
گروه معیشت  ت ر چند م��اه قب��ل ترامپ رئیس تج����ا
جمهور آمریکا خبر خروج واشنگتن از توافقنامه برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( را اعالم کرد چراکه وی 
براین باوربوده و هست که برنامه جامع اقدام مشترک 
با ایران، با امکان دور زدن تحریم ها توانایی س��اخت 
بمب هس��ته ای را برای ته��ران فراهم می کند. پیرو 
این تصمیم آمریکا هرچند روسای جمهور انگلیس، 
آلمان و فرانسهمدعی شدند که خواهان اجرای برجام 
توس��ط طرفهای توافقنامه هستند اما به کرات دیده 
شده که اغلب شرکت های که متعلق به این کشورها 
بودند و در صدر شرکای تجاری ایران به خصوص در 
حوزه نفت قرار داشتند یک به یک خوش خدمتی به 
آمریکا به داشتن ارتباطی حرفه ای و تجاری ترجیح 
دادند و با مطرح کردن اینکه تحت فشار هستند یک 

به یک از ایران خارج شدند.
در میان این ش��رکت ها نام ش��رکای مطرحی 
همچون توتال فرانسه،کیس��ون ؛ ایرباس فرانس��ه 
Airbus، بوئین��گ امری��کا Boeing، انی ایتالیا 
 .Siemens Co ن��روژ،   Eni، Saga Energy
آلمان؛دانیلی چینا ایتالیا Danieli و دهها شرکت 
بین المللی دیگر به چش��م می خورد اما نکته اصلی 
درای��ن میان آن اس��ت که متولیان کش��ور جدا از 
اقدامات��ی که برای رفع تبعات ناش��ی از خروج این 
شرکت ها از ایران بایستی می اندیشیدند تاکنون چه 

برنامه و سیاستی رادر قبال آنها لحاظ کرده اند. 

بدعهدی ها مداوم 
آنچه از شواهد امر بر می آید نه تنها سیاستی و 
برنامه برای این مساله تدوین نشده بلکه همچنان 
دروازه های تجاری کشوربر روی واردات محصوالت 
این کشورها باز است و شاید متولیان کشور براین 
باورند که جواب ب��دی را نباید با بدی داد،هرچند 

که به ضرر مردم کشور تمام شود.
بی ش��ک ضرب المث��ل "جواب  ه��ای؛ هوی 
اس��ت" با حال و هوای این روزهای تجارت کشور 
با س��ایر کشورهایی که مدعی بودند هیچ تهدید و 
یا فش��اری نمی تواند منجر به خروج دوباره آنها از 
ایران بعد از امضای برجام ش��ود،جوابی درس��ت و 
درخور اس��ت. جوابی که ش��اید بیانگر این مساله 
برای آنها باش��د که جواب بدعه��دی و زیر پیمان 
زدن آن ه��م ن��ه در حد یک معامل��ه معمولی در 
کوچه و بازار که در س��طح بین المللی را همیش��ه 

نباید به نرمی و لطافت پاسخ گفت.
توس��ط  ش��ده  تعیی��ن  زم��ان  ب��ه  هرچ��ه 
سیاس��تمداران امریکایی نزدیک می شویم برتعداد 
ش��رکت هایی که از ایران خارج شده و یا می شوند 
افزوده می ش��ود اما دراین بین یک نکته اساس��ی 
و قابل تامل در خصوص کش��ورهایی که س��الیان 
س��ال ایران نسبت به تامین نفت آنها تعهد کرده و 
تجارت دو کش��ور هموارهبر مبنای اصل تجارت و 
در سطوح بین المللی بوده است،مطرح می شود به 
این ترتیب که اگر این کشورها که در بین آنها نام 

هند، چین، کره و ژاپن به وضوح به چشم می خورد 
نس��بت به قطع واردات نفت از ای��ران خود داری 
کرده اند چ��را همچنان باید در لیس��ت گمرکات 

کشور نام آنها حضور داشته باشد. 

زخم به پیکره اقتصاد
نکته دوم اینکه اگر بنا باش��د براس��اس اصل 
تجارت س��الم و درس��ت با این قبیل کشورها آن 
هم در سطح بین المللی فعالیت داشته باشیم،کدام 
اصل این مس��اله را تایید می کند در مقابل فرد یا 
کشوری و یا تاجری که به هر دلیلی نسبت به عهد 
خود پایند بوده است باید پایدار و استوار باقی ماند 
ت��ا نه یکبار که بارها و بارها زخم خود را به پیکره 

تجارت و اقتصاد کشور زده است. 
نکت��ه س��وم اگر تنه��ا بحث خری��د نفت این 
کشورها را مدنظر قرار دهیم به چند نکته کلیدی 
می رس��یم که قابل تامل اس��ت. به این ترتیب که 
صادرات نفت ایران در س��ال ۲۰۱۱ و آخرین سال 
قبل از اعمال تحریم ها به کشورهای چین، ترکیه، 
ایتالیا، و ک��ره جنوبی به ترتیب ۵۵۷، ۱۸۶، ۱۸۲ 
و ۲۳۹ هزار بش��که در روز بوده اس��ت. همچنین 
کش��ورهای هند، امارات متح��ده عربی و یونان به 
ترتیب ۳۵۰، ۹۵ و ۱۲۲ هزار بش��که در روز نفت 
ایران را در س��ال ۲۰۱۱ خریدند.برهمین اساس، 
ص��ادرات نفت ایران در فوری��ه ۲۰۱۸ به هر کدام 
از کش��ورهای ایتالیا و ترکیه ۱۸۳ هزار در روز به 

