلوفر حسين پور آقائى بشناســنامه 466688283 در تاريخ 1390/8/3 اقامتگاه دائمى خود 
بــدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- توران حســين پور آقائى 
متولد 1357/6/1 به شــماره شناســنامه 3090 مادر متوفى 2- اكبر حســين پور آقائى متولد 
1352/6/1 به شماره شناسنامه 671 پدر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 

از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 6 لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا اميدوار باورى داراى شناســنامه  به شــرح دادخواست به كالسه 200/97 از اين شورا 
در خواست گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان ماهان باورى بشناسنامه 
6330154694 درتاريخ 97/4/9 اقاتمگاه دامى خود بدرود  زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1ـ اميدوار باورى پدرمتوفى 2ـ مژده رضايى مادر متوفى. اينك با انجام 
تشــريفات  مقدماتى در خواســت مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
 دبير شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان ـ غالمرضا رحمانى

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 905/96 شوراى حل اختالف شماره اول 
خواهان: محمد كاظم حســين پور فرزند عليجان ســاكن لردگان روســتاى اسالم آباد ميالس 
. خوانــده: امين شــريفى فرزنــد اكبر-  مجهول المكان - خواســته: مطالبه مبلغ هشــتصد هزار 
تومان- وقت رســيدگى: 97/6/6 ســاعت 9:00- خواهان دادخواســتى به خواســته مذكور در 
مورخه 96/11/3 به طرفيت خوانده تقديم شــعبه شــوراى حل اختالف شماره اول نموده كه به 
905/96 ثبــت گرديــده و با عنايت به مجهــول المكان بودن خوانده مراتــب در اجراى ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده 
ضمن مراجعه به دفتر شــعبه و اخذ نســخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه 

دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول لردگان

آگهى ابالغ 
خواهان سوسن قديمى كرباس دهى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حشمت اله حسن 
زاده بخواسته طالق به خواسته زوجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان مشهد نموده كه جهت 
رســيدگى به شــعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرســتان مشهد واقع در 
مشــهد- بلوار شفا- شــفاى 30 ارجاع و به كالســه 9709987586800324 ثبت گرديده كه 
وقت رســيدگى آن 1397/6/17 ســاعت 8:30 صبح تعيين شده اســت به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشارآگهى ميشود تا 
خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. 

م.الف17387     تاريخ انتشار: 1397/05/06
منشى دادگاه حقوقى شعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و استماع شهادت شهود و دادخواست و ضمائم به خانم زهره 
لســانى جعفرآباد فرزند غالمرضا خواهان آقاى قاســم رازى فرزند نوروز على دادخواستى 
به طرفيت خوانده خانم زهره لســانى جعفر آبادى به خواســته تعديل اقساط مهريه مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709987586900156 شعبه 19 
دادگاه خانواده مجتمع قضايى شــهيد مطهرى شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/06/22 ســاعت 09:00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانــون آئين دادرســى مدنى به علت مجهــول المكان بودن خوانده و درخواســت 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 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى و اســتماع شهادت 

شهود در دادگاه حاضر گردد. م.الف17386
تاريخ انتشار: 1397/05/06

منشى شعبه 19 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

اداره ثبت نام و امالك حوزه ثبت ملك بندر گناوه
هيــات موضوع قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 

رسمى
آگهــى موضوع ماده 3 قانون مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيتى ثبتى و 

اراضى  و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابرراى شــماره139760324001001346 مورخ 97/4/6هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حمزه نجمى پور فرزند 
عباس صادره از آبادان را نســبت به ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 121/22 متر 
مربع در قســمتى از پالك 917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده اســت. 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 
اوليــن آگهى به مــدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تســليم وپس از اخذرســيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد. 388/م/ال
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/21
مجيد اميرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى/خانم مهتاب درويشــى 
فرزند غالمحسن خواهان آقاى/خانم محبوب خطيبى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/ 
خانم مهتاب درويشــى فرزند غالمحســن به خواســته طالق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده كالسه 9709985114800289 شــعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع 
قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/06/21 ساعت 
09:30 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
بــه علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يــك 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 دادخواســت و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف 17384
تاريخ انتشار: 1397/05/06

