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اخبار

خیلیکوتاه

 غرفه شهید بیگناه در اجالسیه شهرستان شاهرود 
دایر است

فرمانده پایگاه بسیج عدالت دادگستری شهرستان شاهرود از 
برپایی غرفه شهید بیگناه در اجالسیه شهدای شهر ستان شاهرود 

خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری کل اس��تان سمنان: 

حس��ین رجب��ی در گفت وگویی ضمن بیان اینکه غرفه ش��هید 
بیگناه با همت پایگاه بس��یج عدالت دادگس��تری این شهرستان 
در گلزار ش��هدا دایر ش��د اظهار داش��ت: در این غرفه همکاران 
دادگستری شهرستان شاهرود در زمینه مسائل حقوقی، کیفری 

و خانوادگی مشاوره ارائه مي دهند.
وی از توزی��ع بروش��ورهایی در زمینه ش��ورای حل اختالف، 
تصادفات، مهریه و نفق��ه و... در این غرفه خبر داد و افزود: تاکنون 

بیش از 50 نفر برای دریافت مشاوره به این غرفه مراجعه کرده اند.

استاندار بوشهر:
تامین مطالبات عشایر در اولویت برنامه ها

اس��تاندار بوشهر گفت: عشایر نقش مهم 
شــــهر بو

مرتضی پیامی
و تاثیرگ��ذاری در تامین مواد پروتئینی 
جامع��ه دارن��د که در این راس��تا تامین 

مطالبات آنان در اولویت برنامه های استان بوشهر قرار دارد. 
مصطفی ساالری در نشست با رئیس سازمان عشایر کشور با 
بیان اینکه مناطق خوش آب و هوای این استان مناطق قشالقی 
عشایر کوچ رو است، اظهار داشت: این استان با داشتن قابلیت هاتی 
مهمی در حوزه دامپروری فرصت مهمی را برای کوچ عش��ایر و 
پروار دام فراهم کرده اس��ت. وی با اشاره به اینکه عشایر از قشر 
مولد و زحمتکش جامعه اس��ت گفت: عشایر در تولید مواد مورد 
نیاز جامعه نقش مهم و تعیین کننده ای دارد و در این راستا حل 

مشکالت آنها دراولویت برنامه  های استان بوشهر قرار دارد.
اس��تاندار بوش��هر با تاکید بر توجه به زیرساخت های امور 
عشایر در ابعاد گوناگون گفت: عشایر در مدت اسکان در مناطق 
قشالقی باید زیرساخت های رفاهی آنها در بخش هاي گوناگون 
فراهم شود. س��االری با تاکید بر توسعه خانه های بهداشت در 
مناطق عش��ایری استان بوش��هر گفت: برای بهره مندی بیشتر 
عش��ایر از امکانات مختلف جامعه باید ش��اخص های گوناگون 
تدوین و تهیه ش��ود تا بتوان بر اساس برنامه ریزی عشایر از این 

امکانات بهره مند شوند. 
وی، با اش��اره به اینکه استان بوشهر دارای 5 هزار و 380 
خانوار عش��ایری است افزود: سه درصد جمعیت استان بوشهر 
عشایر تشکیل می شود که از 5 هزار و 380 خانوار یک  هزار و 

700 خانوار آن ساکن مناطق عشایری استان بوشهر هستند.

شهردار رشت:
ایجاد موزه شهر در رشت جزء اولویت هاست

دیدار صمیمانه شهردار رشت با مدیرکل 
شـــــت اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المي برگزار ر

شد
در این نشست، شهردار رشت با اشاره به تشکیل تاالر شهر 
گفت: برنامه ریزي براي حل مشکل تاالر شهر مي بایست انجام 
پذی��رد و براي برون رفت از وضع موجود و مش��کالت پیش رو 

باید قطعاً تعامل و تالش وافر انجام پذیرد. 
دکت��ر س��ید محمدعلي ثابت قدم افزود: از دیگ��ر برنامه ها 
ایجاد موزه ش��هر مي باشد که قطعاً با سیاست گذاري هاي الزم 
و برنامه ریزي هاي اصولي در جهت تجهیز ساختمان شهرداري 
در میدان ش��هداي ذهاب مطابق با برنامه ه��اي پیش رو اقدام 
خواهی��م نم��ود و در مدت زماني کوتاه خواهیم توانس��ت این 

مهم را تحقق بخشیم. 
شهردار رش��ت تش��کیل کارگروهي در این خصوص را از 
اولویت ها بر ش��مرد و افزود: در راس��تاي پیشبرد سریع تر این 

موضوع، کارگروه مذکور تشکیل خواهد گردید. 
ثابت قدم بر انجام کارهاي فرهنگي در ش��هر رشت تاکید 
نمود و افزود: ش��هروندان ما الیق بهترین ها هس��تند و ما باید 
ب��ا انجام خدمات مختلف منجمله فرهنگي بتوانیم اقدامات در 

خور شان براي آنها انجام دهیم. 
در ادامه فیروز فاضلي مدیرکل ارش��اد اس��المي گیالن نیز 
خواس��تار راه اندازي بنیاد میرزا در ش��هر رشت گردید و گفت: 
دور اندیشي براي این اتفاق باید محقق گردد و اقدامات فرهنگي 

مطلوبي مي بایست در این دوره مدیریتي رقم بخورد.

مدیرکل محیط زیس��ت خوزس��تان گفت: 
امسال مردم خوزستان فقط دو روز هوای خوزسـتـان

پاک را تجربه کرده اند.
به گ��زارش مهر، احمدرضا الهیجان زاده پیش از ظهر دیروز 
در جلسه ستاد مبارزه با گرد و غبار استان خوزستان اظهار کرد: 
در فروردین سال جاری مجموعا دو روز هوای پاک، ۲۶ روز هوای 
س��الم، شش روز هوای ناس��الم و دو روز هم ش��رایط خطرناک 

)غلظت باالی 300( داشتیم.
وی با اش��اره به اینکه در اردیبهش��ت ماه تاکنون هیچ هوای 
پاکی نداش��تیم، افزود: در اردیبهش��ت ماه س��ال جاری س��ه روز 
هوای س��الم، ۹ روز هوای ناسالم و یک روز هم شرایط خطرناک 

داشتیم.
مدیرکل محیط زیست خوزستان تصریح کرد: مصوبات قبلی 
این ستاد را در جلسه فعلی بررسی مي کنیم. دستگاه های اجرایی 
که در صورتجلس��ه ستاد پیش��نهادات و راهکارهای خود را برای 
مبارزه با ریزگردها ارائه ندادند باید هر چه سریع تر این راهکارها 
را ارائه کنند و در غیر این صورت باید مسئولیت عدم پاسخگویی 

را بپذیرند.
الهیجان زاده عنوان کرد: دس��تگاه هایی ک��ه موفق به اخذ 
تفویض اختیارات از وزارتخانه هاي خود نش��ده اند باید مراتب را 

به استانداری خوزستان اعالم کنند.
وی بیان کرد: محدوده کارهای نفت مش��خص شده و بیشتر 
کاره��ای نفت که در زمین��ه مقابله با ریزگردها ب��وده در حوزه 

تاالب هورالعظیم است ولی نماینده شرکت نفت مستقر در تاالب 
هورالعظیم اصال در جلسات حضور پیدا نمی کند.