کشور چین ۷۰۴ هزار بشکه در روز و به کشورهای 
ک��ره جنوبی، هند، امارات متحده عربی و یونان به 
ترتیب ۳۴۹، ۶۲۸، ۱۳۸ و ۷۴ هزار بش��که در روز 
بود. ایران در ماه مارس ۶۹۹ هزار بشکه در روز به 
چین، ۲۲۶ هزار بشکه در روز به ترکیه، ۱۸۹ هزار 
بش��که در روز به ایتالیا، ۲۷۹ هزار بش��که در روز 
ب��ه کره جنوبی، ۴۲۲ هزار بش��که در روز به هند، 
۱۶۰هزار بشکه در روز به امارات و ۹۳ هزار بشکه 

در روز به یونان نفت فروخت.ه است 
همچنین طبق آمار ارائه ش��ده، صادرات نفت 
ای��ران در آوریل ۲۰۱۸ به چین ۷۱۴ هزار بش��که 
در روز، به ترکیه ۲۰۱ هزار بشکه در روز، به ایتالیا 
۱۶۶ هزار بش��که در روز، به کره جنوبی ۲۴۵ هزار 
بش��که در روز، به هند ۶۷۰ هزار بشکه در روز، به 
امارات متحده ۱۲۷ هزار بشکه و به یونان ۹۶ هزار 

بشکه بوده است.
براساس این گزارش جمع صادرات نفت ایران 
در س��ال ۲۰۱۱ )پی��ش از تحریم ه��ا( دو میلیون 
و ۵۳۷ ه��زار بش��که بوده اس��ت. همچنین جمع 
ص��ادرات نفت ایران در فوری��ه ۲۰۱۸، دو میلیون 

و ۵۶۶ هزار بش��که، در مارس ۲۰۱۸، دو میلیون 
و ۳۲۱ هزار بش��که و در آوریل دو میلیون و ۶۹۵ 

هزار بشکه در روز بوده است.
 حال با این تفاس��یر آیا باز هم باید دل نگران 
خ��روج این کش��ورها و ش��رکت های آنها باش��یم 
و همچن��ان با مالیمت و نرمی در س��طح تجارت 
بین الملل��ی عمل کنیم و یا اینکه باید نس��بت به 
برقراری س��طح تجاری کش��ور با آنها تجدید نظر 
کنیم تا این ش��رکت ها و متولی��ان تحت امر آنها 
متوجه ش��وند که ایران در رویارویی با مس��اله بد 
عه��دی و پیمان ش��کنی اگر تا ام��روز کوتاه آمده 
اس��ت ام��ا زین پ��س ب��رای احقاق حق م��ردم و 
کارگران کش��ورش هم که شده باشد کوتاه نیامده 
و س��کوت نمی کند و ب��ه متولیان این ش��رکتها 
خواه��د فهماند که اگ��ر یک بار به رس��م رفاقت 
بدعهدی و همراهی آنها با دش��من ایران را نادیده 
گرفته اس��ت دلیل برآن نیم ش��ود ک��ه این روند 
ادامه داش��ته باشد و این ش��رکتها گمان کنند که 
 هر بار بروند پل های پش��ت سرشان خراب نشده و 

می توانند بازگردند. 
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نقش آفرینی بانک صادرات ایران با پرداخت 
١١ هزار فقره تسهیالت بانکی در قزوین

تس��هیالت پرداختی بانک صادرات ایران در استان 
قزوین در نیمه اول سال ۹۷، از ۱۱ هزار فقره فراتر رفت.

این بانک در راستای حمایت از بخش های مختلف 
تولید و اشتغال در استان قزوین با تخصیص بالغ بر۷هزار 
و ۱۲۸ میلیارد ریال از ابتدای س��ال ۹۷ تا ۱۸ شهریور 
س��ال جاری، بیش از ۱۱ هزار و ۱۳۳ فقره تسهیالت در 
بخش های مختلف اقتصادی این استان پرداخت کرده که 
سهم قابل توجهی در تقویت زیر ساخت های اقتصادی و 

رونق تولید و اشتغال در این استان داشته است.
 بانک صادرات در استان قزوین از ابتدای فروردین تا 
۱۸ شهریور سال جاری، ۳ هزار و ۴۳۱ فقره تسهیالت در 
بخش کشاورزی، ۴۴۵ فقره تسهیالت در بخش صنعت 
و معدن، ۶ هزار و۷۲۰ فقره تسهیالت در بخش خدمات 
و بازرگانی، ۴۷ فقره تسهیالت در بخش صادرات و ۴۹۰ 
فقره تسهیالت در بخش س��اختمان و مسکن پرداخت 
کرده که ارزش کل این تسهیالت طی ۶ ماهه اول سال 
۹۷، به بیش از ۷ هزارو ۱۲۸ میلیارد ریال رسیده است.

 پرداخت ١00 درصد بهای محصول کلزا
به کشاورزان توسط بانک کشاورزی
بانک کش��اورزی از ابتدای فصل برداش��ت کلزا تا 
نیمه ش��هریور س��ال جاری ۱۰۰ درص��د بهای کلزای 
خری��داری ش��ده مع��ادل ۹۰۸۵ میلیارد ری��ال را به 

حساب کشاورزان ۳۱ استان کشور واریز کرده است.
از ابتدای فصل برداشت تا نیمه شهریور بیش از ۳۳۰ 
ه��زار تن محصول کلزا به ارزش ۹۰۸۵ میلیارد ریال در 
قالب ۸۳۶۳۹ محموله توسط ۴۰۷ مرکز خرید در سطح 
کش��ور جمع آوری و ۱۰۰ درصد بهای آن توسط شعب 

بانک کشاورزی به حساب کلزاکاران واریز شده است.

