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 افتتاح دو پروژه آموزشى در تالش
 در هفته دولت

ــتان  ــازى شهرس همزمان با هفته دولت دو پروژه مقاوم س
ــتان تالش در  ــور فرماندار و نماينده مردم شهرس تالش، با حض

مجلس شوراى اسالمى افتتاح شدند .
به گزارش روابط عمومى همزمان با گراميداشت هفته دولت 

ــه مقاوم سازى متوسطه اول رازى تالش و مدرسه ابتدايى  مدرس
پسرانه صائب كه توسط اداره كل نوسازى مدارس استان گيالن 

اجرا شده  بودند به بهره بردارى رسيدند .
ــه اى بالغ بر ــا هزين ــه رازى ب ــت مدرس ــر اس ــايان ذك   ش

ــه  ــر مربع و مدرس ــراژ 870 مت ــان و در مت ــون توم  480 ميلي
ــراژ 900 مترمربع ــه 520 ميليون تومان و با مت ــب با هزين  صائ
 مقاوم سازى شده  و طى مراسمى تحويل دانش آموزان اين خطه از

 استان شدند.

احداث اولين نيروگاه خورشيدى پشت بامى 
در زاهدان

اولين نيروگاه توليد برق از انرژى خورشيد با استفاده 
ــده بر روى ــك نصب ش ــاى فتوولتائي ــاورى پنل ه  از فن

 پشت بام در يك ساختمان آپارتمانى 3 واحدى در شهر 
زاهدان نصب و راه اندازى گرديد.

اولين نيروگاه توليد برق از انرژى خورشيد با استفاده 
ــده بر روى  ــك نصب ش ــاى فتوولتائي ــاورى پنل ه  از فن
ــت بام در يك ساختمان آپارتمانى 3 واحدى در شهر  پش
ــده  ــب و راه اندازى گرديد. ظرفيت نصب ش ــدان نص زاه
ــم اكنون از محل  ــووات بوده كه ه ــن نيروگاه 15 كيل اي
عقد قرارداد خريد تضمينى برق انرژى هاى تجديدپذير با 
سازمان انرژى هاى تجديدپذير و بهره ورى انرژى و با نرخ 
ــد برق و تزريق آن به  ــد مصوب دولتى در حال تولي خري

شبكه سراسرى مى باشد.

تامين ژنراتور برقى اضطراى اداره كل انتقال 
خون استان گلستان

درهفته گراميداشت دولت ، ژنراتور برقى ضطرارى باتوان 
350 كاوا در جهت رفع مشكالت برقى درزمان بحران براى 
ــازمان انتقال خون ايران تامين  ــن اداره كل كه از طرف س اي

شده ارسال گرديد.
ــر كل انتقال خون  ــينى مدي دكتر ميرمحمد على حس
استان گلستان از همه مسئولين محترم سازمان انتقال خون 

ايران بابت ارسال اين ژنراتور برقى تشكر وقدردانى نمود .
وى درادامه گفت، ارسال اين ژنراتوربرقى باعث كاهش 
ــرايط زنجيره سرد  ــنل درخصوص حفظ ش ــترس پرس اس
درذخيره فرآوردهاى خونى ،رفع نيازاين استان درمواقع قطع 

ى برق وشرايط بحرانى شده است .  

درهفته دولت 2404 واحد مسكن مهر به 
متقاضيان واگذار مى شود

مديركل راه وشهرسازى گيالن خبر داد : درهفته دولت 
2404 واحد مسكن مهر به متقاضيان واگذار مى شود.

با حضورقائم مقام  وزيرراه وشهرسازى در طرح مسكن 
مهر 2404واحد مسكن مهر درگيالن افتتاح وبه متقاضيان 

واگذار مى شود.
ــازى  ــط عمومى اداره كل راه وشهرس ــه گزارش رواب ب
ــكن مهر  ــا هفته دولت 2404 واحد مس گيالن همزمان ب
ــم مقام  وزير  ــا  حضورمهندس مهر آبادى قائ ــالن ب در گي
ــورت نمادين  ــكن مهربه ص ــازى در طرح مس راه وشهرس
ــش افتتاح وبه متقاضيان  ــكن مهر امل  در 136 واحدى مس

واگذار مى شود. 
مهندس على خاورى مدير كل راه وشهرسازى گيالن 
ــامل  1063 واحد  ــا اعالم اين خبر  گفت:اين واحد ها ش ب
ــت،تالش ،  ــهرهاى باالى 25 هزار نفر جمعيت (رش در ش
ــهرهاى زير  لنگرود،بندر انزلى ورودبار) و1341 واحد در ش
25 هزار نفر جمعيت مى باشد كه براى تكميل اين واحد ها 

اعتبارى بالغ بر 1451260 ميليون ريال صرف شده است

گروهك هاى تكفيرى؛ تروريست هاى دست ساخته 
استكبار براى فراموشى مسئله فلسطين

ــدس گفت:  ــتان ق توليت آس
مـشـهـد

 
ــرى،  تكفي ــاى  گروهك ه
ــت هاى دست ساخته  تروريس
استكبار براى فراموشى مسئله فلسطين و ايجاد حاشيه 

امن براى رژيم جعلى و جانى اسرائيل است.
ــالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى  حجت االس
ــجد االقصى كه به مناسب  در گردهمايى مدافعان مس
ــن قدس ــجد در صح ــى مس ــت روز جهان  گرامى داش

 حرم مطهر رضوى برگزار شد، مسجد را جايگاه ارتباط 
ــان با خداوند و برائت و بيزارى جستن از دشمنان  انس

ــان كرد: مساجد خانه هاى  پروردگار معرفى و خاطرنش
ــادت و بندگى ذات  ــر روى زمين و محل عب خداوند ب
حضرت حق و ارتباطات انسان با خالق است. عضو هيئت 
رئيسه مجلس خبرگان رهبرى با بيان اينكه براى انسان 
سالك الى اهللا اقامه صاله، ايتاى زكات، امر به معروف و 
ــجد شكل مى گيرد، اضافه  نهى از منكر با مركزيت مس
ــالم مساجد هرگز تنها كاركرد  كرد: در طول تاريخ اس
عبادى نداشته اند، بلكه بسيارى از فعاليت هاى فرهنگى، 
اجتماعى و انقالبى جامعه اسالمى با محوريت مساجد 
رقم خورده و مى خورند، مساجد جايگاه هاى شكل گيرى 

