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 پرداخت ٢٢١ میلیارد وام نوسازی
و بهسازی مسکن توسط بانک صادرات

بان��ک صادرات در س��ه ماه اول امس��ال بالغ بر ٢٢١ 
میلیارد ریال به بازسازی مسکن روستایی و شهری وام داد.

حمایت از بخش مس��کن در روس��تاها و مناطق 
محروم شهری با اعطای وام های قرض الحسنه همچنان 
در دس��تور کار این بانک قرار دارد به نحوی که در ٣ 
ماه ابتدای سال جاری، ٩٤٨ فقره وام قرض الحسنه به 
ارزش بی��ش از ٢٢١ ه��زار و ٣٧٢ میلیارد ریال بابت 
بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و احیای بافت های 

فرسوده و نامناسب شهری پرداخت شده است.

بازدید عضو هیات مدیره بانک صنعت و 
معدن از واحد های صنعتی استان اردبیل

عض��و هی��أت مدیره و جمع��ي از مدی��ران بانک 
صنعت و معدن ضمن س��فر به اس��تان اردبیل از چند 

واحد صنعتي بازدید کردند.
حسین عس��کری در این سفر از ش��رکت های آذر 
ساروج س��بالن، س��بالن خودرو مایوان، انیکس سفال، 
آرتاپ��ان، مجتمع صنعت��ی آرتاویل تای��ر، رویاي هفت 
آسمان، فرآورده های نوشیدنی تسنیم و گروه صنعتي آرتا 
شامل  شرکت های آرتاپان، آرتاپالست، آرتا انرژی بازدید 
کره و ضمن گفت وگو با مدیران و کارشناسان شرکت های 

یاد شده از نزدیک با مشکالت آنها آشنا شد.

 قرارداد ریفاینانس بانک توسعه صادرات
با میربیزینس بانک مسکو

بانک توس��عه صادرات ایران با انعقاد قرارداد تامین 
مالی کوتاه مدت )ریفاینانس( با میربیزنس بانک مس��کو 
امکانی دیگر را برای واردات کاالهای اساسی را مهیا کرد.

از طریق این قرارداد ١0 میلیون یورویی امکان تامین 
مالی واردات کاالهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات 
پزشکی و همچنین مواد اولیه واحدهای تولیدی فراهم 
خواهد ش��د.نرخ س��ود تس��هیالت یورویی پرداختی به 
میربیزنس بانک مس��کو، برای دوره های ریفاینانس یاد 
ش��ده ٢.5 درصد در س��ال است. براس��اس این گزارش 
دوره های بازپرداخت 6 ماهه و یک ساله بوده و براساس 
جدول خدم��ات تعرفه ارزی، نرخ کارمزد ٢ درصد بانک 

عامل به هزینه های وارد کننده افزوده خواهد شد.

 تبریک بانک پاسارگاد
به  مناسبت قهرمانی تیم های کشتی آزاد 

بانک  پاس��ارگاد به عنوان تنها حامی تیم های ملی 
کش��تی ایران، کس��ب مقام قهرمانی توسط تیم های 
کشتی آزاد و فرنگی نونهاالن ایران، در نخستین دوره 
رقابت های کشتی نونهاالن آسیا را به اعضای این تیم 
و ملت ش��ریف ایران صمیمانه تبری��ک می گوید و از 
خداوند منان، سالمتی و موفقیت های بیش از پیش را 

برای جامعه ورزشی کشور خواستار است.

امیرحمزهنژاداخبار

روزگاری رسانه های اصالح طلب  مراقبت با غرور و به طور حماسی تیتر ب�رج 
زدند که »خرید ٨0 بوئینگ نهایی شد« و روز دیگر 
نوشتند »بوئینگ پرید.«؛ در این حین حتی ماجرای 
افتضاح عکس یادگاری با هواپیمای ایرباسی که بوی 

نویی می داد، نقل محافل خبری و رسانه ای شد.
وعده ای که محقق نش��د و حاال کارشناس��ان 
این حوزه می گویند ک��ه اصال چه اصراری بود که 
ما هواپیمای نو بخریم؛ درحالی که می توانس��تیم 
با هواپیمای دس��ته دوم خطوط هوایی کش��ور را 

تجهیز و نیازمان را به این موضوع مرتفع کنیم.
در همین رابطه، حس��ین عالی��ی مدیرعامل 
شرکت هواپیمایی آسمان در مصاحبه با ایرنا گفته 
که ١6 فروند هواپیما در شرکت آسمان خریداری و 
وارد کشور شده و اگر برخی سیاست های غلط نبود، 
حداق��ل 50 فروند هواپیما ام��کان ورود به ناوگان 
هوایی آسمان داش��ت. وی درباره سیاست غلطی 
که حول برجام به خطوط هوایی کش��ور ضربه زد 
گفت: »تصور می ش��د همه کارها از طریق برجام و 
خرید هواپیمای نو انجام می شود درحالی که از روز 
اول، اعالم کردم باید دست شرکت های هواپیمایی 
را ب��رای وارد ک��ردن هواپیماهایی که خودش��ان 
تش��خیص می دهند اقتصادی اس��ت باز گذاشت و 
سازمان هواپیمایی کشوری، هواپیمای واردشده را 
تنها از لحاظ داشتن صالحیت پرواز ارزیابی کند و 