اخبار

توافق با بانک مرکزی برای محاسبه نوع ارز خسارت ها
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در خصوص تعیین نوع ارز برای پرداخت خسارات 
احتمالی صنعت بیمه و تامین آن با نرخ بازار ثانویه توافقاتی با بانک مرکزی ش��ده 

است که در صورت تحقق این امر بخش مهمی از مشکالت حل خواهد شد.
غالمرضا س��لیمانی امیری آخرین فعالیت ها و مکاتبات بیمه مرکزی با بانک 

مرک��زی را رضایت بخش توصیف کرد و اظهاردش��ت: در خصوص تعیین نوع ارز 
برای پرداخت خسارات احتمالی صنعت بیمه و تامین آن با نرخ بازار ثانویه توافقاتی 
صورت گرفته که در صورت تحقق این امر بخش مهمی از مشکالت حل خواهد شد.

وی از س��ندیکای بیم��ه گران به عنوان نماد بلوغ صنع��ت بیمه یاد کرد و افزود: در 
هم اندیش��ی حل مشکالت صنعت بیمه باید موضوعات اصلی و فرعی را از هم جدا کنیم 
و بخش��ی از مس��ایل در کمیته های تخصصی دنبال ش��ود و بخش دیگر را س��ندیکای 

بیمه گران ایران برطرف کند.  فارس

چتر 
پیشنهاد خودروسازان برای افزایش ١۷درصدی قیمت خودرو

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پیشنهاد خودروسازان 
مبنی بر افزایش ۱۷درصدی قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت ها باید بر اساس 
آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد و مردم نباید تاوان حقوق و دس��تمزد ۱۱هزار  

پرسنل مازاد در یک شرکت خودروسازی را بدهند.
باس��تانی بیان داش��ت: در حال حاضر تصمیماتی که برای تنظیم بازار خودرو 

گرفته ش��ده تصمیمات مقطعی هستند. وی در رابطه با پیشنهاد خودروسازان مبنی 
بر افزایش ۱۷درصدی قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت ها باید بر اس��اس آنالیز قیمت 
خ��ودرو صورت بگی��رد. چرا خودروس��ازان هزینه های س��ربار خودروس��ازی را کاهش 
نمی دهند؟ چرا مردم باید تاوان حقوق و دس��تمزد ۱۱ هزار پرس��نل مازاد خودروسازی 
س��ایپا را پرداخت کنن��د؟ البته ما تورم و افزایش مواد اولیه تولی��د و به تبع آن افزایش 

قیمت را قبول داریم اما عدد آن باید بررسی شود.  تسنیم

اتول 
کلید حل تنش آبی در دست برنامه 0١۴00

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: برنامه ای تحت عنوان 
تن��ش صف��ر ۱۴۰۰ برای گذر از تنش آبی تدوین ش��ده ک��ه امیدواریم بتوانیم 

چالش های پیش رو را پشت سر بگذاریم.
حمیدرضا جانباز با بیان این که کاهش بارش موجب شد که امسال ۳۰۰ شهر 

در مع��رض تنش آبی قرار بگیرند، اظهار کرد: با اقدامات صورت گرفته توانس��تیم 
چالش های بس��یاری را برطرف کنیم تا جایی که بجز تعداد کمی از اس��تان ها، شاهد 

مشکل جدی  در حوزه آب در کل کشور نبودیم. وی ادامه داد: برنامه ۱۴۰۰ بدون تنش 
آبی را در دس��ت طراح��ی داریم که طرح ه��ای آن در آینده نزدیک مصوب می ش��ود و 
براساس سناریوی بارش مطابق سال جدید برنامه ریزی می کنیم تا تابستان سال ۱۳۹۸ را 
با کم ترین چالش پشت سر بگذاریم به گونه ای که بهتر از امسال کار ها پیش برود و تمام 

هدف این است تا سال ۱۳۹۸ را با کمترین تنش آبی پشت سر بگذاریم.  ایسنا

زندگانی

رنا
ای

سیاست روز خروج شرکت های تجاری هم پیمان اقتصاد کشور را بررسی می کند؛

راهبرد تجاری ایران 
در رویارویی با ملخک های اقتصادی 

آگهى ابالغ تبادل لوايح
كالســه پرونده 960764- تجديدنظرخواهانها: 1- محســن كرمى 2- على 
نــوروزى 3- زهرا مــرادى 4- يوســف 5- عليرضا 6- اليــاس همگى رضايى ، 
تجديدنظرخواندگان: 1- شــهروز 2- عطيه 3- ســميه همگى باقرى شمس 4- 
مهتاب صبرى 5- محترم ابرار باقر همگى مجهول المكان ، خواســته اعتراض به 
دادنامه: 9709972612100212- 97/6/1 ، تجديدنظر خواه دادخواســت 
تجديدنظر تسليم دادگاه عمومى حقوقى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دادگاه 
حقوقى كرج ارجاع گرديده است و بعلت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده و 
به درخواست تجديدنظر خواه و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 آئين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تجديدنظر 
خوانــده از تاريخ نشــر آگهى ظــرف ده روز به دفتــر دادگاه مراجعه ضمن اعالم 

نشانى كامل خود چنانچه پاسخى دارد اعالم نمايند. م الف/97/14284
مدير دفتر شعبه 21 دادگاه حقوقى كرج