دگرخواهى در پرتوى خداخواهى هستند.
* مسجد، جايگاه انسجام امت اسالمى است

ــخيص مصلحت نظام يكى ديگر  عضو مجمع تش
ــاد وحدت و  ــجد را ايج ــا و كاركردهاى مس از نقش ه
ــجام در امت اسالمى دانست و تصريح كرد: مسجد  انس
مركز روشنگرى و بصيرت آفرينى است، اينكه دشمن از 
 تجمع مسلمانان در مسجد هراس دارد، به دليل ماهيت

ــت. حجت االسالم و السملمين   بصيرت آفرينى آن اس
رئيسى اظهار كرد: مسجد، عامل نيرومندى در همبستگى 
و اتحاد مسلمانان جهان بوده، مساجد به صورت مراكز 

تربيتى و پايگاه جنبش امت مسلمان نسبت به ظالمان و 
ستمگران است، اين جايگاه ها براى وحدت و انسجام امت 
ــالم، بصيرت افزايى و روشن گرى نسبت به دشمن  اس

خدا جايگاه هايى بسيار تأثير گذار هستند.
وى افزود: مسجد در عرصه ها و زمينه هاى عبادى، 
سياسى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و كمك به محروم 
ــدان محوريت و جامعيت دارد، كه در همه اين  و نيازمن
ــجد در رهنمون سازى و  ــترها جايگاه محورى مس بس

هدايت جامعه اسالمى كامالً منحصر بفرد است.
عضو مجلس خبرگان رهبرى با اشاره به جايگاه مهم 
ــاجد در دوران هاى مبارزاتى با حكومت ستمشاهى  مس
ــجد در  ــراز كرد: اهميت پايگاه مس ــاع مقدس، اب و دف
ــيار حائز اهميت  ــاختار و شاكله جامعه اسالمى بس س
است، بطوريكه پيش از انقالب اسالمى مساجد خاستگاه 
مبارزات سياسى و در دوران دفاع مقدس محل انسجام و 

سازماندهى نيروهاى دفاعى كشور بودند.
ــتان قدس رضوى  در ادامه به تأكيدات  توليت آس
امام راحل و رهبر معظم انقالب نسبت به مساجد اشاره 
ــى(ره) بنيانگذار  ــه امام خمين ــوان كرد: در انديش و عن

ــاجد از مهم ترين مراكز مبارزه  جمهورى اسالمى، مس
مسلمانان با مستكبران هستند. بنابراين تذكر مى دهند 

كه «مسجد سنگر است، سنگرها را پر كنيد.»
* مساجد بايد به عنوان پايگاه هاى عبادى و سياسى 

حفظ شوند
حجت االسالم و المسلمين رئيسى با تأكيد بر اين 
ــاجد بايد به عنوان پايگاه هاى عبادى و  مطلب كه مس
سياسى حفظ شوند، بيان كرد: مسجد در جامعه اسالمى 
پايگاه ارزش هاى معنوى، اجتماعى و سياسى هستند، 
ــمن اختالف افكنى و دور كردن مردم  امروز راهبرد دش
از مسجد و زيارتگاه ها است زيرا مسجد مركز وحدت و 
يكپارچگى مسلمانان و محل شكل گيرى انسجام اسالمى 
ــت. وى مسجد را كانون روشنگرى و بصيرت آفرينى  اس
برشمرد و با تأكيد بر اينكه مساجد كانون هاى اسالمى 
براى شكل دادن به اجتماعات و ارتباطات مردمى بر محور 
ذكر، نماز و توجه به خداوند هستند، اضافه كرد: در تاريخ 
اسالم همواره مساجد مركزى براى مشورت، همكارى و 
تصميم گيرى در مسائل مهم اجتماعى، سياسى و نظامى 

بوده اند و بايد از اين نقش مساجد صيانت كرد.

 اعالم دريابست آبهاى هرمرگان از يكم
 لغايت دهم مهرماه

ــيالت هرمزگان از دريابست  مدير كل ش
ــم لغايت دهم بـندرعبـاس ــزگان از يك ــاى هرم آبه

مهرماه خبر داد.
ــيد پرويز محبى در اين  جلسه با بيان اينكه دريابست  س
ــق درآوردن فعاليت ماهيگيرى و  ــه معناى عام به حالت تعلي ب
ــادى در زمان و مكان خاص جهت حفظ و پايدارى ذخيره  صي
ــت گفت:  ــى رويه بر ذخيره آبزيان اس ــار صيد ب و كاهش فش
ــت در آبهاى هرمزگان بى شك مى تواند فرصتى براى  دريابس

مديريت صيد مسئوالنه باشد.
ــه با بيان اينكه  ــيالت هرمزگان در اين جلس مدير كل ش
ــى از ذخاير آبزيان  ــروزه پديده صيد غيرمجاز بخش عظيم ام
ــت با اجراى  ــت تصريح كرد: اميداس را موردتهديد قرارداده اس
ــتاى حفظ ذخاير كه به عنوان  ــن طرح بتوانيم گامى در راس اي
ــينان در هرمزگان  ــاحل نش يكى از مهمترين منابع درآمد س

است داشته باشيم.
ــى كه مى تواند در  ــى از مهمترين تصميمات وى افزود:يك
ــره موثر واقع  ــتيابى به صيد پايدار و حفظ ذخي ــتاى دس راس
ــتا  ــدكه در اين راس ــت مى باش ــود اجراى مطلوب دريابس  ش
ــط  ــكل مطلوبى توس ــش هاى الزم به ش ــا و پژوه ــى ه بررس
ــكده اكولوژى خليج فارس و درياى عمان  كارشناسان پژوهش
ــيالت هرمزگان صورت پذيرفته است كه اجراى  و اداره كل ش

دقيق آن متضمن همراهى جامعه بهره بردار و صيادى است.
ــت: اين اقدام  ــزگان در پايان گف ــيالت هرم مدير كل ش
ــت مطرح است قبل از شروع  مديريتى كه تحت عنوان دريابس
ــتان از تاريخ يكم مهرماه جارى الى دهم مهرماه  صيد ميگو اس
ــتان در انواع فعاليت هاى صيادى به  در كليه صيدگاه هاى اس

مرحله اجرا گذاشته مى شود.