مدیرکل محیط زیست خوزستان ادامه داد: آب و برق و جهاد 
کشاورزی باید پیش��نهادات و اقدامات خود را در حوزه هاي آبی 

کرخه و مارون به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.
الهیجان زاده یادآور شد: در هورالعظیم می توانیم انتقال آب از 
رودخانه دز به کرخه را تا ظرفیت ۴0 مترمکعب در صورت ارتقای 
وضعیت حق آبه انجام دهیم. ضمن اینکه ۴00 میلیون متر مکعب 

از مکان های مختلف می توانیم به هورالعظیم وارد کنیم.
وی در پایان گفت: تثبیت شن اراضی، کامال مشخص است. 
س��ایت جامع اطالع رس��انی در آینده نزدیک راه اندازی ش��ده و 
برنامه ریزی هاي الزم به منظور برگزاری کنفرانس های تخصصی 

چمران و علوم پزشکی انجام شده است.
الهیجان زاده عنوان کرد: تمام دس��تگاه ها باید آس��یب هاي 
وارده ناش��ی از گرد و غبار را جمع بندی کرده و به دبیرخانه این 
س��تاد اعالم کنند ت��ا در اختیار هیئت دولت ق��رار دهیم ولی تا 

کنون فقط شرکت برق این آسیب ها را اعالم کرده است.
بنابر این گزارش، مدیرکل جهاد کش��اورزی خوزس��تان نیز 
در اعتراض ب��ه صحبت الهیجان زاده گفت: این س��ازمان برآورد 
خس��ارت را انجام داده و به مدیرکل بحران ارس��ال کردیم چون 
در صورتجلسه س��تاد به ما اعالم کردند که به استانداری تحویل 
دهیم. اس��تاندار نیز به الهیجان زاده گفت: ش��ما آدرس را اشتباه 

داده اید ولی کار انجام شده است.

مديرکل محيط زيست خوزستان:
امسال مردم خوزستان تنها دو روز هوای پاک داشتند

 5000 واحد مسکن مهر رشت 
از انشعاب آب بهره مند شد

5000 واح��د مس��کن مهر رش��ت از انش��عاب آب 
بهره مند گردیدن��د. همچنین با نصب انش��عاب فاضالب 
در پروژه مس��کن مهر، 5000 واحد نی��ز از خدمات دفع 

بهداشتی فاضالب بهره مند شدند.
 این گزارش مي افزاید: توس��عه ش��بکه آب به میزان 
5000 متر و توس��عه شبکه فاضالب به میزان ۲000 متر 
از خدمات ارائه ش��ده آبفای گیالن به مس��کن مهر رشت 
بوده و 500 فقره شکس��تگی شبکه توزیع آب و 80 فقره 

شکستگی شبکه فاضالب نیز اصالح و ترمیم گردید.
 از دیگر اقدامات این حوزه، راه اندازی ۹ دستگاه پکیج 
تصفیه فاضالب با ایستگاه پمپاژ به حجم 1800 مترمکعب 
در ش��بانه روز مي باش��د و در راس��تای اجرای پروژه هاي 
مسکن مهر سایر شهرستان های استان گیالن نیز یک واحد 
ایس��تگاه پمپاژ در آستارا احداث و نسبت به خرید و نصب 
پکیج 1۹۲ واحد درآس��تارا اقدام شد. در پایان این گزارش 
آمده اس��ت، نصب انش��عابات آب و فاضالب 1۹۲ واحد در 
سایت 171۲ واحدی انزلی و مجتمع ۲۴0 واحدی رودسر 
تکمیل و همچنین انشعابات فاضالب مجتمع ۲۴0 واحدی 

املش نیز به اتمام رسیده است.

 نمایشگاه »زیارت« ویژه اعیاد شعبانیه 
در مسجد جمکران برگزار می شود

معاون شهردار قم با بیان اینکه ضمن خدمات رسانی 
ب��ه زائران و ش��هروندان در ای��ام ش��عبانیه، بهره برداری 
مناس��ب فرهنگی نیز در این ایام در دستور کار مدیریت 
شهری اس��ت، گفت: راه اندازی نمایشگاه زیارت از جمله 

اقدامات فرهنگی در این ایام است.
به گزارش تس��نیم، مهدی اصفهانیان مق��دم دیروز در 
ش��ورای خدمات ش��هری و رفاه عمومی شهرداری قم ویژه 
نیمه شعبان و سالگرد ارتحال امام )ره( ضمن تشریح اقدامات 
این مجموعه اظهار داشت: امسال به جهت تقارن دو مناسبت 
نیمه شعبان و سالگرد ارتحال امام )ره( استان قم به مدت ۴ 
روز در حال آماده باش و خدمات رسانی به زائران و مجاوران 
حرم کریمه اهل بیت )س( و مسجد مقدس جمکران خواهد 
بود. وي بابیان اینکه ب��ا برنامه ریزی جامع و بهبود کیفیت 
خدمات سال های قبل سعی در خدمات رسانی بهتر به زائران 
داریم، افزود: از فروردین ماه ستاد شعبانیه و سالگرد ارتحال 

امام )ره( فعالیت خود را در شهرداری قم آغاز کرده است.
وی ب��ا تأکید بر اینکه جلب رضای��ت زائران و مجاوران 
هدف اصلی است، عنوان کرد: در راستای خدمات رسانی بهتر 
در این ایام ح��دود 1۴0 هکتار فضا جهت تأمین پارکینگ 
مس��افران و زائ��ران در اطراف مس��جد مق��دس جمکران 
آماده سازی می شود. اصفهانیان مقدم با اشاره به اینکه هرساله 
بیش از 3 میلیون زائر در ایام نیمه شعبان و سالگرد ارتحال 
امام )ره( به قم مش��رف می ش��وند، تصریح ک��رد: راه اندازی 
ایس��تگاه های صلواتی در سطح شهر به  ویژه مسجد مقدس 
جمکران از دیگر مواردی اس��ت که در دستور کار است تا با 

جانمایی مناسب به زائران خدمات دهی داشته باشند.

مديرعامل سازمان رفاهی - تفريحی شهرداری يزد:

زیباسازی شهر یزد نیازمند کار و بودجه جدی است 
رفاهی  س��ازمان  مدیرعام��ل 

يـــــــزد
سیدمهدی میرجلیلی

تفریح��ی ش��هرداری یزد در 
نشس��ت خب��ری ب��ا اصحاب 
رس��انه اس��تان با اش��اره به عدم توجه به زیباسازی 
شهر یزد در سالیان گذش��ته گفت: زیباسازی شهر 

یزد نیازمند کار و بودجه جدی است. 
مهن��دس تاج آب��ی اصلی ترین منب��ع درآمدی این 
س��ازمان را تبلیغات محیطی دانست و گفت: بودجه 
این سازمان در سال ۹1 بیش از یک  میلیارد تومان 
ب��ود ک��ه این رقم در س��ال ۹۲ به 3 میلی��ارد و در 
س��ال ۹3 به حدود 7 میلیارد تومان رسید و امسال 
نی��ز با توجه به اینکه س��طح انتظ��ارات مردم باالتر 
رفته و انتظار کارهای قوی تری در سطح شهر دارند، 
باافزایش 30 درصدی نسبت به سال ۹3 حدود 10 

میلیارد تومان اختصاص بودجه خواهیم داشت.
تا ج آبی با بیان اینکه وضعیت تبلیغات ش��هری 
اندک��ی به حالت رکود رفته اس��ت، اظهار داش��ت: 
برخ��ی دس��تگاه ها، اصن��اف، بانک ها و بس��یاری از 

مؤسس��ات دیگ��ر از فضاهای در اختی��ار خود نظیر 
پشت بام ها برای تبلیغات ش��هری استفاده می کنند 
که تبلیغات در این حجم و سطح غیرمجاز است و با 