آگهى ابالغ اجرائيه قرارداد بانكى پرونده 9700190-اجراى ثبت سبزوار
بدين وســيله به عبدالوحيد حالج ششــتمد، نام پدر:عليرضا، شــماره شناســنامه:0780006453، شــماره 
ملى:0780006453، متولد:1367/12/23، به نشــانى:قوامين و رضا بشارتى، نام پدر:بهزاد، شماره شناسنامه: 
599، شماره ملى:0793499771 ، متولد : 1356/06/12، به نشانى : توحيدشهر ايثار1 و على مسكنى، نام پدر: 
ابوالقاسم، شماره شناسنامه: 3549، شــماره ملى: 0056827946، متولد:1356/04/18، به نشانى: 12 مترى 
حاج عباس ابالغ مى شود كه بانك سپه شعبه بيهق به استناد قرارداد بانكى شماره 149418959 جهت وصول مبلغ 
پانصدو شصت و نه ميليون ريال تا تاريخ 97/3/5 به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه 
كامل بدهى طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9700190 در اين اداره تشكيل 
شــده و طبق گزارش مورخ 97/3/22 اداره پســت شهرستان سبزوار محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده ، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد، 

نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائيد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. تاريخ انتشار: 97/6/22
اصغر محمدپور نامنى-معاون اداره ثبت اسناد و امالك سبزوار

حصروراثت
خانم رقيه قولجانى داراى شناســنامه شــماره 68 به شــرح دادخواســت به كالســه 970459 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان قربان محمد افق عطا به شناســنامه 684 
درتاريــخ 88/02/31 دراقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به: 
1- نيلوفر افق عطا فرزند قربان محمد ش-ملى 2021104192 متولد 1384 نسبت دخترمتوفى 2-راضيه افق 
عطا فرزند قربان محمد ش-ملى 2020776464 متولد 1376 نسبت دخترمتوفى 3-رقيه قولجانى فرزند قولجان 
ش-ملى 2031055097 متولد 1356 نسبت همسر متوفى 4-ايشان محمد افق عطا فرزند ارجى ش-ش 683 
متولد 1343 نسبت برادر متوفى 5-آنه محمد افق عطا فرزند ارجى ش-ش 249 متولد 1337 نسبت برادر متوفى 
6-آقچه گل افق عطا فرزند ارجى ش-ش 2 متولد 1339 نســبت خواهر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
كاظمى- شعبه سوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

آگهى موضوع ماده 10 قانون ساماندهى
برابر راى صادره هيات موضوع قانون الحاق موادى به قانون ســاماندهى و حمايت از توليد و عرصه مســكن 
مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كنگاور تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى ذيل الذكر آقاى مصطفى مرادى 
بشرح ذيل محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در يك نوبت آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى واقع در حسن آباد كنگاور اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
آگهى به مدت 20 روز 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 ســند مالكيت صادر خواهد شــد: 1- آقاى مصطفى مرادى فرزند بابامراد نســبت به 
ششدانگ يكباب بمساحت 133/06 مترمربع پالك 2987 فرعى از 29 اصلى واقع در حسن آباد كنگاور برابر راى 

شماره 756-97/05/14 كالسه پرونده 96/851- تاريخ انتشار: 97/06/22 م الف/7/363/ك
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كنگاور

دادنامه
شــماره پرونده: 96-824 ، شماره دادنامه: 354/97 - تاريخ رســيدگى: 97/4/28- ، بتاريخ .... در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه 13 شوراى حل اختالف كاشان بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه - تحت 
نظر اســت قاضى شــورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور 
راى مــى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصــوص دعوى آقاى / خانم زهره جعفرى منش آقا/ خانم فرزند حســين به 
طرفيت آقا / خانم 1- ابوالفضل المعى آرانى فرزند حســين 2- مهدى قدكچيان به خواســته مطالبه وجه به ميزان 
دويســت ميليون ريال بابت چك شماره 765496 مبلغ 250/000/000 ريال به تاريخ 87/5/1 عهده بانك رفاه 
كارگران با اين توضيح كه خواهان اظهار داشــته خوانده رديف 1 مبادرت به صدور چك مزبور در وجه حامل نموده 
و خوانده رديف 2 نيز با امضاى ظهر چك ضمانت وى را بر عهده گرفته اســت فلذا خواســته به شرح فوق را مطرح و 
خواستار محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته گرديده است حاليه با عنايت محتويات پرونده من 
جمله تصوير مصدق چك مزبور و نيز گواهى عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه و همچنين بقاء اصول مدارك 
ابرازى مزبور در يد مدعى كه داللت بر اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان به مبلغ خواسته مى نمايد و نظر 
باينكه خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلسه حاضر نگرديده و در خصوص مستندات ابرازى خواهان دفاع و ايراد 
موثرى به عمل نياورده اند عليهذا قاضى شورا توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم حل اختالف و با در نظر داشتن 
وصف تنجيزى و تجريدى اســناد تجارى دعوى خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 198و515و522 از 
قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310و313و315 از قانون تجارت (ناظر بر 
راى وحــدت رويــه 536 مورخ 69/7/10) و ماده 314 از قانون تجارت ناظر بر مواد 249و286و289 همان قانون 
و ماده 2  استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 از قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب تشخيص مصلحت 
نظام و ماده 1257 قانون مدنى حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ دويســت ميليون ريال بابت 
اصل خواســته و پرداخت هزينه دادرسى به ميزان 2/500/000 ريال و خسارت تاخير تاديه دين از تاريخ صدور 
گواهى عدم پرداخت 92/5/22لغايت اجراى حكم طبق نرخ شــاخص اعالمى از ســوى بانك مركزى (كه حين االجرا 
محاسبه و تعيين خواهد شد) در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز از 
تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و با انقضاى آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم 