 كسب رتبه برتر در جشنواره شهيد رجايى توسط
 اداره كل بيمه سالمت استان سمنان

ــمنان به گزارش روابط عمومى اين  س
ــنواره سـمـنـان جش ــيزدهمين  س در  كل  اداره 

ــتان اداره كل بيمه  ــهيد رجايى اس ش
ــومين سال متوالى موفق به  سالمت استان سمنان براى س
ــهيد در بين دستگاههاى  ــب رتبه برتر در جشنواره ش كس

اجرايى در استان شد.
ــر كه  ــى برت ــتگاههاى اجراي ــر از دس ــم تقدي در مراس
ــازمان مديريت و ــس س ــمنان، رئي ــور استاندارس ــا حض  ب

ــى امينتى استاندارى و مديران  برنامه ريزى، معاون سياس
ــد از  ــالن يادگار امام برگزارش ــتگاههاى اجرايى در س دس
ــمنان به عنوان دستگاه  ــتان س ــالمت اس اداره كل بيمه س
ــى واختصاصى  ــاى عموم ــاخص ه ــر كه در مجموع ش برت
براساس ارزيابى عملكرد سال 95 در گروه حمايتى،سالمت 
ــت موفق به كسب رتبه برتر( اول ) شده بود مورد  وبهداش

تقدير قرار گرفت. 
ــى از اين متن لوح تقدير كه از طرف استاندار  در بخش
ــمنان اهداء شد آمده  ــتان س ــالمت اس به مديركل بيمه س
ــه جانبه وصادقانه  ــت اين موفقيت كه حاصل تالش هم اس
ــرض  ــك ع ــت تبري ــتگاه اس ــان آن دس ــت وكاركن مديري
ــات حضرت  ــات را در ظل توجه ــتمرار توفيق ــوده واس  نم
ــام معظم  ــرى حكيمانه مق ــايه رهب ــى عصر(عج) در س ول
ــره ورى وتحقق  ــاى به ــود وارتق ــتاى بهب ــرى در راس رهب
ــبحان مسئلت  ــت هاى دولت تدبير واميد از خداوند س سياس
مى نمايم. الزم به ذكر است در اين مراسم رئيس اداره آمار 
ــوان كارمند نمونه  ــات داود اميديان به عن وفناورى اطالع
ــتاندارمورد  ــوى اس ــى و با اهداى لوح از س اداره كل معرف

تقدير قرار گرفت.

 اختصاص تسهيالت 5 درصدى
 به بانوان گلستانى

ــاون كار و رفاه اجتماعى   مديركل تع
ــاره به ظرفيت خوب گـلسـتـان ــتان با اش گلس

اقتصادى و اشتغالزايى بانوان در استان، 
ــوان را به بازارهاى اقتصادى يك خطر بدانيم  گفت: نبايد ورود بان
ــعيد مازندرانى  بلكه بايد به عنوان يك فرصت از آن بهره ببريم.س
اظهار كرد: رتبه دوم تعاونى هاى بانوان گلستان در كشور به عنوان 
يكى از ظرفيت هاى بسيار خوب آنان در عرصه اقتصادى است كه 
از اين پتانسيل در جهت مشاركت بيشتر بانوان در اقتصاد بايد بهره 
برد.وى افزود: نرخ بى سوادى بانوان در استان گلستان 4/18 درصد 
ــت كه اين ميزان در كشور براى بانوان 15  و آقايان 4/9 درصد اس
درصد و براى آقايان 7 درصد است.مازندرانى به نرخ سواد، بهداشت 
ــاركت زنان در فعاليت هاى اقتصادى به عنوان عوامل  و ميزان مش
ــاره كرد و گفت: در بين 144  ــكاف جنسيتى اش موثر در ميزان ش
كشور جهان ايران در ميزان شكاف جنسيتى از رتبه 139 برخوردار 
ــور ما وجود دارد  ــت كه بيشترين شكاف جنسيتى كه در كش اس
بحث شكاف اقتصادى و سياسى است.وى با بيان اينكه كارآفرينى و 
اشتغال تابعى از مسائل فرهنگى هستند، تصريح كرد: تا زمانى كه 
ــبت به جنسيت تغيير نيابد، نمى توانيم شاهد  ديدگاه هاى ما نس
تغيير در توسعه پايدار كشور باشيم. توسعه پايدار به اين معناست 
كه از منابع خود بهترين استفاده را ببريم به شرطى كه به آيندگان 
آسيبى نرسانيم.مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعى اظهار كرد: يكى 
ــت و اكنون  ــتفاده از ظرفيت بانوان اس ــه هاى اصلى ما اس از برنام
تعاونى هاى بانوان استان از رتبه دوم كشورى برخوردار هستند كه 
ــتغال  ــت.وى با بيان اينكه در بحث اش ــيار مورد توجه اس اين بس
روستاييان تسهيالت خوبى با سود اندك ويژه بانوان درنظر گرفته 
شد، افزود: اگر بانوان روستايى ما بتوانند كار اقتصادى انجام دهند 

تسهيالت با نرخ زير 5 درصد دريافت خواهند كرد.

برگزارى جشنواره گردشگرى «مشهد را از نو ببينيم» 
در دهه واليت

ــران  ــور زائ ــگرى و ام ــر گردش مدي
شهردارى مشهد از برگزارى جشنواره مـشـهـد

ــهد را از نو ببينيم»  گردشگرى «مش
همزمان با دهه واليت ويژه زائران و مجاوران خبرداد.