آنها مقابله جدی خواهد شد.
تاج آب��ی اضافه کرد: متاس��فانه در برخی موارد، 
رقابت میان کانون های تبلیغاتی نیز ناس��الم شده و 
برخی کانون های قوی تر به لحاظ مالی، در مزایده ها 
ش��رکت می کنن��د و مزایده ها را تحت الش��عاع قرار 
می دهند اما در نهایت نیز شاهد تبلیغات مؤثری در 

سطح شهر نیستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
وضعیت نا مطلوب مبلمان ش��هری یزد عنوان کرد: 
در ش��هر یزد در زمینه مبلمان شهری باید اقدامات 
جدی تری انجام ش��ود و پش��توانه ای��ن مهم، انجام 

کارهای مطالعاتی است. 
تاج آبی ادامه داد: طی س��ال گذش��ته توانستیم 
در س��اخت ایس��تگاه های اتوبوس اقدامات جدیدی 
به ویژه در زمینه بهس��ازی و نوس��ازی انجام دهیم 

و این بحث در سال جاری، به شکل جدی تری ادامه 
خواهد یافت.

مدیرعامل س��ازمان رفاهی تفریحی ش��هرداری 
یزد یادآور ش��د: ایجاد مخازن زباله در سطح شهر با 
فلز و پالس��تیک مشکالتی ایجاد کرده بود اما تالش 
ش��د تا از س��نگ برای این مخازن اس��تفاده شود و 
ب��ا تکمیل طرح ها امیدواریم بتوانیم چهره بهتری از 
مخازن زباله س��نگی در ش��هر به نمایش بگذاریم و 
شاهد آلودگی های بصری که در گذشته ایجاد شده 

بود، نباشیم.
تاج آبی همچنی��ن از ارائه طرح��ی جدید برای 
نصب آبخوری ها در سطح شهر یزد خبر داد و اظهار 
داش��ت: یزد به دلیل گرمای ه��وا همچنین به دلیل 
اعتقادات خاص مردم، مملو از آبخوری و آبس��ردکن  
است اما بسیاری از آنها پس از گذشت سال ها، چهره 
مناسبی ندارند و رغبتی برای نوشیدن آب از آنها در 

رهگذران ایجاد نمی شود.
مدیرعامل س��ازمان رفاهی - تفریحی شهرداری 

یزد تاکید کرد: بر اساس این طرح قرار است طرح های 
ویژه برای آبخوری ها در سطح شهر یزد نصب و ایجاد 
ش��ود تا عالوه بر احیای س��نت قدیم مردم یزد، نیاز 

مردم نیز به شکل زیبایی برطرف شود.
تاج آبی با اشاره به مشکل دیوار نگاری هاي شهر 
یزد عنوان کرد: تبلیغات ش��هری و دیوار نگاری هاي 
یزد نیز نیازمند ساماندهی جدی است و امیدواریم با 
استفاده از هنرمندان و طراحان برجسته استان یزد، 
بتوانیم چهره ش��هر را به وضعیتی که در شأن مردم 

یزد است  برسانیم.
تاج آب��ی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با 
اش��اره به نصب تندیس شهدا، بزرگان، فرهیختگان، 
اندیشمندان و علمای یزد در میادین و بلوارها اظهار 
داش��ت: این اقدام از سال گذشته آغاز شده و گرچه 
در گذش��ته با نصب تندیس در سطح شهر به شدت 
مخالفت مي ش��د اما در حال حاضر چند تندیس از 
جمله تندیس شهید پاکنژاد و ... در سطح شهر نصب 
شده اس��ت واین اقدام در س��ال جاری نیز به شکل 

جدی تری ادامه خواهد یافت.
تاج آبی با اش��اره به ضعف رنگ آمیزی در حوزه 
زیباس��ازی گفت: فضای شهر یزد به نحوی است که 
باید رنگ در آن بیش��تر شود و امیدواریم بتوانیم در 

این حوزه از نظر هنرمندان استان استفاده کنیم.
مدیرعامل س��ازمان رفاهی - تفریحی شهرداری 
ی��زد با بی��ان اینکه طی مدت اخی��ر، اقدامات خوبی 
در سطح شهر انجام ش��ده و عالوه بر نصب المان ها، 
تندیس ها و زیباس��ازی میادین و بلوارها و زیرگذرها، 
ارتباط خوبی نیز با هنرمندان استان برقرار شده است، 
خاطرنش��ان کرد: در واقع مي توان گفت باب آش��تی 

هنرمندان با مجموعه شهرداری باز شده است.
تاج آبی با بیان اینکه یزد در بس��یاری مناطق به 
شدت نیازمند نورپردازی است، عنوان کرد: اقدامات 
بس��یاری از سوی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری 
یزد انجام شده که ش��امل رفوز میانی چندین بلوار 
- گاردریل پ��ل باهنر - نورپ��ردازی میادین و بدنه 

زیرگذر حکیمیان بوده است.

آگهى  احضار متهمان مجهول المكان
احتراما بدينوسيله به آقاى مجيد ترشيزى فرزند برات اله، فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد حسب شكايت 
خانم جميله گودآســيايى فرزند كاظم، بر عليه شــما، دائر بر ارتكاب بزه توهين به اشخاص عادى و ترك انفاق، كه 
پرونده پس از ارجاع به اين شــعبه به كالســه 93/0164//102 ثبت گرديده اســت و مقيد به وقت رســيدگى 
94/3/27 ساعت 10 صبح مى باشد مراتب بنا به دستور دادگاه در اجراى مواد 115 و 118 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى يك نوبت از طريق درج آگهى در روزنامه كثير االنتشار به شما ابالغ مى 
گردد تا براى رســيدگى و دفاع از اتهام منتســبه در وقت مقرر فوق با ارائه آدرس جديد خود در جلسه رسيدگى 

دادگاه حاضر شويد در صورت عدم حضور غيابا رسيدگى و تصميم مقتضى اخذ خواهد شد.
دفتر شعبه 102 دادگاه عمومى جزايى دادگسترى سبزوار