عمومى شهرستان كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شــماره پرونده: 96-816 ، شماره دادنامه: 352/97 - تاريخ رســيدگى: 97/4/28- ، بتاريخ .... در وقت 
فوق العاده جلســه شــعبه 13 شوراى حل اختالف كاشــان بتصدى امضاء كننده ذيل تشــكيل است پرونده كالسه 
- تحت نظر اســت قاضى شــورا با بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت 
بــه صــدور راى مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى آقاى / خانم زهره جعفرى منش فرزند حســين به 
طرفيت آقا / خانم 1- ابوالفضل المعى آرانى فرزند حســين 2- مهدى قدكچيان به خواســته مطالبه وجه به ميزان 
9/075/000 تومان بابت ده چك شــماره 79147-86/9/20 و79144-86/8/20 و 220496-86/3/25 و 
79143-86/5/15 و79129-86/4/15 و79146-86/5/25 و 79134-96/1/20و 87/5/1-765496 
و 79127-86/1/25 و79142-86/5/25 عهده بانك سپه و رفاه با اين توضيح كه خواهان اظهار داشته خوانده 
رديف اول مبادرت به صدور چكهاى مزبور در وجه حامل نموده و خوانده رديف دوم نيز با امضاى ظهر چكها ضمانت/ 
ظهرنويســى/ نموده اســت فلذا خواسته به شرح فوق را مطرح و خواستار محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ خواســته گرديده است حاليه با عنايت محتويات پرونده من جمله تصوير مصدق چكهاى مزبور و نيز گواهيهاى 
عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه و همچنين بقاء اصول مدارك ابرازى مزبور در يد مدعى كه داللت بر اشتغال 
ذمه خواندگان و استحقاق خواهان به مبلغ خواسته مى نمايد و نظر باينكه خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلسه 
حاضر نگرديده و در خصوص مستندات ابرازى خواهان دفاع و ايراد موثرى به عمل نياورده اند عليهذا قاضى شورا 
توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم حل اختالف و با در نظر داشــتن وصف تنجيزى و تجريدى اسناد تجارى دعوى 
خواهان را وارد و ثابت دانســته مســتنداً به مواد 198و515و522 از قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و مواد 310و313و315 از قانون تجارت (ناظر بر راى وحدت رويه 536 مورخ 69/7/10) و 
ماده 314 از قانون تجارت ناظر بر مواد 249و286و289 همان قانون و ماده 2  استفساريه تبصره الحاقى به ماده 
2 از قانــون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب تشــخيص مصلحت نظام و مــاده 1257 قانون مدنى حكم به 
محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 9/075/000 تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسى 
به ميزان 1/218/750 ريال و خســارت تاخير تاديه دين از تاريــخ 96/11/5 گواهى عدم پرداخت لغايت اجراى 
حكم طبق نرخ شاخص اعالمى از سوى بانك مركزى (كه حين االجرا محاسبه و تعيين خواهد شد) در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و با انقضاى 

آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى شهرستان كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظــر به اينكــه خواهان زهــره جعفرى منش دادخواســتى به خواســته مطالبــه وجه يك فقره چــك به مبلغ 
64/800/000 ريال به طرفيت حســن رئيســى داود  آبادى ، سيد حميد ساغرچى به مجتمع شوراهاى حل اختالف 
كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه 7 حقوقى شــوراى حل اختالف به كالســه 7/839/96 ثبت و براى تاريخ 
97/9/24 ســاعت 17/15 وقت رســيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه 
در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت 

عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 7 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى مزايده اموال غير منقول (نوبت دوم)
به موجب اجراييه صادره از شعبه سوم حقوقى زابل محكوم عليها: 1- كنيز سرگلزائى فرزند عباس 2- سيد 
امير هاشمى مقدم فرزند سيد محمد 3- سيد امين هاشمى مقدم فرزند سيد محمد محكوم به فروش ملك شماره 
1634/16 اصلى واقع در بخش يك سيســتان به شــماره ثبت 9900 دفتر 45 صفحه 160 به آدرس خ طالقانى ، 
طالقانى 38 در حق محكوم له ها 1- جان بى بى آذرســا 2- ســيد ايمان هاشمى فرزند سيد محمد گرديده اند مقرر 
مى دارد چون ملك فوق كارشناســى و حسب نظريه كارشناسى ارزش ملك به مبلغ 950/000/000 ريال برآورد 
گرديده لذا با توجه به تقاضاى محكوم له ملك فوق الذكر از طريق مزايده در تاريخ 97/7/18 روز چهارشنبه راس 
ساعت 10 صبح به فروش مى رسد متقاضيان مى توانند پنج روز مانده به روز مقرر با هماهنگى اين اجرا از مورد 
مزايده بازديد ســپس در صورت تمايل در جلســه مزايده شركت نمايند ضمنا فروش آن از قيمت پايه شروع و به 
كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد مورد مزايده به او واگذار مى گردد همچنين كليه هزينه هاى مربوطه به 
عهده برنده و انتقال سند بنام خريدار تابع مقررات خواهد بود اين آگهى به تجويز مواد 114 و 118 و 120 قانون 