منشى دادگاه حقوقى شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا روشنعلى رستمى داراى شناسنامه شماره 509 به شرح دادخواست به كالسه 419/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمرضا 
رســتمى خواجه لنگى بشناســنامه 4 در تاريخ 1397/4/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفتــه ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- دوســتعلى رســتمى ش ش 508 ت ت 
1354/6/1 نســبت بــا متوفى فرزنــد 2- امراله رســتمى فرزند غالمرضــا ش ش 507 ت ت 
1353/6/1 نسبت با متوفى: فرزند 3- روح اله رستمى فرزند غالمرضا ش ش 4669767011 
ت ت 1361/4/1 نســبت با متوفى: فرزند 4- رضا رســتمى فرزند غالمرضا ش ش 308 ت ت 
1343/1/16 نســبت با متوفى: فرزند. 5-روشنعلى رستمى فرزند غالمرضا ش ش 509 ت ت 
1354/6/1 نســبت با متوفى: فرزند 6- كشور طهماســبى كرفى فرزند محمدعلى ش ش 111 
ت ت 1326/2/1 نسبت با متوفى همسر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان

برگ اجرائيه 
مشــخصات محكوم له: هرمز مهدى پور فرزند آقاخان شــغل آزاد به نشانى ناغان- روستاى 
دوپالن- محكوم به: بموجب دادنامه شماره 9609973858600378 مورخ 96/8/12 شوراى 
حل اختالف ناغان شــعبه اول كه وفق دادنامه شــماره شعبه دادگاه عمومى حقوقى قطعيت حاصل 
كرده است. حكم به الزام خوانده به اصل خواسته مبلغ 32/000/000 ريال و هزينه دادرسى 
و ســاير هزينــه هاى قانونى در حــق خواهان صادر و اعــالم مى نمايد و نيم عشــر دولتى در حق 
صنــدوق دولت 160/000 تومان واريز گردد. مشــخصات محكوم عليه: نگهدار خســروى بالدى 
فرزند محمدخان شــغل آزاد به نشــانى مجهول المكان. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ 
اجرائيــه: 1- پــس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنــرا بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتيبى براى 
پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتيكــه خــود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايــد ظرف مدت ده روز صورت جامع 
دارائى خود را به قســمت اجرا تســليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه 
ســال بعد از انقضاء مهلت مذكور، معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده 
ايــد، ليكــن براى فرار در پرداخت امــوال خود را معرفى نكنيد يا صورت خــالف واقع از دارايى 
خود بدهيد بنحويكه اجراى تمام يا قســمتى از مفاد اجرائيه متعســر باشــد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 قانون اجراى 
احكام مدنى مى باشــد، به مــواردى از قانون اجراى احكام و قانون آئين دادرســى مدنى مصوب 
79/1/21 و همچنيــن مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر 

برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
محل امضاء دبير شورا                              محل امضاء قاضى شورا- محمد محمدى

اداره ثبت نام و امالك حوزه ثبت ملك بندر گناوه
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهــى موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيتى ثبتى و اراضى  
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره139760324001001357 مورخ 97/4/9هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك بنــدر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى منوچهر طاهرى فرزند حســين صادره 
از گناوه را نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت 599/50 متر مربع در قسمتى از پالك 
917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده اســت. لذا بــه 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 داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره تسليم وپس از اخذرسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 389/م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/21
مجيد اميرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهــى ابــالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائــم بــه آقاى/خانم صادق رفيــق فرزند 
رمضان خواهان آقاى/خانم عصمت ابراهيمى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى/ خانم صادق 
رفيق فرزند رمضان به خواســته طالق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609985114800926 شــعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شــهيد مطهرى شهرســتان 
مشــهد ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/06/20 ســاعت 08:30 تعيين كه حســب دســتور 
دادگاه طبــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهــول المكان بودن خوانده 
و درخواســت 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 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م.الف 17385         تاريخ انتشار: 1397/05/06
منشى دادگاه حقوقى شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