معیارهای دیگر را باید کنار گذاشت.«
عالیی با بیان اینکه منتظر هواپیمای نو ماندن 
اش��تباه بود، اظهار داش��ت: »در واقع همان زمان 
نیز ب��ر این موضوع تأکید کردم ک��ه توافق برجام 
بای��د فرصتی ب��رای ورود انبوه هواپیما به کش��ور 
باش��د و منتظر هواپیمای نو ماندن کار اش��تباهی 
است. اما این  تصمیم که زمان ساخت هواپیماهای 

خریداری ش��ده نباید پایین تر از سال ٢005 باشد، 
فرص��ت زیادی را از ش��رکت های هواپیمایی برای 

واردکردن بوئینگ و ایرباس دست دوم گرفت.«
وی با اش��اره به اینکه سیاس��ت واقعی آمریکا 
در برجام توس��ط دولتمردان مغف��ول ماند، تاکید 
کرد: »نکته دیگر شعار نوسازی ناوگان هوایی بود. 
اگرچه کم کردن عمر ناوگان هوایی شعار قشنگی 
اس��ت، ولی برای کش��وری موضوعیت دارد که در 
شرایط عادی و طبیعی باشد. این در شرایطی است 
که ایران دچار مشکل اس��ت و آمریکایی ها برجام 
را درس��ت کردند تا به ایران فشار آورده و مسائل 
خودش��ان را حل کنند. برجام را درس��ت نکردند 

که ایران قدرتمند شود. از دید آمریکایی ها فلسفه 
برجام این بود که جلوی برنامه هس��ته ای ایران را 
گرفته و مدیریت کند. بنابراین در مذاکرات خرید 
هواپیم��ا، باید به مس��ئله دش��منی آمریکا و عدم 

همکاری غربی ها توجه می کردیم.«
مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان توضیح داد: 
»باید بر این نکته تأکید شود که سن باال برای هواپیما 
اشکالی ندارد. اکنون در آمریکا هم هواپیماهایی وجود 
دارد که با عمر باالی ٤0 سال پرواز می کند. بااین وجود، 
در فضای کشور و افکار عمومی این موضوع به گونه ای 
مطرح شد که حتماً باید هواپیما نو و عمرش کم باشد 
و ناوگان هوایی ایران را با ش��رکت هواپیمایی امارات 

و ترکیش مقایس��ه می کردند، این در حالی است که 
آن ها در شرایط عادی با جهان زندگی می کنند.«

حرف ه��ای عالیی ک��ه پس از غائل��ه فتنه از 
لح��اظ سیاس��ی، نزدیک به تفک��ر اصالح طلبان و 
اعتدالیون ش��ده ب��ود، چند نکته حائ��ز اهمیت را 
یادآور می ش��ود. اول اینکه تاکید بر نو بودن خرید 
هواپیماها که چندان موضوعیت نداشت، بیشتر به 
س��بب تبلیغات سیاس��ی بوده که صفحات زیادی 
از روزنامه ه��ای اصالح طلب را پ��ر کرد. نکته مهم 
دیگر نگاه درس��ت به برجام ب��ود. عالیی می گوید 
آمریکایی ها برجام را برای پیش��رفت ایران درست 
نکردن��د بلکه درس��ت کردن��د که به ایران فش��ار 

بیاورند و صنعت هس��ته ای کش��ورمان را متوقف 
کنن��د. با این حال امریکایی هایی که س��عی دارند 
صنعت هس��ته ای ایران را نابود کنند چطور امکان 
اینک��ه ایران خطوط هوای��ی و صنعت هوایی خود 
را تجهی��ز کند را می دادند. بنابرای��ن نگاه رویایی 
و غیرواقع بینانه به برجام س��بب ش��د تا کشورمان 

نتواند از فرصت پیش آمده استفاده الزم را ببرد.
ب��ه همین س��بب این موضوع را ه��م می توان 
ش��اهکاری دیگر در ح��وزه برجام به ش��مار آورد؛ 
ش��اهکاری که در آن ن��ه هواپیمای نو نصیب ایران 
ش��د و نه اجازه داده ش��د که هواپیمای دسته دوم 
مانند دوران های گذش��ته به خطوط هوایی کش��ور 
اضافه شود تا مشکالت آن حل شود. با این حال این 
شاهکار خطوط هوایی کشور را به عقب برگرداند که 
این موضوع بر خالف شعار » به عقب بر نمی گردیم« 

حسن روحانی در انتخابات سال ٩6 بود. 
از این رو عالیی به نکته مهمی درخصوص اشتباه 
محض محاس��باتی دولتمردان و طرف��داران برجام 
نس��بت به این سند هسته ای اشاره می کند که خود 
ضربات و خسارات زیادی به کشورمان وارد ساخت. به 
نظر می رسد مانند ماجرای مالنصرالدین که به دروغ 
ش��ایعه پراکنی کرد که در کوچه ای آش می دهند و 
س��پس با هجوم خیل جمعیت خ��ودش هم باورش 
شد آش می دهند و برای گرفتن آش حرکت کرد را 

اصالح طلبان و طرفداران برجام تکرار کرده اند.
این جری��ان آنقدر با برجام به ط��ور تبلیغاتی 
برخ��ورد کرد که خود نیز باورش ش��د برجام برای 
پیش��رفت ایران تهیه ش��ده اس��ت. حال مشخص 
می شود که ابزار تبلیغاتی که البته دوام نیافت و زود 
رنگ باخت به سیاس��ت و راهبرد کاری دولتمردان 
تبدیل ش��ده بود! چند خس��ارت را در این حوزه از 
برجام می بینم. اول عدم اجازه تجهیز ناوگان هوایی 
کشور، دوم تبلیغات صرف سیاسی و انحراف معیار 
و راهب��رد مدیریتی و س��وم ناامیدی م��ردم بعد از 

تیترهای حماسی و امیدوارکننده.  جهان نیوز

آگهى مفقودى
بــرگ ســبز اتومبيل پرايــد جى تى ايكس آى مدل 1388 به شــماره موتور 3023161 و شــماره شاســى 
S1412288294715 پــالك 87-357س59 بنــام اينجانب عابدين نظرى مفقود از درجه اعتبار ســاقط اســت. 