ــهر مشهد داراى ويژگى هاى  على قناويزچى با بيان اينكه ش
منحصر به فردى از نظر زيرساخت ها و جاذبه هاى گردشگرى است، 
اظهار داشت: معرفى ظرفيت ها و امكانات گردشگرى و سياحتى، در 
قالب برگزارى جشنواره عالوه بر توسعه گردشگرى و كسب رضايت 
مخاطبان مى تواند در بهبود روحيه و افزايش نشاط گردشگران و 
ــد. وى همچنين بازديد از مراكز سياحتى و  ــهروندان موثر باش ش
گردشگرى را عامل اصلى در افزايش كمى سفر ها و ماندگارى زائران 
ــزود: برگزارى اين تور ها در  ــق اقتصاد زيارت عنوان كرد و اف و رون
سطح شهرى و انتخاب شهروندان به عنوان جامعه هدف مى تواند 
ــيدن آن ها از  ــردن اوقات فراغت، موجب آگاهى بخش ضمن پرك
جاذبه هاى گردشگرى منجر شود كه در همين راستا، مى تواند به 
ــتفاده از مكان ها همراه  ــاير افراد به بازديد و اس دعوت و توصيه س
باشد. مدير گردشگرى و امور زائران شهردارى مشهد گفت: باتوجه 
ــهد در فصل تابستان و ايام دهه واليت پذيراى  به اينكه شهر مش
ــور است، انجام چنين اقدامات فرهنگى  زائرانى از تمام نقاط كش

مى تواند بستر ماندگارى زائر را در شهر فراهم كند.
ــت: در همين راستا، هماهنگى الزم در  قناويزچى اذعان داش
خصوص حضور عموم مردم در مراكز تفريحى و گردشگرى سطح 
ــهر از جمله مسير هاى آرامگاه فردوسى، موزه آرامگاه فردوسى،  ش
بقعه هارونيه، مسجد جامع تابران، باغ گل ها، امامزادگان سيد ياسر 
ــى  ــيد ناصر، باغ وكيل آباد، پارك مينياتور، موزه مردم شناس و س
ويرانى، باغ وكيل آباد و بوستان كوهسنگى(موزه بزرگ خراسان)، 

آرامگاه خواجه مراد و خواجه اباصلت انجام شده است.

آگهى مفقودى
سندكمپانى رنو كپچر به شماره پالك 166 ج 25 ايران 26 به شماره شاسى 525178 و به شماره موتور 

130703 بنام محمدرضا توكلى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ سبز رنو كپچر به شماره پالك 166 ج 25 ايران 26 بنام محمدرضا توكلى مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

ســند كمپانى خودرو پژو پارسXU7 مدل1396 برنگ ســفيد روغنى به شــماره انتظامى 148 س 67 
ايــران 84 , شــماره موتور 124K1020762 و شــماره شاســى NAAN01CEXHH818876 به نام كريم 

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

شناســنامه(برگ ســبز) خودرو پرايد جى تى ايكس اى سوارى مدل1387 برنگ نوك مدادى متاليك به 
 S1412287569878 شــماره انتظامى 417 ب 53 ايران 84 , شــماره موتور 2698898 و شــماره شاســى

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناســنامه خودرو پرايدوانت 151مدل1393 برنگ ســفيد به شماره انتظامى 977 س 76 ايران 84 , 
شماره موتور 5225237 و شماره شاسى NAS451100E4928872 به نام مهوش دهقانى بانگودى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند كمپانى خودرو پژو پارس xu7 برنگ ســفيد روغنى به شماره انتظامى 853 ل 22 ايران 94 , مدل 
1392- شــماره موتور 124k0222222 و شماره شاســى NAAN01CA4DK835320 به نام آقاى بهرام 

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

اصل ســند كمپانى و برگ ســبز زانتيا مدل 1389 به شــماره شــهربانى 184و55- ايران 36 و شماره 
موتور 129009 و شماره شاسى S1512289192711 بنام مالك حسين حيدر بيگى مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

برگ ســبز وسيله نقليه موتور سيكلت پاكســيما 125 مدل 1387 به رنگ قرمز شماره پالك 81327- 
ايران 461 شــماره موتور 0022361 و شــماره تنه 8731108 متعلق به اينجانب حجت اهللا حيدرى ش ش 

58 صادره از قروه كردستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. قروه

سند اصلى – برگ سبز خودرو سوارى سايپا مدل 1394 به رنگ سفيد روغنى شماره پالك 855س16- 
ايران 61 شــماره موتور 5466902 و شماره شاسى NAS411100F1155919 متعلق به اينجانب عليرضا 

سروش ش ش 3800046741 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. قروه 

كارت ماشين ، برگ سبز ، سند كمپانى خودروى باركش نيسان كاميونت ون به شماره پالك 261س68- 
ايران 61 و شــماره موتور 173000 و شــماره شاســى C72162 متعلق به اينجانب  تيمور منتشلو صادره از 

قروه كردستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. قروه 

برگ ســبز خودرو تيبا 1 مدل 1394 به رنگ ســفيد به شــماره پالك 44و499- ايران 43 و به شماره 
شاســى NAS811100F5823993 و به شــماره موتور 8204490 بنام حســين ايجادى مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. كاشان 

ســند كمپانى (برگ كمپانى) خودرو پيكان ســوارى مدل 1382 به شماره انتظامى 137ط37- ايران 19 
به شــماره شاسى 82424669 و شماره موتور 11158229604 به مالكيت جواد اميرى مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

ســند و برگ ســبز (شناســنامه) خودروى ســوارى پژو 405 جى ال ايكس آى به رنگ خاكسترى متاليك 
مدل 1389 به شماره انتظامى 218ص73 ايران 49 و به شماره موتور 12489228066 و به شماره شاسى 
NAAM01CA4BR545708 به نام مريم آشكارى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

برگ ســبز خودروى ســوارى پژو GLXU7 405 مدل 1394 به رنگ خاكســترى متال به شــماره موتور 
124K0740768 و شــماره شاســى NAAM01CEXFH252078 به شــماره پالك 343ق19- ايران 52 
بــه نام وجيهه بندانى فرزند غالمعلــى به كدملى 5639726504 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد. چابهار

اصل ســند و برگ ســبز ســوارى پرايد مدل 1384 به شماره شــهربانى 787ج35- ايران 63 و شماره 
موتور 01239004 و شماره شاسى 2284587440 بنام مالك جليل معصومى مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است .شيراز 

كارت هوشــمند راننده بشماره هوشــمند 1298540 به نام آقاى نعمت اله كالته سيفرى فرزند حسين  
ش ش 27722 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

سندكمپانى و برگ سبز وانت پيكان مدل 1384 رنگ سفيدروغنى بشماره پالك ايران42- 788 ن 51 
بشماره موتور 11284028102 و شماره شاسى 12120022 به نام حسن ساالرى فرزند على مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