دادنامه 
پرونده كالسه 97/51 شوراى حل اختالف شماره 1 شهرستان لردگان تصميم نهايى شماره 
9709973852100334- خواهــان: آقــاى مهــران رحيمى فرزنــد محمدمراد بــا وكالت آقاى 
احمد توجونى اصل فرزند ســيف اله به نشانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان- 
لردگان- خ 17 شــهريور - خوانده:اقاى اســماعيل فرخى به نشــانى مجهول المكان- خواســته: 
مطالبه وجه ســفته. قاضى شــورا با بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و 
به شــرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى شــورا: در خصوص دعوى آقاى مهران رحيمى  
فرزند محمدمراد بطرفيت اســماعيل فرخى فرزند به خواســته مطالبه به پرداخت مبلغ شــصت 
ميليون ريال به اســتناد دو فقره ســفته به شــماره 856505853354 و هزينه واخواســت و 
خســارت دادرسى و خســارت تاخير تاديه شورا دعوى خواهان را با توجه به تصوير مصدق سفته 
كه امضاء خوانده به عنوان صادر كننده و ضامن روى آن موجود است و از ايراد و تكذيب خوانده 
به دور مانده اســت و اين كه وجود اصل ســفته در يد دارنده آن دليل بر مديونيت صادر كننده 
مى باشــد و خوانده دليلى مبنى بر پرداخت وجه آن ارائه ننموده اســت، وارد دانسته و مستندا 
بــه مــواد 249 ، 307، 309  قانــون تجــارت و مــواد 198 و 515 و 519 و 522 قانــون آئين 
دادرســى دادگاههاى عمومى انقــالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانــده به پرداخت مبلغ 
شــصت ميليون ريال بــه عنوان اصل مبلغ ســفته و مبلغ 2/270/000 ريال بــه عنوان هزنيه 
دادرســى و حــق الوكاله وكيل طبق تعرفه و همچنين به پرداخت خســارت تاخيــر تاديه از تاريخ 
واخواســت (96/12/22) لغايت پرداخت كامل محكوم به بر مبناى تناسب تغيير شاخص ساالنه 
اعالمى از ســوى بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران كه محاســبه ان بر عهده واحد اجراى احكام 
مدنى دادگاه مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى و ظرف مهلت 20 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى و ســپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محكم 

عمومى حقوقى لردگان مى باشد. 
 قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان لردگان – ذبيح اهللا مولوى

اداره ثبت نام و امالك حوزه ثبت ملك بندر گناوه
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهــى موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيتى ثبتى و اراضى  
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره139760324001001353 مورخ 97/4/9هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملــك بندر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حســن ياوريان فرزند احمد صادره از 
گناوه را نســبت به ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 200/74متر مربع در قســمتى از پالك 
917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده اســت. لذا بــه 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 داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره تسليم وپس از اخذرسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 383/م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/6- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/21

مجيداميرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا ســيد ولى محمد رضايى داراى شناسنامه شــماره 4689479437 به شرح دادخواست 
به كالســه 196/97 از اين شــورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده كه 
شادروان سيد متين رضايى بشناسنامه 8ـ 127491181 در تاريخ 97/4/9 اقاتمگاه دامى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1ـ ســيد ولى محمد رضايى پدر 
متوفى 2ـ سيده منيره كريمى مادر متوفى .اينك با انجام تشريفات  مقدماتى در خواست مزبور را 
يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متو فى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رييس شوراى حل اختالف شماره ناغان - رحمانى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا اكبر حســين پور آقائى داراى شناســنامه شــماره 671 به شــرح دادخواســت به كالسه 
360/97  از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
نيلوفر حسين پور آقائى بشناســنامه 466688283 در تاريخ 1390/8/3 اقامتگاه دائمى خود 
بــدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- توران حســين پور آقائى 
متولد 1357/6/1 به شــماره شناســنامه 3090 مادر متوفى 2- اكبر حســين پور آقائى متولد 
1352/6/1 به شماره شناسنامه 671 پدر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 

از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 6 لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا اميدوار باورى داراى شناســنامه  به شــرح دادخواست به كالسه 200/97 از اين شورا 
در خواست گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان ماهان باورى بشناسنامه 
6330154694 درتاريخ 97/4/9 اقاتمگاه دامى خود بدرود  زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1ـ اميدوار باورى پدرمتوفى 2ـ مژده رضايى مادر متوفى. اينك با انجام 
تشــريفات  مقدماتى در خواســت مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
 دبير شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان ـ غالمرضا رحمانى

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 905/96 شوراى حل اختالف شماره اول 
خواهان: محمد كاظم حســين پور فرزند عليجان ســاكن لردگان روســتاى اسالم آباد ميالس 
. خوانــده: امين شــريفى فرزنــد اكبر-  مجهول المكان - خواســته: مطالبه مبلغ هشــتصد هزار 
تومان- وقت رســيدگى: 97/6/6 ســاعت 9:00- خواهان دادخواســتى به خواســته مذكور در 
مورخه 96/11/3 به طرفيت خوانده تقديم شــعبه شــوراى حل اختالف شماره اول نموده كه به 
905/96 ثبــت گرديــده و با عنايت به مجهــول المكان بودن خوانده مراتــب در اجراى ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده 
ضمن مراجعه به دفتر شــعبه و اخذ نســخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه 

دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول لردگان

آگهى ابالغ 
خواهان سوسن قديمى كرباس دهى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حشمت اله حسن 
زاده بخواسته طالق به خواسته زوجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان مشهد نموده كه جهت 
رســيدگى به شــعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرســتان مشهد واقع در 
مشــهد- بلوار شفا- شــفاى 30 ارجاع و به كالســه 9709987586800324 ثبت گرديده كه 
وقت رســيدگى آن 1397/6/17 ســاعت 8:30 صبح تعيين شده اســت به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشارآگهى ميشود تا 
خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. 