(زنجان)

 W168142-K4MA690 لوگان مدل 1396 رنگ ســفيد روغنى ش موتور L90 برگ ســبز ســوارى رنو
شاسى NAPLSRALDH1310425 پالك 72-389س19 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

ســند كمپانى ســوارى مزدا 323 اف ال مدل1384 رنگ نقره اى متاليك ش موتور ZM669146شاســى 
84MBED20664 پالك 72-335د16 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.چنانچه هرشخص حقيقى يا حقوقى 
ادعايى نســبت به اين ســند دارد ظرف مدت 10 روز كارى به اداره حقوقى گروه بهمن مراجعه نمايد در غير اين 

صورت سند المثنى صادر خواهدشد.سارى

بــرگ ســبز و ســندوانت پيكان تيــپ 1600CHV مــدل 1393 رنگ ســفيد شــيرى روغنــى ش موتور 
118P0105594 شاســى NAAA36AA0EG696099 پالك62-338ج91  مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى 

باشد.سارى

برگ ســبز ســوارى ســمند مدل1391 رنگ ســفيد بشــماره پالك ايران26-131 ل 26 بشــماره موتور 
147H0005759 و شــماره شاســى NAACJ1JC3CF116900 بنــام اكرم روحانى مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

ســندكمپانى موتورســيكلت CG125 مدل 1386 رنگ قرمز زرشكى بشماره پالك 767-56983 بشماره 
موتور CG125K3073651 و شماره شاسى 125A8500838 بنام اميد كالته سيفرى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

اصل  كارت هوشمند  به شماره 1104527 به تاريخ صدور 23/1/1384بنام على بخش نيازى  فرزند اله  
بخش  به كد ملى 3340382875 مفقود گرديده ، از درجه اعتبار ساقط است. ايالم

كارت خــودرو وانــت دو كابيــن كاپرا مدل 90به شــماره انتظامــى 828 ن 84ايران 88 و به شــماره موتور 
SJS9209 و به شــماره شاســى NAGPUPF23B2804750 به نام مهرداد جهانگيرى مفقــود گرديده وازدرجه 

اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

برگ سبز(شناسنامه)خودرو سوارى سمند رنگ سفيد مدل 89 به شماره انتظامى 982 ب 76ايران 49 به 
شــماره موتور 14789008979و به شماره شاســى NAAC1JC4AF265118 به نام ارسالن رسولى اميرآباد 

مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.ياسوج

ســند و فاكتور فروش خودرو ســوارى سمندتيپ سورن مدل86به رنگ ســفيد صدفى به شماره انتظامى 
634ص81ايران63به شــماره موتور 12486168065و شماره شاسى 70901074به نام رضا خباززاده مفقود 

گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

اينجانــب محمدرضا زواره اصفهان مالك خودرو ســوارى پژوRoaبه شــماره شاســى61369535و شــماره 
موتور11686046770بعلت فقدان برگ كمپانى( اسناد فروش )تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده 
است لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى سازمان فروش ايران 
خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده قديم تهران كرج مراجعه نمايد. بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد . گرمسار

ســند و كارت خودرو ســوارى سيســتم پرايد تيپ 132 برنگ ســفيد-روغنى مدل 1391 بشماره موتور 
4602357 و شــماره شاســى S5420091701103 و شــماره پالك ايران 84-398 د 78  به نام هادى كاشانى 

احمدى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/خانم على اميدپور  فرزند قربانعلى
خواهان: آقاى / خانم  مختار امينى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/ خانم على اميد پور – احمد شهنازى 
به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988797200518شعبه 2 
شوراى حل اختالف شهرستان سقز ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/20 ساعت 10 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف:965
نصيبه فيضى - مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه2 شوراى حل اختالف شهرستان سقز

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالي
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مانه و سملقان

 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139760307004000059 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مانه و سملقان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مانه سملقان در يك باب امام زاده به مساحت 4495/40 
متر مربع قســمتى از پالك 11- اصلى واقع در اراضى اســالم آباد بخش 3 بجنورد از محل مالكيت مالكين مشاعى 
بــا حق عبور جوى آب، محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1397/04/31      تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/05/15

بشير خانى-  رئيس ثبت اسناد و امالك مانه و سملقان

اخطاريه
نــام اخطارشــونده: اميركاظمى به نشــانى:مجهول المكان- محــل حضور:حوزه يازدهم شــوراى حل اختالف 

شهرستان بهارستان - وقت حضور:1397/07/02 ساعت 15:50- علت حضور:جهت رسيدگى. م الف/1035
شعبه 11  شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
خواهان رونوشــت حصر وراثت مهرى معتمدى ســده فرزند اسداله به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالسه 9709983844500147 از اين دادگاه  درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان اسداهللا معتمدى سده  در  اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- مرضيه معتمدى سده فرزند اسداهللا به ش ش 2941 متولد 1341 (فرزند) 2- مهرى معتمدى سده 
فرزند اســداهللا به ش ش 45054 (فرزند)  3- مينا معتمدى ســده فرزند اسداهللا به ش ش 95 متولد 1343 
(فرزند). اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد چنانچه شخصى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شعبه شوراى حل اختالف شماره 5 شهرستان شهركرد- رحمان اماده