كليه مدارك اعم از سندكمپانى وبرگ سبز خودرو سوارى پژو آر دى اى 1600 مدل 1382 رنگ يشمى 
روغنى بشــماره پالك ايران32- 843 ج 69 بشــماره موتور 11782004476  و شماره شاسى 82132628 

بنام آسيه استيرى فرزند عباس ش ش 2244 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

برگ ســبز( برگ اعالم وضعيت) خودروى ســوارى پژو 206 مدل 1396 به رنگ ســفيد شــماره موتور 
172B0005460 و به شــماره شاســى NAAP13FE1HJ114023 و به شــماره انتظامــى 10-974 د 55 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.تبريز

آگهى فقدان سند مالكيت
چون وراث مرحوم حيدر باغبانيان دهكردى فرزند خدامراد طبق گواهى انحصار وراثت شماره 165/90 
مورخ 1390/05/25 با ارائه دو برگ استشــهاد محلى گواهى شــده اعالم نموده اند كه سند مالكيت متوفى 
به ميزان شــش دانگ به شــماره پــالك ثبتى 3733 فرعى از 1 اصلى واقع در شــهركرد كــه در صفحه 557 
دفتر 114 ذيل ثبت شــماره 9561 و ســند شــماره مسلســل 3/643816 صادر گرديده است در اثر سهل 
انگارى مفقود گرديده و تقاضاى صدور اسناد مالكيت المثنى نسبت به سهم االرث خود را نموده اند و مطابق 
مــاده 120 آئيــن نامه قانون ثبت مراتب اگهى مى شــود كه هر كس مدعى انجــام معامله (غير از آنچه در اين 
آگهى ذكر شــده) نســبت به آن يا وجود ســند مالكيت مزبور نزد خود باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهى تا ده 
روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت و ســند معامله تســليم نمايد 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه كننده مســترد گردد، اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد يا در 
صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى اســناد مالكيت مرقوم بنام وراث ايشان صادر و به متقاضيان 

تسليم خواهد شد. 
 رضا بشارتى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

گواهى حصر وراثت 
آقا ميالد ابراهيمى به شناسنامه شماره .. با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره .. تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشــته است كه شادروان على محمد ابراهيمى 
به شناســنامه شــماره 2122 در تاريخ 92/11/17 در اقامتگاه دائمى خود در گذشته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتنــد/ عبارت اســت از:1- ميــالد ابراهيمى فرزند متوفــى 2- ميثم ابراهيمى فرزنــد متوفى 3- فرزانه 
ابراهيمى فرزند متوفى 4- فرشــته ابراهيمى فرزند متوفى 5- بلقيس نامدارپور همســر متوفى 6- بســى 
ابراهيمى مادر متوفى. پس از تشــريفات قانونى و انتشــار يك نوبت آگهى در روزنامه و عدم وصول هر گونه 
اليحه يا اعتراض با ارائه وصيت نامه سرى يا رسمى حسب گواهى متصدى مربوطه و مالحظه گواهى نامه ماليات 
بر ارث به شــماره 2506 ســرانجام در تاريخ 1396/6/14 در وقت فوق العاده شوراى حل اختالف شماره 1 
ناغان به تصدى امضاء كننده زير تشــكيل و پس از مالحظه  پرونده كار گواهى مى نمايد كه ورثه در گذشــته 
منحصر به اشخاص/ شخص ياد شده در باال بوده و وارث ديگرى ندارد و دارائى آن روانشاد پس از پرداخت 

و انجام حقوق و ديونى كه بر تركه تعلق مى گيرد. 
اعتبار قانونى اين گواهينامه از حيث مبلغ نا محدود است. 

 شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان- غالمرضا رحمانى

اجرائيه
مشــخصات محكوم له/محكوم لهم: يوسف احمدى فرزند مراد على به نشانى ناغان خ معلم- ك11 منزل 
شخصى. مشخصات محكوم عليه/محكوم عليهم: - عسگر براور فرزند على به نشانى مجهول المكان – ابراهيم 
شــكرزاده فرزند على رضا به نشــانى مجهول المكان . محكوم به: بسمه تعالى: بموجب درخواست اجراى حكم 
مربوطه به شــماره 9610093849401003 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609973849400529 محكوم 
عليهــا بصــورت تضامنى محكــوم اند به پرداخت مبلــغ 329560000 ريــال بابت اصل خواســته به انضمام 
مطلق خســارات دادرســى (با توجه به اعسار هزينه دادرســى پرداخت نگرديده است) و خسارت تاخير تاديه 
دين از تاريخ ســر رســيد چك (1395/01/05) لغايت تاريــخ يوم الوصول در حق خواهــان و پرداخت مبلغ 
16478000 ريــال بابــت حق االجرا در حق صندوق دولت (ضمناً پس از وصول محكوم به يا خروج خواهان از 
اعســار مبلغ 9604600 ريال بابت هزينه دادرســى از خواهان اخذ و به حساب 2171291568003 واريز 
گــردد.) محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه :1. ظــرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارده (ماده 
34 قانــون اجراى احكام مدنــى) 2. ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 3. مالى معرفى كند كه اجرا حكم و 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه 
اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان 
وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشــخصات 
دقيق حســابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشــخاص 
ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى 
اعســار به ضميمه دادخواســت اعســار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواســت محكوم له بازداشت مى 
شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4. خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت 
امــوال بــه منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام 
مدنــى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5. انتقال مال به ديگرى به هر 
نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات 
تعزيرى درجه شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محكوميت مالى 1394) 6.چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محكوم عليه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه با معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود. (تبصره 1 

ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394).
نشانى: استان چهارمحال و بختيارى- شهر ناغان-دادگاه عمومى بخش ناغان

مدير دفتر دادگاه بخش ناغان دادگاه عمومى بخش ناغان – سيد محمود صالحى پور- محل امضاء رئيس 
و مهر دادگاه محمد محمدى