م.الف17387     تاريخ انتشار: 1397/05/06
منشى دادگاه حقوقى شعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و استماع شهادت شهود و دادخواست و ضمائم به خانم زهره 
لســانى جعفرآباد فرزند غالمرضا خواهان آقاى قاســم رازى فرزند نوروز على دادخواستى 
به طرفيت خوانده خانم زهره لســانى جعفر آبادى به خواســته تعديل اقساط مهريه مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709987586900156 شعبه 19 
دادگاه خانواده مجتمع قضايى شــهيد مطهرى شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/06/22 ســاعت 09:00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانــون آئين دادرســى مدنى به علت مجهــول المكان بودن خوانده و درخواســت 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 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى و اســتماع شهادت 

شهود در دادگاه حاضر گردد. م.الف17386
تاريخ انتشار: 1397/05/06

منشى شعبه 19 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

اداره ثبت نام و امالك حوزه ثبت ملك بندر گناوه
هيــات موضوع قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 

رسمى
آگهــى موضوع ماده 3 قانون مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيتى ثبتى و 

اراضى  و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابرراى شــماره139760324001001346 مورخ 97/4/6هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حمزه نجمى پور فرزند 
عباس صادره از آبادان را نســبت به ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 121/22 متر 
مربع در قســمتى از پالك 917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده اســت. 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 
اوليــن آگهى به مــدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تســليم وپس از اخذرســيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد. 388/م/ال
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/21
مجيد اميرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى/خانم مهتاب درويشــى 
فرزند غالمحسن خواهان آقاى/خانم محبوب خطيبى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/ 
خانم مهتاب درويشــى فرزند غالمحســن به خواســته طالق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده كالسه 9709985114800289 شــعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع 
قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/06/21 ساعت 
09:30 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
بــه علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يــك 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 دادخواســت و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف 17384
تاريخ انتشار: 1397/05/06

منشى دادگاه حقوقى شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا روشنعلى رستمى داراى شناسنامه شماره 509 به شرح دادخواست به كالسه 419/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمرضا 
رســتمى خواجه لنگى بشناســنامه 4 در تاريخ 1397/4/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفتــه ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- دوســتعلى رســتمى ش ش 508 ت ت 
1354/6/1 نســبت بــا متوفى فرزنــد 2- امراله رســتمى فرزند غالمرضــا ش ش 507 ت ت 
1353/6/1 نسبت با متوفى: فرزند 3- روح اله رستمى فرزند غالمرضا ش ش 4669767011 
ت ت 1361/4/1 نســبت با متوفى: فرزند 4- رضا رســتمى فرزند غالمرضا ش ش 308 ت ت 
1343/1/16 نســبت با متوفى: فرزند. 5-روشنعلى رستمى فرزند غالمرضا ش ش 509 ت ت 
1354/6/1 نســبت با متوفى: فرزند 6- كشور طهماســبى كرفى فرزند محمدعلى ش ش 111 
ت ت 1326/2/1 نسبت با متوفى همسر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان

برگ اجرائيه 
مشــخصات محكوم له: هرمز مهدى پور فرزند آقاخان شــغل آزاد به نشانى ناغان- روستاى 
دوپالن- محكوم به: بموجب دادنامه شماره 9609973858600378 مورخ 96/8/12 شوراى 
حل اختالف ناغان شــعبه اول كه وفق دادنامه شــماره شعبه دادگاه عمومى حقوقى قطعيت حاصل 
كرده است. حكم به الزام خوانده به اصل خواسته مبلغ 32/000/000 ريال و هزينه دادرسى 
و ســاير هزينــه هاى قانونى در حــق خواهان صادر و اعــالم مى نمايد و نيم عشــر دولتى در حق 
صنــدوق دولت 160/000 تومان واريز گردد. مشــخصات محكوم عليه: نگهدار خســروى بالدى 
فرزند محمدخان شــغل آزاد به نشــانى مجهول المكان. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ 
اجرائيــه: 1- پــس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنــرا بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتيبى براى 
پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتيكــه خــود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايــد ظرف مدت ده روز صورت جامع 
دارائى خود را به قســمت اجرا تســليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه 
ســال بعد از انقضاء مهلت مذكور، معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده 
ايــد، ليكــن براى فرار در پرداخت امــوال خود را معرفى نكنيد يا صورت خــالف واقع از دارايى 
خود بدهيد بنحويكه اجراى تمام يا قســمتى از مفاد اجرائيه متعســر باشــد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 قانون اجراى 
احكام مدنى مى باشــد، به مــواردى از قانون اجراى احكام و قانون آئين دادرســى مدنى مصوب 
79/1/21 و همچنيــن مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر 

برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
محل امضاء دبير شورا                              محل امضاء قاضى شورا- محمد محمدى

اداره ثبت نام و امالك حوزه ثبت ملك بندر گناوه
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهــى موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيتى ثبتى و اراضى  
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره139760324001001357 مورخ 97/4/9هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك بنــدر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى منوچهر طاهرى فرزند حســين صادره 
از گناوه را نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت 599/50 متر مربع در قسمتى از پالك 
917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده اســت. لذا بــه 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 داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره تسليم وپس از اخذرسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 389/م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/21
مجيد اميرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهــى ابــالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائــم بــه آقاى/خانم صادق رفيــق فرزند 
رمضان خواهان آقاى/خانم عصمت ابراهيمى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى/ خانم صادق 
رفيق فرزند رمضان به خواســته طالق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609985114800926 شــعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شــهيد مطهرى شهرســتان 
مشــهد ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/06/20 ســاعت 08:30 تعيين كه حســب دســتور 
دادگاه طبــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهــول المكان بودن خوانده 
و درخواســت 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 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م.الف 17385         تاريخ انتشار: 1397/05/06
منشى دادگاه حقوقى شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

دادنامه 
پرونده كالسه 97/51 شوراى حل اختالف شماره 1 شهرستان لردگان تصميم نهايى شماره 
9709973852100334- خواهــان: آقــاى مهــران رحيمى فرزنــد محمدمراد بــا وكالت آقاى 
احمد توجونى اصل فرزند ســيف اله به نشانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان- 
لردگان- خ 17 شــهريور - خوانده:اقاى اســماعيل فرخى به نشــانى مجهول المكان- خواســته: 
مطالبه وجه ســفته. قاضى شــورا با بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و 
به شــرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى شــورا: در خصوص دعوى آقاى مهران رحيمى  
فرزند محمدمراد بطرفيت اســماعيل فرخى فرزند به خواســته مطالبه به پرداخت مبلغ شــصت 
ميليون ريال به اســتناد دو فقره ســفته به شــماره 856505853354 و هزينه واخواســت و 
خســارت دادرسى و خســارت تاخير تاديه شورا دعوى خواهان را با توجه به تصوير مصدق سفته 
كه امضاء خوانده به عنوان صادر كننده و ضامن روى آن موجود است و از ايراد و تكذيب خوانده 
به دور مانده اســت و اين كه وجود اصل ســفته در يد دارنده آن دليل بر مديونيت صادر كننده 
مى باشــد و خوانده دليلى مبنى بر پرداخت وجه آن ارائه ننموده اســت، وارد دانسته و مستندا 
بــه مــواد 249 ، 307، 309  قانــون تجــارت و مــواد 198 و 515 و 519 و 522 قانــون آئين 
دادرســى دادگاههاى عمومى انقــالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانــده به پرداخت مبلغ 
شــصت ميليون ريال بــه عنوان اصل مبلغ ســفته و مبلغ 2/270/000 ريال بــه عنوان هزنيه 
دادرســى و حــق الوكاله وكيل طبق تعرفه و همچنين به پرداخت خســارت تاخيــر تاديه از تاريخ 
واخواســت (96/12/22) لغايت پرداخت كامل محكوم به بر مبناى تناسب تغيير شاخص ساالنه 
اعالمى از ســوى بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران كه محاســبه ان بر عهده واحد اجراى احكام 
مدنى دادگاه مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى و ظرف مهلت 20 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى و ســپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محكم 

عمومى حقوقى لردگان مى باشد. 
 قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان لردگان – ذبيح اهللا مولوى

اداره ثبت نام و امالك حوزه ثبت ملك بندر گناوه
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهــى موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيتى ثبتى و اراضى  
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره139760324001001353 مورخ 97/4/9هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملــك بندر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حســن ياوريان فرزند احمد صادره از 
گناوه را نســبت به ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 200/74متر مربع در قســمتى از پالك 
917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده اســت. لذا بــه 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 داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره تسليم وپس از اخذرسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 383/م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/6- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/21

مجيداميرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا ســيد ولى محمد رضايى داراى شناسنامه شــماره 4689479437 به شرح دادخواست 
به كالســه 196/97 از اين شــورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده كه 
شادروان سيد متين رضايى بشناسنامه 8ـ 127491181 در تاريخ 97/4/9 اقاتمگاه دامى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1ـ ســيد ولى محمد رضايى پدر 
متوفى 2ـ سيده منيره كريمى مادر متوفى .اينك با انجام تشريفات  مقدماتى در خواست مزبور را 
يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متو فى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رييس شوراى حل اختالف شماره ناغان - رحمانى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا اكبر حســين پور آقائى داراى شناســنامه شــماره 671 به شــرح دادخواســت به كالسه 
360/97  از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
نيلوفر حسين پور آقائى بشناســنامه 466688283 در تاريخ 1390/8/3 اقامتگاه دائمى خود 
بــدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- توران حســين پور آقائى 
متولد 1357/6/1 به شــماره شناســنامه 3090 مادر متوفى 2- اكبر حســين پور آقائى متولد 
1352/6/1 به شماره شناسنامه 671 پدر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 

از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 6 لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا اميدوار باورى داراى شناســنامه  به شــرح دادخواست به كالسه 200/97 از اين شورا 
در خواست گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان ماهان باورى بشناسنامه 
6330154694 درتاريخ 97/4/9 اقاتمگاه دامى خود بدرود  زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1ـ اميدوار باورى پدرمتوفى 2ـ مژده رضايى مادر متوفى. اينك با انجام 
تشــريفات  مقدماتى در خواســت مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
 دبير شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان ـ غالمرضا رحمانى

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 905/96 شوراى حل اختالف شماره اول 
خواهان: محمد كاظم حســين پور فرزند عليجان ســاكن لردگان روســتاى اسالم آباد ميالس 
. خوانــده: امين شــريفى فرزنــد اكبر-  مجهول المكان - خواســته: مطالبه مبلغ هشــتصد هزار 
تومان- وقت رســيدگى: 97/6/6 ســاعت 9:00- خواهان دادخواســتى به خواســته مذكور در 
مورخه 96/11/3 به طرفيت خوانده تقديم شــعبه شــوراى حل اختالف شماره اول نموده كه به 
905/96 ثبــت گرديــده و با عنايت به مجهــول المكان بودن خوانده مراتــب در اجراى ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده 
ضمن مراجعه به دفتر شــعبه و اخذ نســخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه 

دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول لردگان

آگهى ابالغ 
خواهان سوسن قديمى كرباس دهى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حشمت اله حسن 
زاده بخواسته طالق به خواسته زوجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان مشهد نموده كه جهت 
رســيدگى به شــعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرســتان مشهد واقع در 
مشــهد- بلوار شفا- شــفاى 30 ارجاع و به كالســه 9709987586800324 ثبت گرديده كه 
وقت رســيدگى آن 1397/6/17 ســاعت 8:30 صبح تعيين شده اســت به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشارآگهى ميشود تا 
خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. 

م.الف17387     تاريخ انتشار: 1397/05/06
منشى دادگاه حقوقى شعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و استماع شهادت شهود و دادخواست و ضمائم به خانم زهره 
لســانى جعفرآباد فرزند غالمرضا خواهان آقاى قاســم رازى فرزند نوروز على دادخواستى 
به طرفيت خوانده خانم زهره لســانى جعفر آبادى به خواســته تعديل اقساط مهريه مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709987586900156 شعبه 19 
دادگاه خانواده مجتمع قضايى شــهيد مطهرى شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/06/22 ســاعت 09:00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانــون آئين دادرســى مدنى به علت مجهــول المكان بودن خوانده و درخواســت 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 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى و اســتماع شهادت 

شهود در دادگاه حاضر گردد. م.الف17386
تاريخ انتشار: 1397/05/06

منشى شعبه 19 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

اداره ثبت نام و امالك حوزه ثبت ملك بندر گناوه
هيــات موضوع قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 

رسمى
آگهــى موضوع ماده 3 قانون مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيتى ثبتى و 