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا محمدرضا نادرى لردجانى داراى شناســنامه شــماره 4660092593 به شــرح دادخواســت به كالســه 
370/97 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اله نظر نادرى 
لردجانى بشناســنامه 19 در تاريــخ 1397/2/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- محمدرضا نادرى لردجانى فرزند اله نظر ش ش 4660092593 ت ت 1369/1/10 
نســبت با متوفى فرزند 2- حســين نادرى لردجانى فرزند اله نظر ش ش 2955 ت ت 1363/6/15 نســبت با 
متوفى فرزند 3- حسن نادرى لردجانى فرزند اله نظر ش ش 1279 ت ت 1366/2/20 نسبت با متوفى فرزند 
4- مرتضى نادرى لردجانى فرزند اله نظر ش ش 1836 ت ت 1367/3/5 نسبت با متوفى فرزند 5- ياسر نادرى 
لردجانى فرزند اله نظر ش ش 4660389911 ت ت 1369/10/10 نسبت با متوفى فرزند 6- قدم خير نادرى 
لردجانى فرزند اله نظر ش ش 2552 ت ت 1358/6/1 نسبت با متوفى فرزند 7- ميترا نادرى لردجانى فرزند 
اله نظر ش ش 4660390098 ت ت 1371/5/26 نسبت با متوفى فرزند 8- فيروزه نادرى لردجانى فرزند اله 
نظر ش ش 2795 ت ت 1361/11/22 نسبت با متوفى فرزند 9- نوش آفرين كريمى مونجر موئى فرزند حبيب 
اله ش ش 21 ت ت 1334/3/1 نســبت با متوفى همســر. 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 يك لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا ســيروس طهماســبى كرفى داراى شناســنامه شــماره 4660228983 به شــرح دادخواست به كالسه 
322/97 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسينقلى طهماسبى 
كرفى بشناسنامه 372 در تاريخ 1397/3/31 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- شــهرام طهماســبى كرفى فرزند حســينقلى ش ش 4660109437 ت ت 1369/10/11 
نسبت با متوفى فرزند 2- سيروس طهماسبى كرفى فرزند حسينقلى ش ش 4660228983 ت ت 1372/2/26 
نسبت با متوفى فرزند 3- اشكان طهماسبى كرفى فرزند حسينقلى ش ش 4660559114 ت ت 1381/2/29 
نســبت با متوفى فرزند 4- سارا طهماســبى كرفى فرزند حسينقلى ش ش 4660352617 ت ت 1375/2/15 
نســبت با متوفى فرزند 5- زيبا طهماســبى كرفى فرزند حســينقلى ش ش 4660444295 ت ت 1377/8/5 
نسبت با متوفى فرزند 6- زيور بويرى منجى فرزند نوراهللا ش ش 4669753657 ت ت 1352/1/12 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 6 حوزه قضائى لردگان

آگهى
به تاريخ 1397/2/8 در وقت مقرر جلســه شــعبه 6 شوراى حق اختالف لردگان به تصدى امضاء كننده زير 
تشــكيل شــده است. شــورا با بررســى اوراق و محتويات پرونده، ختم رســيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت 
صــدور راى مى نمايد. رأى شــورا 9709973852900153 در خصــوص دعوى محمدجان كريمى فرزند نصراله 
ساكن لردگان خيابان دادگسترى دفتر وكالت آقاى احمد توجونى اصل بطرفيت 1- رحيم احمدى ريزى فرزند على 
2- محسن سعيدى فرزند هوشنگ مجهول المكان با وكالت آقاى احمد توجونى اصل به خواسته مطالبه مبلغ يكصد 
و هشــتاد ميليون ريال بعنوان اصل خواســته به عالوه خسارت دادرسى و خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل 
به اســتثناد يك فقره چك به شماره 102116 مورخ 96/4/19 به عهده بانك ملى ايران شورا با توجه به گواهى 
عدم پرداخت بانك محال عليه و امضاء خوانده اول در ذيل چك كه توسط بانك مربوطه نيز گواهى گرديده و امضاء 
ساير خواندگان در پشت چك و با عنايت به وجود چك مستند دعوى در يد خواهان و نظر به اينكه امضاهاى مذكور 
از تعــرض مصون مانده و خواندگان دليل بر پرداخت ما فــى الذمه خود ارائه نكرده اند، دعوى خواهان را مقرون 
به صحت تشــخيص داده و با اســتناد مواد 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك 
و مــواد 303 و 305 و 306 و 515 و 522 قانــون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم 
به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و مبلغ 3/350/000 ريال بابت هزينه 
دادرســى و مبلغ 5/520/000 ريال به عنوان حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى و همچنين به پرداخت خســارت 
تاخير تاديه نســبت به خواســته از تاريخ سر رسيد چكهاى مذكور بر مبناى تناسب تغيير شاخص ساالنه اعالمى از 
سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران كه محاسبه آن بر عهده واحد اجراى احكام مدنى دادگاه مى باشد، در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نمايد. حكم صادر شده غيابى و ظرف مهلت از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و 

سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان لردگان مى باشد. 
 حسين شهولى- قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان لردگان

¬
دادنامه

پرونــده كالســه 97/75 شــوراى حــل اختــالف شــماره 4 شهرســتان لــردگان تصميــم نهايــى شــماره 
9709973852600359 خواهــان :  آقــاى مهران رحيمى  فرزند محمد مــراد با وكالت آقاى احمد توجونى اصل 
فرزند سيف اله به نشانى  استان چهارمحال و بختيارىـ  شهرستان لردگانـ  لردگانـ  خ17 شهريور   خوانده : آقاى 
اسماعيل فرخى به نشانى مجهول المكان -خواسته : مطالبه   به تاريخ 97/4/17 در وقت رسيدگى جلسه شعبه 
4 شــوراى حل اختالف لردگان به تصدى امضاء كننده زير تشكيل شــده است . شورا با بررسى اوراق و محتويات 
پرونده  ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد .  راى شورا  در خصوص دعوى آقاى 
مهران رحيمى فرزند محمد بوكالت  احمد توجونى بطرفيت  اســماعيل فرخى به خواســته مطالبه به پرداخت  مبلغ 
200/000/000 ريال به استناد 4 فقره سفته به شماره 242892ـ  856504ـ  242891ـ  856503  وهزينه 
واخواســت و خسارت دادرسى وخســارت 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 از ايراد و تكذيب خواندگان به دور مانده است و 
اين كه وجود اصل سفته در يد دارنده آن دليل بر مديونيت صادر كننده مى باشد و خوانده دليلى مبنى بر پرداخت 
وجه آن ارائه ننموده اســت  وارد دانسته و مســتندا به مواد 249، 307، 309 قانون تجارت و مواد 198، 515، 
519، 522 قانون ائين دادرســى دادگاههاى عمومى انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ دويست ميليون ريال به عنوان اصل مبلغ سفته ومبلغ 4/000/000 ريال به عنوان هزينه دادرسى و ملغ 
6/000/000 ريال به عنوان حق الوكاله وكيل و همچنين به پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ واخواست سفته 
96/12/22 لغايت پرداخت كامل محكوم به بر مبناى تناســب تغيير شــاخص ساالنه اعالمى از سوى بانك مركزى 
جمهورى اســالمى ايران كه محاســبه آن بر عهده واحد اجراى احكام مدنى دادگاه مى باشد در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد اين حكم غيابى وظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى وسپس ظرف مهلت 20روز قابل 

تجديد نظر خواهى در محكم عمومى حقوقى لردگان ميباشد.  
 قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان لردگان  ـ عيسى طاهرى 

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139760329012001294 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم 
كبرى قاسمى فرزند رجبعلى به شماره شناسنامه 2 صادره از گرمسار در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  
به مساحت 166/70  متر مربع پالك 3 فرعى از 1- اصلى  مفروز و مجزا شده از پالك 3 فرعى از 1- اصلى واقع 
در حســين آباد حاج تقى خريدارى از مالك رســمى آقاى حبيب اله رنجبر محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. م الف : 465
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/5/15 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/6/5                              
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى اكبر رفيعى پور فرزند على
خواهــان آقاى مســعود كامران و ....داد خواســتى به طرفيت خوانــده آقاى اكبر رفيعى پــور فرزندعلى به 
خواســته اثبات مالكيت نســبت به 3دانگ مشــاع از شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 4/028 
هكتارباقيمانده پالك ثبتى 52 فرعى از 63 اصلى بخش 8 كنگان مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9709987728100227شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان جم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/6/20 ســاعت 09/30 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
به علت مجهول 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 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.
تاريخ :1397/5/15

م/الف /208
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان جم_سيعد حسام رضوى دشتى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان ياسر عباسى فينى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چك به مبلغ 800/000/000 
ريال به انضمام هزينه دادرسى بطرفيت عرفان عباسى ، محمد قدير ، مهدى عباسى به دادگسترى كاشان تقديم 
كه پس از ارجاع به شــعبه هفتم دادگاه حقوقى به كالســه 970315 ثبت و براى روز 97/6/20 ســاعت 9 صبح  
وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت مقرر در جلســه 
دادگاه حاضر شــوند ضمنا نامبردگان مى توانند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه نمايند. انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور 

دادگاه تصميم مقتضى اتخاد خواهد كرد. 
مدير دفتر شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى كاشان

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

برابر رأى شماره 139760301058001121 مورخ 1397/4/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زينب خاتون حبيبى فرزند اسداله بشماره شناسنامه 141 كدملى 0439586712 
صادره از دماوند در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 248/96 مترمربع پالك 6000 فرعى و مجزى 
شــده از پالك 1771 فرعى از 2 اصلى واقع در شــهر د ماوند خريدارى از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى متقاضى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5354– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/15 و تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/5/30
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابر رأى اصالحى شماره 13976030105800104 مورخ 1397/4/12 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد شادالوئى فرزند خداداد بشماره شناسنامه 9 كدملى 0439789230 صادره 
از دماوند در ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 33497/85 مترمربع پالك 1983 فرعى مفروز و مجزى شده از 
پالك 703 فرعى از 92 اصلى واقع در قريه جابان خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از مالكيت رسمى آقاى حسين 
نكوكار احدى از ورثه جواد نكوكار محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/5360– تاريخ انتشار 

نوبت اول: 97/5/15 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/1
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابــر رأى اصالحــى شــماره 139760324002000521 مورخــه 1397/4/24 هيــات اول موضــوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى برازجان تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى حميدرضا رجبى بنداروز فرزند رمضان به شــماره شناســنامه 1462 و كدملى 
3520259494 صادره از دشتســتان در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 9187 مترمربع پالك 
3542 اصلى واقع در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضى نام بلند خريدارى شده از ورثه آقايان گشتاسب 
قايدى و كاوس قايدى و حســنعلى قايدى گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ اولين انتشار آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. صدور سند مالكيت مانع 
مراجع متضرر به مراجع ذيصالح قانونى (دادگاه) نيست. - تاريخ انتشار نوبت اول 1397/5/15- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 1397/5/30- م الف/563
 رئيس واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك برازجان

آگهى مزايده ملك غير منقول
با توجه به راى شماره 9509976310100548 و اجرائيه صادره از شعبه 1 حقوقى دادگسترى آبادان با 
عنايت به اينكه محكوم عليه على نوشــاد جمال محكوم اســت به پرداخت 1301417376 ريال در حق محكوم له 
محمدرضا شــكارى و 57525000 ريال هزينه اجرائى در حق صندوق دولت گرديده است محكوم له در خواست 
فروش اموال توقيف شــده را كرده اســت و ملك يك قطعه زمين در حد اجراى فنداســيون و اسكلت فلزى در 6 
طبقه به شــكل نيمه كاره اجرا شــده اســت ارزش عرصه 3366000000 ريال و ارزش فنداســيون اجرا شده 
835000000 ريال ارزش اسكلت 1515000000 ريال مى باشد نظريه كارشناس وفق ماده 75 قانون اجراى 
احكام مدنى به طرفين ابالغ و مصون از اعتراض باقى مانده است و با توجه به تقاضاى وكيل محكوم له ملك موصوف 
بر اساس كارشناسى انجام شده ، در تاريخ 97/6/13 از ساعت 10 الى 11 صبح طريق مزايده بفروش مى رسد. 
محل انجام مزايده اجراى احكام مدنى بوده و مراتب مزايده يك نوبت در جرايد منتشر مى گردد. مزايده از مبلغ 
كارشناسى شروع و ملك به باالترين قيمت پيشنهادى بفروش مى رسد طالبين شركت در مزايده مى توانند 5 روز 
قبل از تاريخ مزايده با هماهنگى شــعبه اجراى احكام مدنى از ســهام بازديد و در جلسه مزايده در ساعت و تاريخ 
تعيين شده حضور بهم رسانند خريدار ده درصد بهاى سهام را فى المجلس و مابقى را حداكثر ظرف يك ماه توديع 

مى نمايد در غير اين صورت درصد اخذ شده بنفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد. 
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى آبادان- احمد جمالى

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرســى كيفرى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب ســال 
1392 آقاى بهزاد رضايى در پرونده كالســه 9709988322400166 به اتهام مشــاركت در نگهدارى 2 گرم و 
90 سانت هروئين و فروش 20 سانت هروئين تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 
1397/7/11 ســاعت 11 ظهر با در دست داشتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى 

نمايند در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/1030
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب كرمانشاه

مرجع رسيدگى : شعبه دوم شوراى حل اختالف مركزى لردگان 
خواهان : گل محمد غالمى  فرزند نور محمد ســاكن لردگان پشــت هنرستان كار ودانش خوانده : محمد رضا 
بديعى گورتى فرزند على مجهول المكان  خواسته : مطالبه وجه چك   به تاريخ 97/4/16 در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه دوم شوراى حل اختالف لردگان با حضور امضاء كننده ذيل تشكيل و پرونده كالسه بايگانى 96ـ  565 تحت 
نظر است . با استعانت از خداوند متعال وبا تكيه بر شرف و وجدان وبا توجه به محتويات پرونده و ادله موجود ختم 
رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل مبادرت به انشاى راى مى گردد : راى شورا   درخصوص دعوى گل محمد غالمى 
پور فرزند نور محمد بطرقيت محمدرضا بديعى گورتى فرزند على  به خواسته مطالبه مبلغ  پنجاه ميليون ريال  وجه 
يك فقره چك به شــماره ســريال 729410 به تاريخ 96/7/1 عهده بانك صادرات شعبه كورت اصفهان  انضمام 
مطالبه هزينه دادرسى وخسارت تاخير تاديه است . شورا با توجه به محتويات پرونده و گواهينامه عدم پرداخت 
وجه چك از ناحيه بانك محال عليه وو نظر به اين اصل سند تجارى در يد دارنده  حكايت از مديونيت صادر كننده 
وظهور در اشتغال ذمه وى دارد و نظر به اين كه از ناحيه خوانده دليلى كه حكايت از پرداخت وجه چك نمايد ارائه 
نگرديده اســت لذا با احزار اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دين و مســتندا به مقرره قانونى مذكور وماده9 از 
قانون شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 313ـ  311ـ  310 از قانون تجارت  تبصره الحاقى مصوب 
مجمع تشــخيص مصلحت  نظام به ماده 2 از قانون صدور چك و مواد 522ـ  519ـ  198 از قانون آيين دادرســى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب سال 1379 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ  پنجاه 
ميليون ريال  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  دو ميليون ريال بابت هزينه دادرسى  از باب تسبيب و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ چك 7/26 /1396  تا اجراى كامل حكم  براساس نرخ شاخص تورم اعالمى از ناحيه 
بانك مركزى  در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادر شــده غيابى ظرف مهلت بيســت روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در اين شورا و سپس ظرف مهلت بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در نزد محاكم عمومى حقوقى 

شهرستان لردگان است.   
   عنايت اله احمدى ـ قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف لردگان