آگهى مزايده
 به موجب پرونده كالســه 920341 اجراى حقوقى يك آقاى اميد جمشــيدى ثانى فرزند احمد به پرداخت 
114 عــدد ســكه بهار آزادى و به پرداخت مبلــغ 420 هزار ريال بابت هزينه دادرســى و به پرداخت مبلغ 300 
هزار ريال حق الوكاله وكيل در حق خانم كبرى باد آشتيانى فرزند عزيز ا... و به پرداخت مبلغ 2 ميايون و 5 هزار 
ريــال حــق االجراى دولتى در حق دولت محكوم گرديده اســت.  باتوجه به اينكه محكوم عليه نســبت به پرداخت 
ديون خود اقدامى ننموده اســت از جانب محكوم لها چند عدد ســاعت متعلق به محكوم عليه را معرفى و از طريق 
دايره ى اجرا توقيف گرديده است و توسط كارشناس به مبلغ 17 ميليون و 800 هزار ريال ارزيابى گرديده است 
نظريه كارشــناس به شــرح ذيل مى باشــد.  1-ساعت ديوارى كمد ســاده كيلومتر 23 عدد قيمت هر واحد 105 
هزار ريال  و قيمت مجموع 2 ميليون و 65 هزار ريال 2-ســاعت ديوارى 4 گوش ســيكو121، 3 عددقيمت هر 
واحد 13 هزار و 500 ريال  و قيمت مجموع 435هزار ريال 3- ديوارى مدل لنگر كشــتى 4 عددقيمت هر واحد 
45 هزار ريال  و قيمت مجموع 980هزار ريال 4- ماشــين حساب مدل 8875، 4عدد قيمت هر واحد 150هزار 
ريال  و قيمت مجموع 600هزار ريال 5- ماشــين حســاب ســى تى زنct 930، 4عدد قيمت هر واحد 210هزار 
ريال  و قيمت مجموع 840هزار ريال 6- ســيكو پنج كوارتز طرح 18عدد قيمت هر واحد 85هزار ريال  و قيمت 
مجمــوع يــك ميليون و530هزار ريال 7- كامترال دى دى  4عدد قيمت هــر واحد 65هزار ريال  و قيمت مجموع 
يك ميليون و260هزار ريال 8- ســاعت مچى بچه گانه 4عدد قيمت هر واحد 45هزار ريال  و قيمت مجموع يك 
ميليون و180هزار ريال 9- ساعت الگويى بچه گانه 4عدد قيمت هر واحد 11هزار و 500ريال  و قيمت مجموع 
يــك ميليــون و460هزار ريال 10- چرمى مردانه و زنانه 36عدد قيمت هر واحد 10هزارريال و قيمت مجموع 3 
ميليون و 600 هزار ريال 11- ساعت زنانه فلزى2030، 14عدد قيمت هر واحد 250هزارريال و قيمت مجموع 
3 ميليون و 500 هزار ريال 12- اماكس 15عدد قيمت هر واحد 15هزارريال و قيمت مجموع 2 ميليون و 250 
هزار ريال 13- ســاعت بندى طرح اصلى 5عدد قيمت هر واحد 150هزارريال و قيمت مجموع 2 ميليون و 750 
هزار ريال جمع كل: 17 ميليون 800 هزار ريال مقرر گرديد مزايده در روز دوشنبه مورخ 2/28/ 94 ساعت 11 
صبح از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادستان محترم عمومى و انقالب شهرستان سبزوار در محل اجراى 
احكام مدنى دادگسترى به فروش برسد. مزايده از قيمت كارشناسى شده شروع و به كسانى كه باالترين مبلغ را 
پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. طالبين به خريد مى توانند 5 روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا مراجعه 
تا ترتيب بازديدشان از پالك مذكور داده شود، قابل ذكر اينكه 10 درصد مبلغ پيشنهادى نقدا و فى المجلس از 

برنده مزايده دريافت خواهد شد. تخليه و تنظيم سند تابع مقررات جارى مى باشد.
اجراى احكام مدنى دادگسترى سبزوار

آگهى مزايده
بــه موجب پرونده كالســه 930227 اجراى حقوقى چهار آقاى منوچهــر صدقى فرزند محمد به پرداخت 98 
عدد سكه بهار آزادى بابت بخشى از مهريه در حق خانم مريم اقدسى فرزند على محكوم گرديده است باتوجه به 
اينكه محكوم عليه نســبت به پرداخت ديون خود اقدامى ننموده اســت از جانب محكوم لها 10290 سهم سيمان 
الر سبزوار متعلق به محكوم عليه توقيف و به كارشناسى ارجاع كه كارشناس منتخب كل سهام مذكور را به مبلغ 
12 ميليون و 625 هزار و 830 ريال ارزيابى نموده اســت نظريه كارشــناس بدين شــرح مى باشد.  احتراما آقاى 
منوچهر صدقى فرزند محمد داراى 10290 ســهم كه با احتســاب 50 درصد افزايش به تعداد 15435 سهم مى 
رســد و در زمان بازگشــايى طبق قيمت تابلو فرابورس در مورخه 93/11/29 هر سهم 818 ريال قيمت گذارى 
شــده است ارزش كل ســهام نامبرده معادل 12 ميليون 625 هزارو 830 ريال مى باشد.مقرر گرديد مزايده در 
روز دوشنبه مورخ 2/28/ 94 ساعت 11 صبح از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادستان محترم عمومى 
و انقالب شهرستان سبزوار در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى به فروش برسد. مزايده از قيمت كارشناسى 
شده شروع و به كسانى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. طالبين به خريد مى توانند 5 روز 
قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديدشــان از پالك مذكور داده شــود، قابل ذكر اينكه 10 
درصد مبلغ پيشنهادى نقدا و فى المجلس از برنده مزايده دريافت خواهد شد. تخليه و تنظيم سند تابع مقررات 

جارى مى باشد.
اجراى احكام مدنى دادگسترى سبزوار

دادنامه
پرونده كالسه 9309985255000249 شعبه پنجم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان سبزوار 
دادنامه شماره 9309975255000238 خواهان : تعاونى اعتبار ثامن(به مدير عاملى محمدحسين نظرى توكلى) با 
وكالت آقاى محمدحسين شعبانى فرزند يحيى به نشانى خراسان رضوى – سبزوار- خيابان كاشفى – روبروى پاساژ 
قليچيخواندگان : 1- آقاى رضا بيدخورى فرزند براتعلى 2- اقاى مهدى بيدخورى فرزند رجبعلى 3- خانم خيرالنساء 
يوسف آبادى فرزند محمدباقر همگى به نشانى مجهول المكان 4- اقاى حميد قلعه نوى فرزند حسينعلى به نشانى 
ســبزوار – خ راهنمايى و رانندگى- روبروى ايســتگاه اتوبوس منزل حسينعلى قلعه نوى خواسته ها : 1- مطالبه 
خسارت تاخير تاديه 2- مطالبه وجه بابت ... 3- مطالبه حق الوكاله به درخواست وكيل 4- مطالبه خسارات دادرسى 
راى دادگاه درخصوص دعوى خواهان تعاونى اعتبار ثامن با وكالت آقاى محمدحسين شعبانى به طرفيت خواندگان 
1-خانم خيرالنســاء يوســف آبادى فرزند محمدباقر و آقايان 2- رضا بيدخورى فرزند براتعلى 3- حميد قلعه نوى 
فرزند حســينعلى 4- مهدى بيدخورى فرزند رجبعلى رديفهاى 1،2و4 همه مجهول المكان رديف 3 ساكن سبزوار 
به خواسته تقاضاى صدور حكم بر محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 70,000,000ريال بابت وجه يك 
فقره قرارداد مورخ 89/17/11 و خســارت عدم ايفاى تعهد بر مبناى 30درصد از تاريخ تقديم دادخواســت الى 
يوم الوصول و كليه خسارات دادرسى اعم از حق الوكاله وكيل و هزينه هاى دادرسى دادگاه با عنايت به محتويات 
پرونده، دادخواست تقديمى، اظهارات وكيل خواهان و مستندات ارائه شده و اينكه خواندگان عليرغم ابالغ قانونى 
در جلسه دادگاه حضورنيافته و دفاعى ننموده اند و با توجه به اينكه مستندات ابرازى كه مؤيد به امضاء منتسب 
به خواندگان اســت داللت بر اشــتغال ذمه ايشان دارد، با اســتصحاب بقاء دين و عدم ارائه دليل از سوى آنان بر 
فراغ ذمه دعوى خواهان را وارد تشخيص و به استناد ماده 10،219و 220 قانون مدنى و 198،502،515،519و 
522 قانون آئين دادرسى مدنى خواندگان را تضامنا به پرداخت مبلغ 70,000,000ريال بابت اصل خواسته مبلغ 
2,300,000ريال بابت هزينه دادرســى و خســارت عدم ايفاى تعهد به ميزان ســاليانه 30 درصد از زمان تقديم 
دادخواست تا زمان وصول كه مبلغ آن در زمان اجراى حكم محاسبه خواهد گرديد و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق 

خواهان محكوم و اعالم مى نمايد رأى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى خواهد بود.
شعبه پنجم  دادگاه عمومى( حقوقى) دادگسترى سبزوار

دادنامه
شــاكى خانم اكرم رحيمى نور فرزند حسين به نشانى ســبزوار – مدرس 15 – پالك 10 تلفن 44458958 
متهم اقاى ســيدعلى حسينى كالته ســادات فرزند سيد محمد به نشانى ســبزوار ميدان طالقانى جنب قاليشوئى 
ايران طبقه اول اتهام خيانت در امانت راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى ســيدعلى حســينى كالته سادات فرزند 
سيد محمدباسواد متأهل فاقد سابقه كيفرى داير بر خيانت در امانت موضوع شكايت خانم اكرم رحيمى نور فرزند 
حسين باتوجه به شكوائيه تقديمى و اظهارات منعكس كه مضموناً بيان داشته كه يك دستگاه يخچال ويترينى سه 
مترى در يد متهم به صورت امانت بوده و بنا بر اين بوده كه پس از پرداخت بدهى از ناحيه وى به مبلغ پنج ميليون 
تومان از ناحيه وى  نامبرده يخچال را به وى مسترد نمايد و متهم عليرغم دريافت مبلغ فوق اقدام به فروش يخچال 
امانى نموده اســت با توجه به تحقيقات انجام شــده و عدم حضور متهم  على رغم ابالغ و مالحظه مدارك اســتنادى 
شــاكى و كيفر خواست صادره از ناحيه دادسراى عمومى و انقالب سبزوار بزه انتسابى به نامبرده محرز و مستنداً 
به ماده 674 قانون مجازات اسالمى (تعزيرات) متهم را به 6 ماه حبس محكوم مى نمايد. رأى صادره غيابى و ظرف 
ده روز پــس از ابــالغ واقعى قابل واخواهى در همين محكمه و ظرف بيســت روز پــس از آن قابل تجديد نظر در 

محاكم استان مى باشد.
شعيه 103 دادگاه عمومى جزايى دادگسترى سبزوار

دادنامه
شــاكى ادراه جهادكشاورزى سبزوار متهم آقاى على كيوانلو فعال مجهول اتهام تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى 
زارعى و باغها راى دادگاه در خصوص اتهام على كيوانلو 51 ســاله متأهل فاقد ســابقه كيفرى آزاد با قرار قبولى 
كفالــت داير بر تغيير كاربرى اراضى زراعى موضوع گزارش شــكايت جهاد كشــاورزى بــه نمايندگى آقاى مرتضى 
خــدادادى با اين توضيح كه بيان داشــته كه متهم بدون مجوز قانونى اقدام بــه كاربرى 22 متر مربع از پالك يك 
فرعى از بخش سه سبزوار واقع در روستاى قز نموده با عنايت به مندرجات پرونده هرچند براساس كيفر خواست 
صادره تقاضاى مجازات متهم گرديده و ليكن با توجه به دفاعيات متهم در جلسه دادگاه مبنى بر اينكه اوالً احداث 
بنا صرفاً براى انبارى و گذاشــتن وســايل بوده ثانياً اطالعى از اخذ مجوز مجوز نداشته به همين خاطر پس از اطالع 
حتــى ســقف آن را به صورت كامل نپوشــانده بنابراين با وصف موجود به لحاظ مخــدوش بودن عنصر معنوى جرم 
مستنداً به ماده 177 قانون آئين دادرسى كيفرى رأى بر برائت متهم صادر و اعالم مى دارد النهايه متهم حق ترميم 
و يا احداث بنا تا اخذ مجوز قانونى ندارد.رأى صادره حضورى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر در 

محاكم استانتجديد نظر مى باشد.
شعيه 103 دادگاه عمومى جزايى دادگسترى سبزوار

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

برابر راى شــماره 139360316001013821 مورخ 93/12/20 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه 
يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى منوچهر احمدى كوشا فرزند پنجعلى بشماره شناسنامه 840 صادره از 
كرمانشاه در يك باب مغازه تجارى به مساحت 22/10 مترمربع در قسمتى از پالك 54 فرعى از 140 اصلى واقع 
در بخش يك حومه به آدرس مسكن ايستگاه عدالت نرسيده به 15 مترى باهنر خريدارى از مالك رسمى آقاى رضا 
باقرى طاق وسطانى به صورت مع الواسطه 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 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: 

94/1/30- تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/2/15
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

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

برابر راى شماره 139360316001013907 مورخ 1393/12/25 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه 
يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم افسانه ويسى فرزند اسدمراد بشماره شناسنامه 3240523191 
صادره از كرمانشــاه در يك باب خانه / به مســاحت 202/16 مترمربع پالك 143/1 مفروز و مجزى شده واقع در 
باغ ابريشم كوچه شهيد رجايى خريدارى از مالك رسمى شاهين ذوالفقارى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ 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 سند مالكيت صادر خواهد 

شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/01/30- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/15
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

آگهي نظريه هيأت حل اختالف قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى  مستقر 
در ثبت گرمسار

برابــر راى شــماره  139360329012011060  مــورخ 93/12/6 صادره از هيات تصرفات مالكانه و بال 
معارض آقاى جعفر عرب عامرى فرزند رحمت اله   درششدانگ يك باب ساختمان مسكونى  به مساحت 870 متر 
مربع قســمتى از پالك 148 فرعى از 77– اصلى واقع در كهن آباد آرادان   خريدارى بالواســطه از وراث حســين 
ميرزايى مالك رسمي پالك فوق ، موضوع پرونده كالسه 12000481 با حدود و  مشخصات معين محرز گرديده و 
بلحاظ عدم دسترسي به مالك در اجراي مقررات ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  
مراتب به منظور اطالع صاحبان حقوق در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشــر مي گردد معترضين مي توانند ظرف 
مدت 2 ماه از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي اعتراض خويش را به اين اداره تسليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع قضائي نموده وگواهي مربوطه را تسليم نمايند. در صورت عدم 
وصول اعتراض ويا عدم ارائه گواهي تقديم دادخواست پس از گذشت موعد سند مالكيت بنام متصرف صادر و 

تسليم خواهد شد بديهي است صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م الف : 1441
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/1/31- تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/2/15         

 رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- قنبرى  

آگهي نظريه هيأت حل اختالف قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى  مستقر 
در ثبت گرمسار

برابــر راى شــماره  139360329012011268 و 139360329012011266  مــورخ 93/12/13  
صادره از هيات تصرفات مالكانه و بال معارض آقاى  صادقعلى ميرزايى فرزند صفرعلى  درششدانگ يك باب خانه 
و يك باب دامدارى به مساحت هاى 419/5 و 414/9  متر مربع قسمتى از پالك 246 فرعى از 77– اصلى واقع 
در كهن آباد آرادان  خريدارى بالواسطه از آقاى صفرعلى ميرزايى مالك رسمي پالك فوق ، موضوع پرونده كالسه 
12000218 و 12000208   با حدود و  مشخصات معين محرز گرديده و بلحاظ عدم دسترسي به مالك در اجراي 
مقررات ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  مراتب به منظور اطالع صاحبان حقوق 
در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مي گردد معترضين مي توانند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار اولين نوبت 
آگهي اعتراض خويش را به اين اداره تسليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
به مرجع قضائي نموده وگواهي مربوطه را تســليم نمايند. در صورت عــدم وصول اعتراض ويا عدم ارائه گواهي 
تقديم دادخواست پس از گذشت موعد سند مالكيت بنام متصرف صادر و تسليم خواهد شد بديهي است صدور 

سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م الف : 137
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/1/31- تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/2/15    

 رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- قنبرى  

آگهى مزايده اموال منقول (نوبت اول) اجراى احكام دادگاه عمومى ماهيدشت
شــماره صورتمجلس:940900843000004- شــماره پرونده: 9309988480400307- شــماره 
بايگانــى شــعبه: 930359- تاريخ تنظيــم:1394/01/29- اجراى احكام دادگاه عمومى ماهيدشــت در نظر 
 L90 دارد در پرونده كالســه 930359 صادر شده از شــعبه اول دادگاه حقوقى ماهيدشت، يك عدد خودرو
را مطابق قانون اجراى احكام مدنى از طريق مزايده حضورى به فروش برساند. مشخصات مال منقول: خودرو 
سوارى L90 تيپ رنو تندر داراى پالك 283 ط68 – ايران 19 و شماره موتور 38962 شاسى شماره 18220 
كــه همگى فابريك مى باشــند داراى رنگ نقــره اى متاليك كه فاقد زير رنگ مغاير و مدل 1387 مى باشــد. 
ريز مشــخصات در نظريه كارشناســى مى باشد. قيمت پايه و شرايط واگذارى: ارزش مال منقول فوق الذكر با 
توجه به كيفيت فعلى نظر پايه اى كارشــناس معادل 147000000 ريال برآورد گرديده اســت. زمان و مكان 
برگزارى مزايده: وقت مزايده براى روز چهارشــنبه مورخ 1394/2/23 ساعت 12 ظهر در محل اجراى احكام 
دادگاه عمومى ماهيدشــت تعيين گرديده اســت خريداران مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اجراى 
احكام دادگاه عمومى ماهيدشت مراجعه تا ترتيب بازديد آنها ازمال مورد مزايده فراهم شود مزايده از قيمت 
ارزيابى شــده شــروع و هركس كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، برنده مزايده شناخته خواهد شد. برنده 
مزايده مكلف است 10 درصد بهاى پيشنهادى را در روز مزايده به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگسترى 
واريز نموده و باقيمانده آن را حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز كند در صورت 
پرداخت نشدن باقيمانده ثمن در موعد مقرر ، مطابق ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى مبلغ سپرده پس از 

كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف/1100
مدير شعبه اجراى احكام دادگاه عمومى ماهيدشت

متن آگهى
خواهان محمدرضا امجديان دادخواستى به طرفيت خوانده محسن اكبرى به خواسته دستور موقت و تنظيم 
ســند رسمى يك دستگاه ســوارى پژو 405 رنگ مشــكى متاليك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمانشاه 
نموده كه جهت رســيدگى به شعبه بيســت ودوم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان كرمانشاه واقع در كرمانشاه 
بلوار بنت الهدى دادگســترى كل استان كرمانشاه ارجاع و به كالســه 9309988312200654 ثبت گرديده كه 
وقت رســيدگى آن 1394/03/19 و ســاعت 09/30 تعيين شده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/935
مدير دفتر شعبه بيست و دوم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان كرمانشاه

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

برابر رأى صادره هيات موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى آبادان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضى امالك مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نماييد. ((توفيق ربيعى فرزند عبدالزهرا ششدانگ يكباب ساختمان به 
مســاحت 120/17 مترمربع واقع در ذوالفقارى ذوالفقار 36 بعد از بيست مترى فرعى 3 بن بست اول پالك 22 
طبق راى شــماره 139360317003007148 قسمتى از پالك 2010 بخش 9 آبادان)) بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

1394/2/15- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/2/30– م الف/1/223
رئيس ثبت اسناد و امالك آبادان

آگهى تحديد حدود اختصاصى اداره ثبت اسناد و امالك آبادان
نظر به اينكه پالك ذيل تاكنون تحديد نگرديده است در اجراى تبصره ماده 13 قانون هيات حل اختالف مستقر 
در اداره در اجراى تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى به علت تصرفات مفروزى 
متقاضى در پالك مربوطه را برابر آرا صادره تاييد نموده است و لذا به استناد ماده قانونى و تبصره ماده 13 ماده 
قانونى مذكور تحديد حدود اختصاصى انجام مى گيرد. بخش 4 آبادان- قسمتى از پالك 422- سيد جابر موسوى 
فرزند سيد صالح ششدانگ يكباب ساختمان واقع در بخش 4 آبادان باستناد راى 139360317003004648 
مــورخ 1393/7/9 هيئت حل اختالف آبادان -1394/3/5- تحديد حدود پالك فوق در ســاعت 8/30 صبح در 
محل به عمل خواهد آمد بدينوسيله از مالكين و مجاورين و دارندگان حقوق ارتفاقى دعوت به عمل مى آيد كه در 
وقت مقرر در محل اداره ثبت اسناد و امالك آبادان حضور بهم رسانيد چنانچه مالك يا نماينده قانونى آنها در موعد 
مقرر حضور نداشته باشند عمليات تحديد حدود اظهار شده از طرف مجاورين انجام خواهد شد اعتراض مجاورين 
بــه حــدود و حقوق ارتفاقى با توجه به ماده 20 اصالحى قانون ثبت ظرف مدت 30 روز پس از تنظيم صورتمجلس 

تحديد حدود پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1394/2/15- م الف-1/199
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك آبادان

آگهى تحديد حدود اختصاصى اداره ثبت اسناد و امالك آبادان
نظر به اينكه پالك ذيل تاكنون تحديد نگرديده است در اجراى تبصره ماده 13 قانون هيات حل اختالف مستقر 
در اداره در اجراى تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى به علت تصرفات مفروزى 
متقاضى در پالك مربوطه را برابر آرا صادره تاييد نموده است و لذا به استناد ماده قانونى و تبصره ماده 13 ماده 
قانونى مذكور تحديد حدود اختصاصى انجام مى گيرد. بخش 3 آبادان- قسمتى از پالك 3095- على نعيمى چعب 
زاده فرزند غليم ششــدانگ يكباب ساختمان واقع در بخش 3 آبادان باستناد راى 139360317003006535 
مورخ 1393/11/11 هيئت حل اختالف آبادان -1394/3/5- تحديد حدود پالك فوق در ساعت 8/30 صبح در 
محل به عمل خواهد آمد بدينوسيله از مالكين و مجاورين و دارندگان حقوق ارتفاقى دعوت به عمل مى آيد كه در 
وقت مقرر در محل اداره ثبت اسناد و امالك آبادان حضور بهم رسانيد چنانچه مالك يا نماينده قانونى آنها در موعد 
مقرر حضور نداشته باشند عمليات تحديد حدود اظهار شده از طرف مجاورين انجام خواهد شد اعتراض مجاورين 
بــه حــدود و حقوق ارتفاقى با توجه به ماده 20 اصالحى قانون ثبت ظرف مدت 30 روز پس از تنظيم صورتمجلس 

تحديد حدود پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1394/2/15- م الف-1/187
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك آبادان

دادنامه
پرونده كالســه 9309988404400115 شــعبه 101 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان روانسر دادنامه 
شــماره 9309978401400525 ، شاكى: آقاى حسن مرادى به نشــانى روانسر ، روستاى زالوآب ، اتهام: ايجاد 
مزاحمت تلفنى- بســمه تعالى به تاريخ امروز 93/9/25 در وقت مقرر جلســه شعبه 101 جزايى دادگاه عمومى 
شهرستان روانسر به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه تحت نظر است با عنايت به جميع اوراق 
و محتويات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و بشرح 
ذيل مبادرت به صدور راى مى گردد. (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى حســن بگ زاده فرزند رحمت اله دائر 
بر توهين و ايجاد مزاحمت تلفنى موضوع شكايت حسن مرادى فرزند على حسن دادگاه با عنايت نتيجه استعالم از 
شركت مخابرات كه مالك خطوط 09182750493 و 09182782017 را متهم اعالم نموده و پرينت تماس هاى 
تلفنى متهم با خط شاكى و عدم حضور متهم على رغم انتشار آگهى در جلسه رسيدگى عمل انجام شده را مزاحمت 
تلفنى دانســته و مســتنداً به مــاده 641 قانون تعزيرات مصــوب 1375 و بند 2 ماده 3 قانــون وصول برخى از 
درآمدهاى دولت مصوب 1373 با اصالحات بعدى حكم به محكوميت متهم به پرداخت ده ميليون ريال جزاى نقدى 
در حق صندوق دولت صادر مى گردد و از حيث توهين با توجه به عدم كفايت ادله اثباتى و مشخص نبودن محتوى 
مكالمات مستنداً به ماده 177 قانون آيين دادرسى كيفرى حكم به برائت متهم صادر و اعالم مى شود راى صادره 

غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجدينظر خواهى در محاكم تجديد نظر استان كرمانشاه مى باشد.
دادرس شعبه 101 جزايى روانسر

دادنامه
پرونده كالســه 9309988328500601 شــعبه 107 دادگاه عمومى جزايى شهرستان كرمانشاه دادنامه 
شماره 9409978313000020 ، شاكى: آقاى كاوه شماعى فرزند محمد سعيد به نشانى شهرستان كرمانشاه سه 
راه مســكن روبروى كالنترى ط فوقانى نمايشــگاه آنيتا ، متهمين: 1- آقاى نيما مهرى با وكالت خانم سارا شيداپور 
فرزند مصطفى به نشــانى كرمانشــاه ، چهارراه مدرس ، 40 مترى غربى ، ســاختمان نظرى ، ط 2 واحد 6 -2- آقاى 
محمد سليمى 3- آقاى اميد سليمانى همگى به نشانى متوارى ، اتهام: ضرب وجرح عمدى (راى دادگاه) در خصوص 
اتهام متهمين1- نيما مهرى فرزند مصطفى 2- اميد ســليمانى 3- محمد ســليمى ، دو نفر اخير فاقد مشــخصات 
بيشتر در كيفرخواست داير بر ضرب و جرح عمدى به شاكى كاوه شماعى ، دادگاه با بررسى جميع اوراق و محتويات 
پرونده و مالحظه مفاد قرار مجرميت و كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه گزارش ضابطين 
دادگســترى و تحقيقات محلى انجام شــده استشــهاديه پيوست پرونده و شهادت شــهود و مطلعين و گواهى هاى 
پزشكى قانونى مضبوط در پرونده و شكايت شاكى در اين خصوص و نيز ساير قرائن و امارات ديگر در پرونده با 
احراز اتهام انتســابى مستنداً به مواد 449و709و710 قانون مجازات اسالمى هر يك از متهمين را مشتركاً و به 
تســاوى به پرداخت چهاردرصد ديه كامل بابت دو عدد جرح داميه ناحيه پيشــانى و دو درصد ديه كامل بابت جرح 
داميه چشــم چپ و دو درصد ديه كامل بابت جرح داميه ســمت چپ صورت و چهار درصد ديه كامل بابت دو عدد 
داميه ســمت چپ بينى و يك درصد ديه كامل بابت جرح حارصه لب باال و يك و نيم هزارم ديه كامل بابت كبودى 
قدام قفسه سينه و يك درصد ديه كامل بابت جرح داميه خلف كمر و يك درصد ديه كامل بابت جرح داميه بازوى 
چپ و ســه درصد ديه كامل بابت ارش جوشــگاه معيوب ونقص عضو در صورت محكوم و هر يك از متهمين را از 
جهت جنبه عمومى جرم نظر به بيم تجرى مرتكبين و ديگران به استناد ماده 401 قانون مجازات اسالمى و ماده 614 
قانون تعزيرات به دو سال حبس محكوم مى نمايد راى صادره در خصوص متهم نيما مهرى حضورى و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل تجدينظر و در خصوص متهمين ديگر غيابى و ظرف ده روز قابل واخواهى در اين شعبه و بعد 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديد نظر استان كرمانشاه مى باشد. م الف/188
رئيس شعبه 107 دادگاه عمومى جزايى كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9309988322600091 شــعبه 107 دادگاه عمومى جزايى شهرستان كرمانشاه دادنامه 
شماره 9409978313000013- 1- آقاى رضا موحدى متهم ، با وكالت آقاى محمد على ملك زاده فرزند اسكندر 
به نشانى كرمانشاه پاركينگ  شهردارى كوچه جنب داروخانه پاسكال ، پالك 23 -2- كبرى رحيمى متهم به نشانى 
كرمانشاه باغ ابريشم سيناى 7 -3- آقاى احسان يزدانى متهم به نشانى متوارى 4- زهرا جاللى فرزند حسين متهم 
به نشانى كرمانشاه باغ ابريشم سيناى 7 -5- آقاى روح اله ايوانى متهم به نشانى كرمانشاه بلوار طاق بستان كوى 
106 پالك 32 -6- آقاى وحيد محمدى شاكى و متهم به نشانى متوارى -7- آقاى پوريا قهرمانى شاكى و متهم به 
نشــانى كرمانشاه كارمندان ايستگاه 8 شهرك شهيد رجايى پشت مدرســه جنت تك واحدى پالك 12 – اتهام ها: 
ســرقت مستوجب تعزير 2- تيراندازى غيرمجاز 3- رابطه نامشروع يا عمل منافى عفت (غير از زنا) (راى دادگاه) 
در خصوص اتهام متهمين 1- محمد رضا موحدى فرزند على جعفر 2- احسان يزدانى 3- وحيد محمدى دو نفر اخير 
فاقد مشخصات بيشتر در كيفرخواست هر سه نفر با اصالح اتهامات در كيفرخواست داير بر مشاركت در سرقت 
مســلحانه و مقرون به آزار و تهديد و نيز تخريب عمدى اموال منزل آقاى على اكبر قهرمانى نصرآبادى و پســرش 
پوريا قهرمانى نصر آبادى و عالوه بر آن اتهام متهمين محمد رضا موحدى و احسان يزدانى داير بر حمل و نگهدارى 
غيرمجاز هر كدام يك قبضه سالح كلت كمرى و نيز اتهام متهمين 4- پوريا قهرمانى نصرآبادى فرزند على اكبر 5- 
روح اله ايوانى فرزند شاه رضا 6- زهرا جاللى فرزند حسين هر سه نفر اخير داير بر داشتن رابطه نامشروع غير 
از زنا و نيز اتهام خانم 7- كبرى رحيمى فرزند رحيم داير بر معاونت در سرقت مسلحانه و مقرون به آزار و تخريب 
عمدى اموال منزل قهرمانى نصرآبادى به همراه دخترش زهرا جاللى با تحريك متهمين و تسهيل وقوع جرم دادگاه 
با بررسى اوراق و محتويات پرونده مفاد قرار مجرميت و كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه 
كه پس از مالحظه نواقص توســط دادســرا رفع نقص و برخى از اتهامات مندرج در كيفرخواســت اصالح گرديده 
اند ، شــكايت شكات ، مشــهود بودن گزارش جرم ارتكابى به شرح صفحه اول پرونده ، اظهارات شهود و مطلعين 
،تاييد تيراندازى با سالح كمرى در منزل قهرمانى توسط كارشناس سالح و مهمات ، اقارير صريح و مقرون به واقع 
متهم محمد رضا موحدى در صفحات 30و31و32و78 در مرحله تحقيقات مقدماتى و نيز در دادگاه اقرار صريح و 
ضمنى متهمين رديف هاى 4و5و6 به رابطه نامشروع كه همين رابطه و على الخصوص رابطه نامشروع متهمين پوريا 
قهرمانى نصرآبادى و زهرا جاللى منشا و علت وقوع جرايم موضوع اين پرونده بوده است و بعد از اختالف اين دو 
متهم ساير متهمين به تخريب معاونين در جرم به منزل قهرمانى نصرآبادى حمله نموده اند و نيز با توجه به ساير 
قراين و امارات ديگر در پرونده و از جمله مالحظه ســوابق كيفرى متهم محمد رضا موحدى در صفحه 42 پرونده 
كه داراى شــش فقره ســابقه كيفرى مى باشد با احراز بزهكارى متهمين مستنداً به مواد 637و652و667و677 
قانون تعزيرات سال 1375 و مواد 19و89و134و126و127 قانون مجازات اسالمى هر يك از متهمين محمدرضا 
موحدى و احسان يزدانى و وحيد محمدى را بابت ارتكاب سرقت مسلحانه و مقرون به آزار به تحمل ده سال حبس 
تعزيرى و 74 ضربه شــالق و نيز رد عين يا مثل يا قيمت اموال مســروقه از منزل آقاى قهرمانى نصرآبادى در حق 
آنان و نيز بابت تخريب عمدى اموال داخل منزل هر يك از متهمين مذكور را به تحمل ســه ســال حبس تعزيرى 
محكوم و عالوه بر آن متهمين احسان يزدانى كه در حين سرقت اقدام به تيراندازى نيز نموده و محمد رضا موحدى 
را به استناد ماده 6 قانون مجازات قاچاق سالح و مهمات به تحمل پنج سال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد ضمناً در 
اجراى مواد 23و215 قانون مجازات اســالمى و ماده 18 قانون مجازات قاچاق سالح و مهمات متهم احسان يزدانى 
مكلف به تحويل سالح كمرى خود و حكم به ضبط آن به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح) صادر 
مى شود و سالح مورد استفاده متهم محمدرضا موحدى ، چون طبق محتويات پرونده مشخص گرديده متهم از سالح 
مجوز دار پدرش از نوع الما به شــماره 798266 ســاخت كشور اسپانيا استفاده نموده ، حكم به ضبط و استرداد 
آن به ســپاه پاســداران انقالب اسالمى صادر مى نمايد همچنين هر يك از متهمين پوريا قهرمانى نصرآبادى و روح 
اهللا ايوانى را به تحمل 99 ضربه شالق تعزيرى بابت رابطه نامشروع محكوم مى نمايد و متهم زهرا جاللى را چون 
در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال سن داشته است بابت رابطه نامشروع به پرداخت چهار ميليون ريال جزاى 
نقــدى محكوم و همچنين متهمه زهــرا جاللى و متهمه خانم كبرى رحيمى را بابت معاونــت در جرايم صدرالذكر با 
اعمــال مواد 19و37و38و89 قانون مجازات اســالمى به جهت جوانــى و وضع خاص آنان هر يك را به پرداخت ده 
ميليون ريال جزاى نقدى محكوم مى نمايدراى صادره ودر خصوص متهمين كبرى رحيمى و زهرا جاللى و احســان 
يزدانى و وحيد محمدى غيابى و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و بعد ظرف بيست روز قابل 
تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه و در خصوص ساير متهمين حضورى و ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظر خواهى مى باشد. 
 رئيس شعبه 107 دادگاه عمومى جزايى كرمانشاه