اراضى  و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابرراى شــماره139760324001001346 مورخ 97/4/6هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حمزه نجمى پور فرزند 
عباس صادره از آبادان را نســبت به ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 121/22 متر 
مربع در قســمتى از پالك 917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده اســت. 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 
اوليــن آگهى به مــدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تســليم وپس از اخذرســيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد. 388/م/ال
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/21
مجيد اميرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى/خانم مهتاب درويشــى 
فرزند غالمحسن خواهان آقاى/خانم محبوب خطيبى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/ 
خانم مهتاب درويشــى فرزند غالمحســن به خواســته طالق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده كالسه 9709985114800289 شــعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع 
قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/06/21 ساعت 
09:30 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
بــه علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يــك 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 دادخواســت و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف 17384
تاريخ انتشار: 1397/05/06

منشى دادگاه حقوقى شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

کــش گروهمعیشت در س��ال های نه چن��دان دور خـط
تمام دنیا ایران را به اس��م فرش و پس��ته و زعفران 
می ش��ناختند اما به قدری مطلوب عمل کردیم که 
حاال اس��پانیا زعفران خود را به نام ما زده و چین با 
نام ایران تار و پود صنعت فرش خود را به ثروت گره 
می زند و دس��ت آخر با واردات پسته از تاجیکستان 
کار را تمام کردیم و تمام آنچه داش��تیم و نداشتیم 
دودس��تی تقدیم کردیم تا باز هم همچنان اقتصاد 

کشورمان به نفت گره کور بخورد.
ط��ی روزهای اخیر خب��ری مبنی ب��ر واردات 
پس��ته از کش��ور تاجیکستان ش��وک دیگری را به 
عرصه تجارت کشور وارد کرد شوکی که اگر در حد 
نوسانات ماه های اخیر دالر نباشد از آن کمتر نیست. 
در گزارشات منتشر شده اعالم شده است که با توجه 
به کاهش 8۰ درصدی تولید پسته در ایران، متولیان 
اقدام به واردات پس��ته از تاجیکستان برای صادرات 

مجدد با برند ایران کرده است.

هشدارهای قدیمی
فعاالن این عرصه تا پیش از این هشدارهای الزم 
را داده بودند اما متاسفانه مانند خیلی از هشدارهای 
دیگر گوش کسی به آن بدهکار نبوده و نیست. چندی 
پیش محمدابراهیم علوی دبیرکل انجمن پسته ایران 
اع��الم کرده ب��ود؛ افزایش تولید هم��راه با مدیریت 
مناسب بازار، موجب شد سال 9۶ را به عنوان سالی 
خوب برای صادرات پسته پشت سر بگذاریم و موفق 
به صادرات 8۰ هزار تن از این محصول شویم. هرچند 
وی در همان زمان مدعی شده بود که صادرات پسته 

تولید سال 9۶ همچنان ادامه دارد و انتظار می رود تا 
پایان خرداد سال جاری میزان صادرات این محصول 

به بیش از رقم اعالم شده برسد. 
 نکته قابل تام��ل در میان حرف های دبیرکل 
انجمن پس��ته ایران این بود که وی به عنوان یکی 
از فعاالن بازار پس��ته پیش بینی کرد که سال 97؛ 
کشور در تولید پسته با کاهش روبه رو شود چراکه 

وارد سال ناآور درختان این محصول است. 
به اعتقاد کارشناس��ان و تحلیلگران این عرصه 
گرمازدگ��ی، خشکس��الی، کم آبی و س��ال »ناآور«، 
حلقه ه��ای زنجیره کاهش ش��دید تولید و صادرات 
پسته را تشکیل می دهند. این اتفاق درحالی رخ داده 
که در س��ال زراعی گذش��ته )9۶-9۵( مسئوالن از 
رشد تولید پسته، کسب رتبه نخست تولید در دنیا و 
پیشی گرفتن کشاورزان ایرانی از همتایان آمریکایی 
خود با تولید 31۰هزار تن پسته)در مقایسه با تولید 

27۰تنی آمریکا در سال2۰17( خبر داده بودند. 
 به گفته فعاالن کم آبی و خشکسالی و شرایط 
نامس��اعد اقلیمی در بهار امسال، زمینه گرمازدگی 
باغات پس��ته و از بین رفتن خوش��ه های پسته در 
قطب تولید این محصول در اس��تان  کرمان و سایر 
اس��تان ها را فراهم کرده اس��ت. و برهمین اس��اس 

فعاالن صنفی از پیش بینی تولید این محصول 
ب��ه ۵۰ه��زار ت��ن یعنی یک پنجم س��ال 
گذشته خبر می دهند اما مسئوالن وزارت 
جهاد کش��اورزی با اس��تناد به پراکندگی 

مراک��ز تولید پس��ته در کش��ورمان ضمن 
اذعان به کاهش نسبی تولید، بر نبود نگرانی 

برای تأمی��ن نیاز بازار داخلی و تداوم حضور این 

محصول در بازارهای هدف صادراتی تأکید دارند.
به اعتق��اد کارشناس��ان ریزش تولید پس��ته 
به حدی اس��ت که حتی دغدغ��ه  گرانی و تأمین 
نی��از ب��ازار داخلی در ای��ام پایانی س��ال را فراهم 
کرده است. پس��ته ایران از جمله کاالهای سرآمد 
صادرات غیرنفتی است که در سال های اخیر متاثر 
از برخی تنش های سیاسی و عوامل طبیعی تولید 

و صادرات آن با نوسان هایی همراه بوده است.