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139760329012001297 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى 
غالم كريمى فرزند فيض اله به شماره شناسنامه 27 صادره از گرمسار در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  
به مساحت 160/10  متر مربع پالك 3 فرعى از 1- اصلى  مفروز و مجزا شده از پالك 3 فرعى از 1- اصلى واقع 
در حسين آباد حاج تقى خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد بلوچى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي تقديم 
نماينــد. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. م الف : 467
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/5/15 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/6/5                              
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم عبدالصمد دشتى فرزند
خواهان آقاى / خانم – دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم – به خواســته – مطرح كه به اين شــعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9709987726100109 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ديلم ثبت 
و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/16 ساعت 11/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانى كامل خود ، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/112
 رئيس شعبه اول دادگاه حقوقى شهرستان ديلم

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى على نقى حســين صادقى به شــماره شناسنامه 6 به شرح دادخواست به كالســه 52/97 از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد كريم حسين صادقى  بشناسنامه 
1170 در تاريخ 96/12/11 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- على نقى حسين صادقى فرزند محمد كريم به ش ش 6 صادره از دماوند پسر متوفى 2- ابراهيم حسين 
صادقى فرزند محمد كريم به ش ش 17 صادره از دماوند پسر متوفى 3- اسماعيل حسين صادقى فرزند محمد 
كريم به ش ش 2 صادره از دماوند پسر متوفى 4- مه جبين حسين صادقى فرزند محمد كريم به ش ش 2 صادره 
از دماونــد دختر متوفى 5- ماهرو حســين صادقى فرزند محمد كريم بــه ش ش 3 صادره از دماوند دختر متوفى 
6- منيژه حسين صادقى فرزند محمد كريم به ش ش 8 صادره از دماوند دختر متوفى 7- معصومه حسين صادقى 
فرزند محمد كريم به ش ش 4 صادره از دماوند دختر متوفى 8- فاطمه ســلطان باصرى فرزند عبدالكريم به ش 
ش 1 صادره از دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه 
آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 

يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5361
 قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

دادنامه 
پرونده كالســه 9609988370700494 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كنگاور تصميم نهايى 
شماره 9709978370700315- خواهان: آقاى ماشاءاله شاللوند فرزند يوسف با وكالت آقاى حميد منزه فرزند 
حسين به نشانى كرمانشاه كنگاور ، كنگاور بلوار شهيد قليوند روبروى اداره گاز ، خوانده: آقاى شيرزاد موميوند 
زاده فرزند ميرزا على به نشــانى ، خواســته ها: 1- مطالبه اجرت المثل اموال 2- مطالبه مابه التفاوت اجاره بها ، 
پرونده كالسه 9609988370700494 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كنگاور تصميم نهايى شماره ، 
خواهان: آقاى ماشــاءاله شاللوند فرزند يوسف با وكالت آقاى حميد منزه فرزند حسين به نشانى كرمانشاه كنگاور 
، كنگاور بلوار شــهيد قليوند روبروى اداره گاز ، خوانده: آقاى  شــيرزاد موميوند زاده فرزند ميرزاعلى به نشــانى 
،خواسته ها: 1- مطالبه مابه التفاوت اجاره بها 2- مطالبه اجرت المثل اموال (راى دادگاه) در خصوص دادخواست 
آقاى ماشــااله شــاللوند فرزند يوســف با وكالت آقاى حميد منزه به طرفيت آقاى شــيرزاد موميونــد زاده فرزند 
ميرزاعلى به خواســته محكوميت خوانده به پرداخت اجاره بها از تاريخ 88/2/16 لغايت 89/2/16 اجرت المثل 
ايام تصرف از تاريخ 89/2/16 لغايت اجراى حكم به انضمام هزينه دادرســى اجمال دادخواســت خواهان بدين 
شرح است كه وكيل وى در دادخواست تقديمى اظهار داشته خواهان طبق اجاره نامه مورخ 88/2/16 يك دستگاه 
كفى تريلر را به خوانده اجاره داده اســت كه مى بايســت اجاره بها از قرار ماهيانه دو ميليون و پانصد هزار ريال 
پرداخت نمايد كه از پرداخت اجاره بها تا پايان مدت اجاره امتناع و پس از پايان قرارداد نيز مال االجاره را تحويل 
نداده و تاكنون در تصرف ايشــان بوده و از آن استفاده كرده لذا خواسته اى به شرح ستون خواسته دادخواست 
تقديمى مطرح شده دادگاه با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده و توجها به اجاره نامه مورخه 1388/2/16 
فى مابين طرفين كه مبلغ اجاره ماهيانه 2/500/000 ريال و مدت اجاره را يك ســال و تاريخ تحويل كفى تريلر 
را 1388/2/16 ذكر كرده و اينكه خوانده در جلسات رسيدگى حاضر نشده و دفاعى مطرح نكرده لذا با توجه به 
اصل صحت قراردادها و نظريه كارشناس منتخب دادگسترى كه مصون از اعتراض مانده مجموعا دعواى خواهان 
را محمول بر صحت تشخيص و مستنداً به مواد 469 و 494 قانون مدنى و 198و515و519 قانون آيين دادرسى 
مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سى ميليون ريال بابت اجاره بهاى يك ساله كفى موضوع قرارداد 
مذكــور و پرداخت ماهيانه مبلغ هفت ميليون ريال از مورخــه 1389/2/16 لغايت اجراى حكم در حق خواهان و 
پرداخت هزينه دادرسى و هزينه دستمزد كارشناس و حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى مطابق تعرفه قانونى در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض واخواهى در 
اين شــعبه و ظرف بيســت روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. 