اجراى احكام مدنى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر ميگردد. م الف/1028
قاضى اجراى احكام حقوقى دادگسترى زابل

آگهى ابالغ تحرير تركه
وقت رســيدگى 97/7/28 ســاعت 10 صبح ، خواهانها: زينب صفارى فرزند بديل ، خواندگان: 1- ابراهيم 
صفارى 2- حسين صفارى 3- كنيز رضا صفارى 4- فاطمه صفارى همگى فرزندان غالمرضا ، خواسته: تحرير تركه 
اموال مرحوم غالمرضا صفارى، خواهانها دادخواستى به طرفيت خواندگان بخواسته تحرير تركه اموال مرحوم غالمرضا 
صفارى تسليم اين شورا نموده كه پس از ارجاع به اين شورا و ثبت به كالسه فوق و تعيين وقت بتاريخ 97/7/28 
ساعت 10 صبح به تجويز ماده 210 قانون امور حسبى مراتب يك نوبت آگهى در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا ورثه يا نماينده قانونى آنها بستانكاران و مديونين به متوفى و كسان ديگرى كه حقى بر تركه متوفى دارند 

در ساعت و روز معين شده در شورا براى تحرير تركه حاضر شوند. م الف/1032
رئيس شوراى حل اختالف شعبه يك زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم زرين تاج نهتانى داراى شناســنامه شماره 120 بشــرح دادخواست به كالسه 970371 از اين شورا در 
خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبدالعلى عذباشى بشناسنامه 613 در تاريخ 
97/2/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل 1- زرين 
تاج نهتانى فرزند نورعلى به ش ش 120 همسر متوفى 2- على عذباشى فرزند عبدالعلى به ش ش 22263 پسر 
متوفى 3- حيدر عذباشــى فرزند عبدالعلى به ش ش 690 مواليد پســر متوفى 4- رضا عذباشى فرزند عبدالعلى 
به ش ش 940 پسر متوفى 5- محمد عذباشى فرزند عبدالعلى به ش ش 3660197564 پسر متوفى 6- مريم 
عذباشى فرزند عبدالعلى به ش ش 654 دختر متوفى، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1037
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم زينب بزى مقدم داراى شناسنامه شماره 7380086898 بشرح دادخواست به كالسه 970373 از اين 
شورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابراهيم بزى مقدم بشناسنامه 1225 
در تاريــخ 95/2/17 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد 
ذيل 1- زينب بزى مقدم فرزند خواجه محمد به ش ش 7380086898 همسر متوفى 2- على بزى مقدم فرزند 
ابراهيم به ش ش 3661083171 پسر متوفى 3- على اكبر بزى مقدم فرزند ابراهيم به ش ش 3661333798 
پسر متوفى 4- ابوالفضل بزى مقدم فرزند ابراهيم به ش ش 3661831739 پسر متوفى 5- فاطمه بزى مقدم 
فرزنــد ابراهيم به ش ش 87 دختر متوفى 6- زهرا بــزى مقدم فرزند ابراهيم به ش ش 3674406179 دختر 
متوفى 7- ماهرخ بزى مقدم فرزند ابراهيم به ش ش 3660233943 دختر متوفى 8- فرزانه بزى مقدم فرزند 
ابراهيم به ش ش 3660668737 دختر متوفى 9- عاطفه بزى مقدم فرزند ابراهيم به ش ش 3660845434 
دختر متوفى 10- ام البنين بزى مقدم فرزند ابراهيم به ش ش 3661423101 دختر متوفى، متوفى وارث ديگرى 
ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/1036
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم رقيه شــهدادى داراى شناســنامه شماره 942 بشرح دادخواست به كالســه ... از اين شورا در خواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محبعلى ساالرى بشناسنامه 3055 در تاريخ 97/5/26 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل 1- رقيه شهدادى 
فرزند على اكبر به ش ش 942 همسر متوفى 2- مطهره ساالرى فرزند محبعلى به ش ش 3660635480 دختر 
متوفى 3- مليحه ساالرى فرزند محبعلى به ش ش 3660728391 دختر متوفى 4- فاطمه ساالرى فرزند محبعلى 
به ش ش 3661090852 دختر متوفى 5- رقيه ساالرى فرزند غالم به ش ش 2057 مادر متوفى، متوفى وارث 
ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/1034
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم فاطمه حيدرى داراى شناســنامه شــماره 55 بشــرح دادخواســت به كالســه 970405 از اين شورا در 
خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عبدالعلى حيدرى بشناسنامه سه مواليد در 
تاريــخ 97/6/9 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد ذيل 
1- فاطمه حيدرى فرزند رضا به ش ش 55 همسر متوفى 2- مهدى حيدرى فرزند  عبدالعلى به ش ش 854 پسر 
متوفى 3- على حيدرى فرزند عبدالعلى به ش ش 3660626287 پسر متوفى 4- زهرا حيدرى فرزند عبدالعلى 
به ش ش 1567 دختر متوفى 5- وجيهه حيدرى فرزند عبدالعلى به ش ش 1177 دختر متوفى 6- مليحه حيدرى 
فرزند عبدالعلى به ش ش 9573 دختر متوفى 7- نرجس حيدرى فرزند عبدالعلى به ش ش 3660307130 دختر 
متوفى، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1031
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم شهربانو پيرى داراى شناسنامه شماره 1475 بشرح دادخواست به كالسه 970 از اين شورا در خواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســين پيرى بشناســنامه 3661027808 در تاريخ 
97/2/8 اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه افراد ذيل 1- 
شهربانو پيرى فرزند ميرخان به ش ش 1475 همسر متوفى، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد 