سهم بازار را از دست ندهیم
به اعتقاد کارشناس��ان و تحلیلگ��ران با توجه 
اینک��ه ای��ران و آمریکا بزرگتری��ن تولیدکنندگان 
پس��ته در دنیا هستند این طور به نظر می رسد که 
باید شرایط برای صادرات پسته آمریکایی محیاتر 
باش��د، اما واقعیت بازار های جهانی صادرات پسته 

پیچیدگی خاصی پیدا کرده است.
البته رسانه های آمریکایی نیز در هفته های اخیر 
با اش��اره به جنگ تجاری آمریکا با چین، از محدود 
شدن صادرات پس��ته آمریکایی )به دلیل باال بردن 
تعرفه واردات پسته آمریکایی به کشور چین( صحبت 
می کنند. فعاالن داخلی بر این باورند که سال ناآور 
برای پس��ته مساله ای علمی است که می توان آن را 
مرتفع کرد و الزم اس��ت تحقیقات روی این مساله 
مهم مانند س��ایر مس��ایل مربوط به درختان پسته 
انجام گی��رد اما این مهم نیازمند برنامه ریزی دولت 
برای بازار س��ال جاری پسته در سطح بین المللی و 

حفظ مشتریان است.

عقب ماندن از آمریکا در تولید پسته
چندی پیش رئیس هیأت مدیره انجمن پس��ته 
ای��ران با بیان اینکه آمریکا عمال از س��ال198۰ وارد 
بازارپس��ته ش��ده اما به تدریج در تولید این محصول 
گوی سبقت را از ایران ربوده است اعالم کرده بود که 
" این کشور در سال گذشته 3۰۰هزار تن پسته تولید 
کرد که این رقم امس��ال به ۴۰۰هزار تن افزایش 
خواهد یافت. علت این امر نیز بهره وری 
۴.۵تنی محصول در واحد س��طح 
است. میزان بهره وری این محصول 
در ای��ران 7۰۰ ت��ا 8۰۰ کیلوگرم 

یعنی یک پنجم است. 
ب��ه اعتقاد رئیس هی��أت مدیره 

انجمن پس��ته ایران؛ پسته محصولی صادرات محور 
است و باید یکبار برای همیشه تکلیف مان را روشن 
کنیم که آیا می خواهیم همه  چیز را در داخل کشور 
مص��رف کرده یا با صادرات تأمین ارز برخی کاالها، 
سایر اقالم مورد نیاز را تأمین کنیم؟ باید بپذیریم که 
پسته جزو کاالهای استراتژیک نیست که اگر مردم 
مصرف نکنند مش��کلی برای آنها ایجاد شود. گرچه 
کمب��ود و افزایش قیمت پس��ته در روزهای پایانی 
امسال به دلیل کاهش تولید و عرضه قطعی است اما 
نباید همانند برخی دولت های قبل با کاهش تولید 
و عرضه ای��ن محصول در بازار، صادرات آن را برای 
تأمی��ن نیاز بازار داخلی ممنوع کنیم. فکر نمی کنم 

اگر مردم پسته نخورند اشکالی ایجاد شود.

رده بندی 10 کشور اول واردکننده پسته ایران در جهان 

رتبه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 ارزش ریالی ارزش دالریوزن

25,114,764

18,799,339

12,826,864

8,838,783

7,487,254

7,282,797

6,902,543

6,337,341

4,440,823

3,388,162

185,731,971

145,220,890

144,623,068

88,632,503

74,294,623

72,601,000

58,300,317

52,160,044

40,751,185

38,988,679

6,475,766,259,957 

5,043,862,185,285

5,044,626,995,636

3,104,568,385,758

2,607,520,260,044

2,507,462,811,998

2,019,903,031,730

1,812,371,259,059

1,443,184,519,805

1,357,471,719,260

کشور

ویتنام

هنگ کنگ

آلمان

امارات

هند

عراق

پاکستان

قزاقستان

ترکیه

لبنان

سیاستروزدالیلوارداتپستهرابررسیمیکند؛

واردات گریان