م الف/7/281
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كنگاور

مفهوم اعتراف مدیرعامل سابق آسمان چیست

ابعاد تازه ماجرای خرید هواپیما در دولت تدبیر
چگونه بدون هواپیمای نو هم می توانستیم نیازمان را برطرف کنیم؟

 خبری از تشکیل
کمیته دستمزد نیست

با وجود تصمیم گیری ش��ورای عالی کار  کار و  مبنی بر تش��کیل فوری کمیته دستمزد کس�ب 
برای بررس��ی پیشنهادهای کارگران، کارفرمایان و دولت برای 
حفظ معیش��ت کارگران اما با گذش��ت بیش از ١0 روز هنوز 

خبری از تشکیل کمیته دستمزد نیست.
بعد از آنکه گروه های کارگری با بررس��ی وضعیت س��بد 
معیش��ت کارگران در اثر گرانی های اخیر پیش��نهاد تش��کیل 
جلس��ه ش��ورای عالی کار و بررسی س��ه جانبه این موضوع از 
س��وی گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت را داش��تند این 
نشس��ت ٣ مرداد برگزار شد. آنچنان که اسماعیل ظریفی آزاد 
مدیرکل رواب��ط کار و جبران خدمات وزارت تعاون کار و رفاه 

اجتماعی درباره جزئیات آن جلس��ه گفته بود در آن نشس��ت 
گروه های کارگری و کارفرمای��ی نظرات خود را بیان کردند و 
نظر گروه های کارگری اصالح دستمزد نبود بلکه آنها پیشنهاد 

حمایت های اجتماعی دولت از کارگران را داشتند.
به گفته این مقام مسئول در وزارت کار در آن جلسه مقرر 
ش��د که کمیته دستمزد شورای عالی کار مجددا فعال شود و 
ظرف یکی دو هفته آینده پیشنهادهای کارگران و کارفرمایان 

در این کمیته بررسی شود.
او حتی تاکید کرده بود این موضوع بیشتر از یک ماه طول 
نخواهد کش��ید و شورای عالی کار در این زمینه تصمیم گیری 
خواهد ک��رد. حاال اما ١١ روز از آن تصمیم می گذرد اما هنوز 

خبری از تشکیل کمیته دستمزد نیست.
نماین��دگان کارگری ای��ن موضوع را اولویت دار دانس��ته 
و تاکی��د می کنند که زمانی برای تش��کیل جلس��ات متعدد و 
بررسی های زمان بر وجود ندارد و در این زمینه باید به سرعت 

تعیین تکلیف شود.
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره 
به دالیل طرح پیشنهاد بازنگری در مزد و سید معیشت گفت: 
با افزایش دس��تمزد س��ال ٩٧ امیدوار بودیم بتوانیم ٤ درصد 
جامعه کارگری را از زیر خط فقر باال بکشیم، اما با این افزایش 
س��بد معیش��ت در واقع ٢٣.5 درصد جامع��ه کارگری به زیر 
خط فقط اضافه شده اند و این حاصل بی تدبیری  وزارتخانه های 
موثر در مس��ائل اقتصادی به این موارد را پیش بینی نکرده اند. 
ادام��ه این روند برای جامعه کارگری قابل تحمل نیس��ت و به 
همین دلیل ما پیش��نهاد تشکیل جلسه ش��ورای عالی کار را 
دادیم، تا دغدغه هایمان را با دو ضلع اجتماعی یعنی کارفرماها 

و دولت که هر دو کارفرما هستند، مطرح کنیم. 
وی با اش��اره به پیش��نهادهای گروه ه��ای کارگری که در 
نشس��ت ٣ مرداد ش��ورای عالی کار مطرح ش��د به مواردی از 
جمله کاهش ی��ا حذف مالیات بر مزد کارگران، کاهش برخی 

مخارج دولتی کارفرماها و واریز آن به حساب مزدی کارگران، 
ایج��اد بن کارگ��ری و اعالم برخی س��بدهای اختصاصی برای 

جامعه کارگری اشاره کرد.
وی تاکی��د کرد: م��ا به م��وازات پیش��نهادهای بازنگری 
در س��بد معیش��ت و دس��تمزد نگرانی خود را از رکود تورمی 
ایجاد ش��ده، نیز اعالم کردیم، چراکه تداوم رکود تورمی روی 
صنع��ت تاثیر می گذارد و همین نیز بر زندگی جامعه کارگری 
تاثیرگذار است، چراکه با حذف اضافه کارها امتیازات و مزایای 
کارگری مواجه خواهیم بود که یقینا ش��کاف بین دس��تمزد و 

سبد معیشت را بیشتر می کند. 
حاال نزدیک به دو هفته از تش��کیل جلس��ه شورای عالی 
کار می گذرد و در حالی که قرار بود نشس��ت کمیته دستمزد 
ط��ی یکی دو هفته بعد از نشس��ت اول برگزار ش��ود اما هنوز 
گروه ه��ای کارگ��ری و کارفرمایی دعوتنامه ای برای نشس��ت 

کمیته دستمزد دریافت نکرده اند.  فارس

دستاوردسازی برای برجام 
از جمله کارهای تبلیغاتی 
روزنامه های اصالح طلب 

بود. موضوع انعقاد قرارداد 
با شرکت های هواپیماسازی 

بوئینگ و ایرباس که قرار بود 
فقط 80 فروند هواپیمای نو از 
شرکت بوئینگ خریداری و 
به ناوگان هوایی ایران اضافه 
شود یکی از موارد تبلیغاتی 

برجام بود که حاال ابعاد 
تازه ای پیدا کرده است

رنا
ای