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

برابــر رأى صادره هيات موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
مستقر در واحد ثبتى آبادان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضى 
امالك مورد تقاضا به شــرح ذير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشــود در صورتى 
كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهــى بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خــود را به مرجع قضايى تقديم نماييــد. ((كاظم البوعلى 
فرزند حاتم ششــدانگ يكبابا ســاختمان با كاربرى فرهنگى خريدارى شــده از مالك رســمى اسمعيل سالسل 
بــه مســاحت 585/29 مترمربع طبق راى شــماره 139660317003000792 قســمتى از پالك 2953/1 
بخــش 9 آبــادان)) بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/6/5- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/6/20– م 

الف/1/222
رئيس ثبت اسناد و امالك آبادان

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

برابر رأى شــماره 139660307004000118 مورخه 1396/2/14 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مانه و 
ســملقان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى رحيم داد خدائيان كريم فرزند براتعلى بشماره شناسنامه 
11 صــادره از بجنــورد در يك قطعه زمين مزروعى آبى به مســاحت 215256 مترمربــع پالك 1 فرعى از 50 
اصلى واقع در اراضى قســطى بخش 4 بجنورد از محل مالكيت آقايان ماشــاءاله دامن كشــان ، على محمد رباط 
جــزى و جهانگيــر رباط جزى محرز گرديده اســت. لذا بــه منظور اطالع عموم مراتــب 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 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 تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 
در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 1396/6/5-  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/6/20-م الف/96/85
رئيس ثبت اسناد و امالك - بشيرخانى

آگهــى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

در اجراى ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شــده اســامى افرادى كه اســناد عادى يا 
رســمى آنان در هيات مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد مورد رســيدگى و تاييد قرار گرفته جهت 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشــريه آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتشــار و محلى ) بشــرح ذيل 
آگهى مى گردد:بخش دو بجنورد پالك 168- اصلى اراضى اميريه- ششــدانگ يكباب ســاختمان داراى پالك 
باقى مانده 168اصلى فوق به مســاحت 207متر مربــع ابتياعى آقاى/خانم مريم دانش از محل  مالكيت ثبتى 
شخص متقاضى برابر راى شماره 2473-96   به تاريخ 96/05/24 كالسه789-95   هيات اول- لذا به اين 
وســيله به فروشندگان ومالكين مشــاعى واشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه اعتراضى 
دارند بايد از تاريخ انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملك تســليم و رســيد اخذ نمايند معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند وگواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهند 
در صورتى كه اعترض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى 
محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند خواهد نمود ضمنا صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول  96/06/05 -  تاريخ انتشار نوبت دوم96/06/20

 عليخان نادرى- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك بجنورد

آگهى مفقودى
شاســى   2014 مــدل   SL اســپوتيج  كيــا  ســوارى  كمپانــى  ســند  و  مالكيــت  شناســنامه 
KNAPC812DE7587089 ش موتــور G4KEDH438202 پــالك 11-949د41 مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مى باشد. سارى

مدرك كارشناســى فارغ التحصيلــى فاطمه عليزاده ف محمدنقــى ش ش 2080320920 صادره 
ســارى در مقطع كارشناسى پيوسته رشــته روان شناســى بالينى صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمى 
ســارى با شــماره 169220801636 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضاى مى شود 
اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اســالمى واحد ســارى به نشــانى ســارى –كيلومتر7 جاده دريا مجتمع 

دانشگاه آزاد اسالمى سارى واحد فارغ التحصيالن ارسال نمايند. سارى

پالكت شاســى ســوارى پرايد مدل 82 به شــماره انتظامــى 72-943د82 ش موتــور ش موتور 
13453212شاسى 82920203 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

موتــور8184389 شاســى  مــدادى ش  نــوك  رنــگ  مــدل 1394  تيبــا  خــودرو  ســبز  بــرگ 
NAS811100E5810223 پــالك 72-865ل84 متعلق به شــهربانو حداديان مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد. سارى

اصالحيه
در آگهى ابالغ وقت دادرسى شعبه پانزدهم حل اختالف سارى به كالسه 15/96/217 نام خوانده 
كيان خوش قامت ف قاســمعلى صحيح اســت كه به اشــتباه كيان خوش قامتف قاسمعلى درج  گرديد كه 

بدين وسيله اصالح مى گردد. 
سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى محمدحســين يحيوى ف عليرضا دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت آقاى ياســر 
طالبى كبودى  ف خليل تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 2/96/168 ثبت شده، چون خوانده 
مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج 
و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــعبه دوم حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در روز يكشــنبه 96/7/23 ســاعت 9 در شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى حضور 

به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
 مدير دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى عســكرى ولى زاده ف موســى دادخواســتى به خواســته مطالبه اجور معوقه به طرفيت آقاى 
رمضانعلى بابايى خاركشــى ف محمدحســين تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 4/96/88 ثبت 
شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شعبه 4حل اختالف سارى نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز شــنبه 96/7/22 ســاعت 10 صبح در شــعبه 4 شوراى حل 
اختالف سارى حضور به هم رسانند واالّ اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت.ضمنا 

خواهان خواسته خود را به مبلغ 20,164,000 ريال افزايش داده است .م/الف
مدير دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه 
ش پ :2/95/158 محكوم له: سيد ولى صادقى با وكالت عبدالرضا عليزاده نيا محكوم عليه: على 
اكبرپور –مجهول المكان به موجب رأى شــماره 16-96/1/26 شعبه دوم شوراى حل اختالف سارى كه 
قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت شــصت ميليون ريال بابت اصل خواسته هم چنين 
پرداخت مبلغ نهصدوده هزارريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت  تاخير 
تاديه از تاريخ سررســيدچك تا اجراى حكم و پرداخت نيم عشــردولتى و هزينه اجرايى طبق تعرفه.به 
استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى 
محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام 

قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف سارى

                                                                               
اجراييه

ش پ:5/96/26 محكــوم له:بهارعلــى ملكى على آباد ف شــريف محكوم عليه:1-ســحر غالمى ف 
ابوالحسن-سارى بلوار كشاورز-ك كشاورز47  2-محمدعلى شكيبا ف موسى-مجهول المكان به موجب 
رأى شــماره 123-96/3/7 شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف ســارى كه  قطعيت يافتــه محكوم محكم 
اســت: الزام خوانــدگان به حضور در يكى از دفاتر اســناد رســمى و تنظيم سندرســمى انتقال خودرو 
ســوارى ســمند مدل 92 به شــماره انتظامى 527د42ايران62 به نام  خواهان و نيز محكوميت خوانده 
رديف اول به پرداخت دوميليون و ششــصدوپانزده هزارريال بابت هزينه دادرسى از بابت تسبيب در 
حق خواهان و پرداخت نيم عشــر دولتى وهزينه اجرايى.به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف 
مصــوب 1394 و مــاده 34 اجراى احكام مدنى محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه 
ظــرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد 
رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى محل 

تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده 8/95/554 دادنامه:240-96/4/31 خواهان:تعاونى اعتبار ثامن با وكالت اكرم اصغرى 
آقمشهدى خواندگان:1-سيد موســى محموديان ف حسين2-محمدرضا يزدانى ف على3-حميد يوسفى 
ف علــى اكبر4-اصغر عباســى ف ولى همگــى مجهول المكان رأى قاضى شــورا:درخصوص دعوى تعاونى 
اعتبار ثامن به مديريت محمدحســين نظرى توكلى با وكالت اكرم اصغرى آقمشــهدى به طرفيت1-سيد 
موســى محموديان ف حســين2-محمدرضا يزدانى ف على3-حميد يوســفى ف على اكبر4-اصغر عباسى 
ف ولــى به خواســته صدورحكــم به محكوميــت تضامنى خواندگان بــه پرداخــت 170,000,000 ريال 
بابت قرارداد فروش اقســاطى و كليه خســارات قانونى اعم از هزينه دادرســى و حق الوكاله وخسارت 
تاخير تاديه طبق قرارداد با عنايت به مفاد دادخواســت تقديمى خواهان و قرارداد شــماره 973/15-
90/11/10 و اين كه خواندگان دعوى على رغم دعوت از طريق نشر آگهى در جلسه شورا حاضر نشده 
هم چنين دفاعى به عمل نياورده اند و تاكنون اليحه اى هم از سوى نامبردگان واصل نشده و باتوجه به 
استعالم به عمل آمده از موسسه ارائه دهنده تسهيالت و اليحه وكيل خواهان دعواى خواهان وارد تلقى 
و مســتندا به مواد 198و519 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى مصوب 
1379 و مــواد 10و1301 قانون مدنى و ماده 403 قانون تجارت حكم به محكوميت تضامنى خواندگان 
بــه پرداخــت يكصدوهفتادميليون ريــال بابت اصل خواســته و مبلغ 50,650,000 ريــال بابت هزينه 
دادرسى و 5,280,000 ريال بابت حق الوكاله مرحله بدوى و خسارت تاخير تاديه مبلغ 107,700,000 
ريــال ســاالنه معادل 30درصد از تاريــخ 95/10/20 لغايت هنگام پرداخت كــه در اجراى احكام قابل 
محاسبه خواهد بود در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد.رأى صادره غيابى محسوب وظرف بيست روز 
از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه ســپس ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظر نزد محاكم 

عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

دادنامه 
پرونده:10/96/6 دادنامه:189-96/4/17 خواهان:امامعلى آرمند ف يوسفعلى خوانده:اردشير 
تيمورى واسكســى-مجهول المكان رأى قاضى شورا:درخصوص دعوى امامعلى آرمند به طرفيت اردشير 
تيمورى واسكســى به خواســته 176660000 ريال و خســارت دادرســى و تاخير تاديه به استناد يك 
فقــره چك به شــماره 311715-95/9/28 بانك ســپه باتوجه به ابالغ قانونى به خوانــده و امتناع از 
دفــاع در مورددعوى و مســتندات ابالغــى محمول بر اقرار ضمنى به ذى حقى خواهان و اصالت مســتند 
بوده و باتوجه به اين كه عرفا اسناد مذكور در مقام اشتغال ذمه صادر و ايجاد حق مطالبه به ميزان وجه 
مندرج براى دارنده نموده و بقاى ســند در يد شــخص حكايت از اســتمرار منشاء صدور دارد لذا دعوى 
وارد تشــخيص داده مى شود به موجب مواد 249و252و310و313 قانون تجارت و 519و522و198 
قا آ د م حكم به الزام خوانده به پرداخت 176660000 ريال اصل خواسته و2400000 ريال هزينه 
دادرســى ايضا خســارت تاخير تاديه از 95/9/28 تا يوم االدا برپايه شاخص ساالنه بانك مركزى كه در 
اجرا محاســبه مى گردد.رأَى صادره غيابى اســت ظرف بيســت روز از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا 

سپس ظرف مهلت مذكور قابل اعتراض در دادگاه هاى عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-فتحى

دادنامه
پرونده كالســه 9509981210800901 تصميم نهايى شــماره 9609972011300643 رأى 
دادگاه:درخصوص دعوى خواهان سيده رقيه حسينى ف فرج اله باوكالت كلثوم ثقفى كمرى ف اسداهللا 
بــه طرفيــت جالل كرمى ف محمدعلى به خواســته صدور حكم طالق وكيل خواهــان ضمن مجهول المكان 
اعالم نمودن خوانده اظهار داشــت كه زوج به موادمخدر اعتياد داشــته و داراى ســوابق كيفرى متعدد 
درخصوص مواد مخدر و ســرقت مى باشــد و مدت دو ســال است كه زندگى مشــترك را ترك نموده و 
از پرداخــت نفقــه خوددارى و زوجه هيــچ اطالعى از وى نــدارد باتوجه به مفاد دادخواســت تقديمى و 
مســتندات ابرازى خواهان و با احراز رابطه زوجيت فيمابين و تحقيقات انجام شــده درخصوص ســوابق 
اخالقــى و رفتــارى خوانده و شــغل و ميزان درامد و اين كه آيا وى معتاد به موادمخدر مى باشــد يا خير 
كــه نتيجه گــزارش حاكى از وضعيت اخالقى نامناســب زوج و اعتياد وى به مواد مخــدر بوده و مدت دو 
ســال اســت كه محل ســكونت خود را ترك نموده و باتوجه به نظريه داوران در عدم توفيق در خصوص 
سازش و اشاره آنان به متوارى بودن زوج و عدم حضور و عدم دفاع وى از دعوى مطروحه دادگاه دعوى 
خواهان راوارد و ثابت دانســته و مســتندا به ماده 24-26-27-28و29 قانون حمايت خانواده و ماده 
1133 و تبصــره 1130 قانون مدنى حكم به الزام زوج به طالق را صادر و اعالم مى دارد.مطابق گواهى 
پزشــكى قانونى زوجه خالى از حمل مى باشــد زوج مكلف به پرداخت مهريه بوده و حضانت فرزندان نيز 
بر عهده زوج بوده كه با عدم حضورش اين تكليف بر عهده مادرشــان(زوجه)مى باشــد.مدت اعتبار اين 
حكم شــش ماه پس از تاريخ ابالغ رأى فرجامى يا انقضاى مهلت فرجام مى باشد.رأى صادره غيابى است 
ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه ســپس ظرف مهلت بيســت روز قابل 
تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر آن گاه ظرف بيســت روز قابل فرجام خواهى در ديوانعالى كشور 

مى باشد.م/الف
مرتضى كاردان-رييس شعبه اول دادگاه عمومى بخش سرخ رود

آگهى مزايده نوبت دوم 
به حكايت پرونده كالسه 950201 اجراى شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد و به موجب اجراييه 
شــماره 9510421227100099 محكوم عليه احمد شريفى ف على جان با وكالت آقاى مهدوى محكوم 
اســت بــه پرداخت 300,196,730 ريال در حــق محكوم له على اكبر برزگر با وكالــت آقاى عموزاده در 
ايــن دادگاه و مبلغ 3,000,000 ريال بابت نيم عشــر دولتى در حق صنــدوق دولت با عنايت به معرفى 
يك قطعه زمين توســط محكوم عليه نسبت به توقيف و ارزيابى آن اقدام كه مشخصات آن عبارت است 
از: ملك مورد ارزيابى شــش دانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين به مســاحت حدود 250مترمربع واقع 
در روســتاى قصاب كتى-آفتاب 2 جنب پالك 29 مى باشــد حدود اربعه آن شــماال به ديوار خانه سراى 
احمد شريفى شرقا درب و ديوار است به كوچه بن بست آفتاب 2 جنوبا ديوار است به خانه سراى آقاى 
احســان غربا ديوار اســت به حريم نهر نهرورده مى باشــد ملك در دست اســتفاده و بهره بردارى آقاى 
احمد شــريفى اســت .ملك فوق فاقد امتيازات آب وبرق و گاز مى باشــد اعيانى موجودر در ملك شامل 
يك واحد ســاختمان در دست احداث با پيشــرفت فيزيكى در حد ديوارچينى مى باشد نتيجتا با بررسى 
به عمل آمده باتوجه به مساحت عرصه و اعيانى موجود و عوامل موثر در ارزيابى ارزش كل شش دانگ 
اعم از عرصه و اعيانى به مبلغ 950,000,000 ريال(نودوپنج ميليون تومان) تعيين گرديده لذا نظر به 
عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نســبت به نظريه كارشناســى موارد توقيف از طريق مزايده در تاريخ 
96/7/11 ســاعت 11 صبــح در شــعبه اول دادگاه محمودآباد و در صورت نيــاز در محل به فروش مى 
رســد متقاضيان شــركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر 
بــه دفتر شــعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شــروع و كســانى 
كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شــد . هم چنين ده درصد مبلغ اعالمى فى 
المجلــس برابــر ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى و مابقى ثمن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و 
يك هفته پس از برگزارى مزايده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداخت كامل مبلغ پيشنهادى ، 
انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين 

شده نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام شعبه اول حقوقى محمودآباد-اسدى

آگهى وقت رسيدگى
خواهان ســيد امير غريب مازندرانى به طرفيت محمد شــمس على بالغى-اســماعيل شهيدى فر-
مهدى على نژاد-محمد حاجى صادقيان نجف آبادى-بهزاد خجير انگاسى به خواسته اعالم بطالن مبايعنامه 
عادى مورخ 1389/10/1 –الزام خوانده به رفع يد از ملك متصرفى به انضمام كليه خســارات قانونى 
تقديم دادگاه عمومى عباس آباد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم دادگاه حقوقى عباس آباد واقع 
در مازنــدران- عبــاس آباد- خيابان اصلى جنب فرماندارى-دادگســترى عباس آباد ارجاع و به كالســه  
بايگانى 960067 ثبت گرديده و وقت رسيدگى 96/9/20 ساعت 10:30  تعيين شده است . به علت 
مجهول المكان بودن خواندگان محمد شمس على بالغى ف نصرت-مهدى على نژاد ف محمد و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشارآگهى 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
              مديردفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-حسن شفيعى

اجراييه
ش پ:7/95/606 محكــوم لــه: صنــدوق قرض الحســنه ساالرشــهيدان با وكالــت مريم نقاش 
محكوم عليهم:1-اكرم سادات طيبى-سارى خ طبرستان كوچه ميالد ساختمان نور2-حمزه على نيا-بابل 
روســتاى هريكنده پايين محله كوچه گلريز3-زينب عنايتى-مجهول المكان به موجب رأى شماره 163-
96/3/11 شــعبه 7 شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اند به پرداخت 
تضامنى مبلغ يكصدوســى و يك ميليون و دويســت و هشــتادونه هزارريال بابت اصل خواســته و سه 
ميليون و ســيصدوچهل و هفت هزاروپانصدوپنجاه و دو ريال بابت هزينه دادرســى و مبلغ چهارميليون 
وســيصدوپنجاه هزارونهصدوســى و شــش ريال بابت حق الوكاله خواهان و خســارت تاخير تاديه وفق 
قرارداد نسبت به اصل بدهى و سود آن تا زمان اقامه دادخواست از زمان تقديم دادخواست(نوزده-
يازده -نودوپنج) تا زمان اجراى كامل حكم در حق خواهان و پرداخت نيم عشر در حق دولت..به استناد 
مــاده 29 قانــون شــوراى حل اختالف مصــوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابــالغ اين برگ 
اجراييــه ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد 
و مفــاد رأى بدهــد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل 

اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه هفتم شوراى حل اختالف سارى
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