از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1030
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

آگهى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت امالك 
چــون بنياد مســتضعفان انقالب اســالمى طــى وكالتنامــه شــماره 34788-96/11/14 بــا نمايندگى آقاى 
فرشــاد ســه گانه و آقاى على حامدى از ســوى وراث محمدعلى ذوالفقاريان به استناد درخواســت وارده به شماره 
92/2/5/28/178-97/6/12 ادعا نموده اســت اســناد مالكيت چهاردانگ مشاع از ششدانگ هر يك از اسناد 
بــه ميــزان دو دانگ يك قطعه زمين مزروعى به پالك 2850/82 بخش ســه مهديشــهر متعلق به آقاى محمد على 
ذوالفقاريان به شماره سند المثنى 887980 و سند 16304 مفقود گرديده است و درخواست صدور اسناد المثنى 
پــالك مذكــور را نموده لذا مراتب يك نوبت آگهى مى گردد تا هركس كه مدعى انجام معامله با پالك صدر االشــاره 
مى باشــد يا مدعى وجود ســند مالكيت در نزد خود است ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
مهديشهر مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد بديهى است پس از 

انقضاى مهلت مقرر سند مالكيت المثنى برابر مقررات صادر خواهد شد.
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مهدى شهر – مهدى روحانى

آگهى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت امالك 
چــون بنياد مســتضعفان انقالب اســالمى طــى وكالتنامــه شــماره 34788-96/11/14 بــا نمايندگى آقاى 
فرشــاد ســه گانه و آقاى على حامدى از ســوى وراث محمدعلى ذوالفقاريان به استناد درخواســت وارده به شماره 
92/2/5/28/177-97/6/12 ادعا نموده اســت ســند مالكيت دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به پالك 2850/118 بخش ســه مهديشــهر متعلق به آقاى محمد على ذوالفقاريان به شــماره سند المثنى 
887976 مفقود گرديده است و درخواست صدور دومين سند المثنى پالك مذكور را نموده لذا مراتب يك نوبت 
آگهى مى گردد تا هركس كه مدعى انجام معامله با پالك صدر االشاره مى باشد يا مدعى وجود سند مالكيت در نزد 
خود است ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مهديشهر مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد بديهى است پس از انقضاى مهلت مقرر سند مالكيت المثنى برابر 

مقررات صادر خواهد شد.
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مهدى شهر – مهدى روحانى

آگهى ابالغيه
شــماره 9609988370700470- مشــخصات ابالغ شونده حقيقى: محمد رسول برجى فرزند نعمت اله به 
نشانى كرمانشاه شهرستان كنگاور شهر كنگاور فرهنگيان ك دهم پ 5- تاريخ حضور : 1397/8/5 شنبه ساعت 
09/00 ، محل حضور اســتان كرمانشــاه ، شهرســتان كنگاور بلوار شهيد چمران ابتداى شــهرك مهردشت، تاريخ 
حضور:1397/8/5 ساعت حضور 09/00 ، در خصوص دعوى محمد برجى به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد. م الف/7/366
 منشى شعبه سوم دادگاه حقوقى شهرستان كنگاور

آگهى مزايده اموال غيرمنقول
در پرونده كالسه 970005 الف م شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان كنگاور محكوم عليه 
محمد آقا ســليمانى دالور فرزند رســتم به موجب دادنامــه 9609978370300521 محكوم اســت به پرداخت 
112/500/000 تومان در حق خواهان آقاى ميالد ســليمانى كوشــان فرزند طيب به عنوان اصل خواسته خسارت 
وارده ناشى از تعطيلى مرغدارى و مبلغ 5/594/000 تومان بابت نيم عشر دولتى در حق دولت كه نهايتاً با توجه به 
عدم سازش طرفين و عدم پرداخت محكوم به از طرف محكوم عليه و توقيف اموال نامبرده در اجراى مادتين 114 
و 118 و 137و139 قانون اجراى احكام مدنى و به شــرح ذيل مبادرت به صدور آگهى مزايده به شــرح ذيل نموده 
اســت يك قطعه زمين آبى بصورت باغ با درختان موجود در روســتاى قره گزلوسفلى جمعا 4000 مترمربع به مبلغ 
83/720/000 تومان و همچنين زمين ديمى در گرگين دره قره گزلو جمعا به ارزش كارشناســى 18/800/000 
تومان كه هم اكنون در تصرف اين اجرا مى باشــد لذا زمان مزايده و تاريخ و ســاعت و محل مزايده در اجراى مواد 
115و117و119 قانون اجراى احكام مدنى تاريخ 1397/7/7 ساعت 11 صبح در دادگسترى اعالم مى گردد بديهى 
اســت اموال مورد مزايده به كســى تعلق مى گيرد كه بيشترين قيمت را پيشــنهاد داده باشد در ضمن متقاضيان 
شركت در مزايده مى توانند ظرف 5 روز قبل از تاريخ مزايده از اموال مذكور در آدرس اعالمى بازديد نمايند برنده 

مزايده بايد 10 درصد بها را فى المجلس و مابقى را ظرف حداكثر مدت يكماه پرداخت نمايند. م الف/7/365/ك
 مدير اجراى احكام شعبه اول مدنى دادگسترى كنگاور

آگهى تبصره سه ماده 120 آئين نامه اصالحى قانونى ثبت
نظر به اينكه آقاى رشــيد يوســفى طبق نامه شــماره 795-1397/2/2 خواهان صدور سند مشاعى مورثى 
موكلين خود از پالك 1828 فرعى از ســنگ 75 اصلى واقع در كيالن را نموده اســت و اعالم نموده اســت كه اصل 
ســند اوليه پالك مذكور نزد آقاى محمد يوسفى ميباشد و مراتب طى اخطاريه شماره 2858-1397/3/20 به وى 
ابالغ گرديده اســت ولى تاكنون اصل ســند اوليه پالك مذكور را به اين اداره تسليم نگرديده لذا مراتب فوق يك 
بار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى تا چنانچه دارنده سند مالكيت بدون مجوز قانونى ظرف مهلت معين 
شــده در آگهى سند مورد مطالبه را تســليم ننمايد وفق مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد. 