آگهــي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 120 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمي

برابر راى شماره 139460301053001294 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاى مرتضى خرمى فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه 3325 صادره از رى در يك قطعه يك قطعه زمين با بناى 
احداثى در آن به مســاحت 804/50 مترمربع پالك فرعى از اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 1983 فرعى از 
110 اصلى واقع در صالح آباد غربى كهريزك خريدارى و مالك رسمى آقاى مرتضى خرمى محرز گرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 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 مراجع 
قضايي تقديم نمايند بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 94/2/15، تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/31. م الف/488
رئيس ثبت اسناد و امالك كهريزك

متن آگهى احضار متهم
(مربــوط بــه دادگاه بــا فرض وجــود كيفرخواســت) دادگاه عمومى و انقالب شهرســتان ســبزوار به موجب 
كيفرخواست شماره 9310435182103556 در پرونده كالسه 9309985182800299 براى قاسم مسكنى 
و كاظم مســكنى به اتهام ضرب و جرح عمدى و قدرت نمايى با شمشــير و تخريب تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى 
به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1394/03/17 ساعت 09/00 تعيين گرديده است 
بــا عنايــت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهــم و در اجراى مقررات مــواد 115و180 قانون آئين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل 

خواهد آمد.
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 103 دادگاه عمومى (جزائى) دادگسترى شهرستان سبزوار

دادنامه 
شــماره پرونده: 540/93- شــماره دادنامه: 50-94/1/22- مرجع رسيدگى: حوزه قضايى شهيد مطهرى 
شوراى حل اختالف ويژه تصادفات- خواهان: شكراله فتاحى فرزند محمد ساكن كرمانشاه شهرك كارمندان ايستگاه 
50 خ عصر انقالب جنب دبيرســتان فردوســى پ 97- خوانده: ميثم احمدى فرزند غالمرضا فعال مجهول المكان- 
خواســته: مطالبــه مدت خواب خــودرو، هزينه كارشناســى و ابطال تمبر و هزينــه روزنامه- گردشــكار: خواهان 
دادخواســتى/ درخواســتى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شورا و ثبت 
بكالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده/مقرر حوزه بتصدى امضاءكنندگان زير تشكيل است و با 
توجه به محتويات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رســيدگى را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور رأى مى 
نمايد. (رأى شورا) در خصوص دادخواست شكر اله فتاحى به طرفيت ميثم احمدى فر به خواسته فوق با توجه به 
محتويات پرونده و نظريه كارشناس تامين دليل و نظريه افسر كاردان فنى تصادفات مبنى بر مقصر بودن خوانده 
و همچنين نظريه مشورتى اعضاى شورا در مورخ 93/12/27 و لذا به استناد ماده 11 قانون شوراها و ماده 331 
قانون مدنى و مواد 198 و 519 ق.آ.د.م حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دو ميليون و دويست و هشتاد 
هزار تومان بابت خواب خودرو مبلغ يكصد هزار تومان بابت هزينه كارشناسى و مبلغ سى هزار تومان بابت هزينه 
ابطال تمبر و مبلغ سى هزار تومان بابت هزينه روزنامه صادر و اعالم مى دارد رأى صادره غيابى بوده و بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و ظرف بيســت روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى 

حقوقى كرمانشاه مى باشد. 
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