م الف/5560/1
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى 
خواهان على اكبر ، فريبا ، محترم ، كبرى ، محمدرضا همگى حيدرى فرزندان فتح اله دادخواستى به طرفيت 
خواندگان 1- ســرور عابدى فرزند محمد ابراهيم 2- فاطمه 3- على 4- محمود 5- راضيه همگى عابدى فرزندان 
محمد باقر 6- اسداله 7- مهدى 8- هاشم 9- شهناز همگى رضوى فرزندان آقا باال 10- آقاباال رضوى فرزند كريم 
به خواسته مطالبه مهريه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كنگاور نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان كنگاور واقع در شهرستان كنگاور بلوار شهيد چمران ابتداى شهرك مهردشت ارجاع و به 
كالسه 940451 ثبت گرديده است به علت مجهول المكن بودن خوانده گان جهت مالحظه نظريه كارشناسى و مالحظه 
نظريه تكميلى كارشناسى و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب 
در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خواندگان پس از 
نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/7/364
منشى دادگاه حقوقى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كنگاور

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه :970296 -به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقاى 
ميالد حيدرى متهم اســت به  ايراد صدمه بدنى و توهين موضوع شــكايت آقاى يارى كه پرونده جهت رســيدگى به 
شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو كرمانشــاه ارجاع و به كالسه فوق ثبت و وقت رسيدگى مورخه 1397/7/30 ساعت 
9/30 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن متهم به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى و 
بنا به دستور دادگاه مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم از مفاد آن مطلع و در وقت مقرر 

در جلسه دادگاه حضور يافته يا اليحه تقديم و يا وكيل معرفى نمايد. م الف/1139
 مدير دفتر شعبه 101 كيفرى دو كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــكايت گلمراد عســگرى بر عليه 1- فرزاد پرنده وار 2- سجاد عسگرى قره قوينى به اتهام قدرت نمايى با 
ســالح گرم و غيره مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609988315200241 شعبه 104 
دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (104 جزايى سابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/8/19 ساعت 08/00 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهمان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1110
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى وحيد كريمى فرزند
شــكات اوليا دم مرحوم ابراهيم شــاه حســينى شــكايتى عليه متهم وحيد كريمى به اتهام مشاركت در قتل 
شــبه عمدى ناشــى از عدم رعايت مقررات و نظامات دولتى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9409988315700051 شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/7/29 ســاعت 11/00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آئين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1109
(مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 78/6/26 به 
آقــاى غالمرضا عــوض زاده كه در پرونده كالســه 9309988322300499 به اتهام كالهبردارى تحت تعقيب مى 
باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 97/7/23 راس ســاعت 8/30 صبح با در دست داشتن شماره 
پرونــده مذكــور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايــد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى 

نمايد.م الف/1045
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 78/6/26 به 
آقاى كاوه شعبانى كه در پرونده كالسه 960988604300691 به اتهام ترك انفاق تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى 
گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 97/7/28 راس ساعت 8/30 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود 

را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد.م الف/1046
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 78/6/26 به 
آقاى بابك ميرزاپور سهرابى كه در پرونده كالسه 9609988315900435 به اتهام كالهبردارى تحت تعقيب مى 
باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 97/7/25 راس ســاعت 8/30 صبح با در دست داشتن شماره 
پرونــده مذكــور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايــد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى 

نمايد.م الف/1044
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت ششدانگ يكبابخانه بمســاحت 276/30 مترمربع بشماره 1829 فرعى از 75 اصلى كيالن كه 
ذيل ثبت و صفحه 272 دفتر جلد 268 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 847029 بنام آقاى رضا يوسفى صادر و 
تسليم گرديده است. سپس رشيد يوسفى طبق وكالتنامه شــماره 14910-1388/2/8 دفترخانه 722 تهران و 
15066-1388/3/6 با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 1395/5/5-58394 
بگواهــى دفترخانه يك دماوند رســيده مدعى اســت كه ســند مالكيــت آن بعلت جابجايى مفقود گرديده اســت و 
درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود 
سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده 
اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى 

صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5560/2
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ دادنامه به خوانده مجهول المكان
بدينوسيله به آقاى احمد شيبك فرزند صولت فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد كه آقاى محمد خسروجردى  
فرزند حســن دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ 21/140/000 ريال به انضمام تاخير تاديه و ديگر هزينه ها و 
خســارات دادرســى به طرفيت شما به شعبه 6 شوراى حل اختالف سبزوار ارائه و به كالسه 6/96/502 ثبت و به 
موجب راى شماره 6/62/771بخواسته فوق محكوم گرديده ايد. مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى 
مى شود. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ انتشار قابل واخواهى در همين شعبه و سپس قابل اعتراض در 

محاكم عمومى سبزوار مى باشد. (م الف 97/100/230)
دبير شعبه 6  شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار


