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آغاز احداث پالسکوی جدید از ۲۹ دی ماه
معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران سرانجام طرح نهایی 
ساختمان پالسکو را تشریح کرد و گفت: احداث ساختمان جدید از 

۲۹ دی ماه آغاز می شود و مراحل ساخت ۳ سال به طول بینجامد.
مهدی حجت گفت: احداث ساختمان پالسکو در ۱۰ طبقه 
س��طح و ۵ طبقه پارکینگ در ۲۹ دی ماه آغاز می ش��ود. ما در 
مورد ساختمان پالسکو میزان تراکم طرح تفصیلی را به رسمیت 

شناختیم اما حقوق کسبه هم مهم است. درخصوص احداث ۱۰ 
طبقه ساختمان سازمان میراث فرهنگی نیز آن را پذیرفته است. 
وی اظهار کرد: این ساختمان به ۲۳۰۰ پارکینگ نیاز دارد که با 
توجه به اینکه امکان احداث ۵ طبقه زیرزمین به عنوان پارکینگ 

وجود داشت، تنها ۱۳۰۰ پارکینگ تامین می شود، بنابراین طبق 
توافقات صورت گرفته با بنیاد مس��تضعفان قرار شد، پارکینگ 
مقابل که به عنوان یک پاس��اژ قدیمی است، تجهیز و به عنوان 

پارکینگ مورد نیاز مورد بهره برداری قرار گیرد.

پراید حین حرکت در آتش سوخت
یک دستگاه خودرو سواری حین حرکت در بزرگراه 

شهید لشگری، از قسمت موتور دچار آتش سوزی شد.
عباس س��رافرازی رئیس ایستگاه ۱۰4 آتش نشانی، 
در این خصوص گفت: در محل حادثه یک دستگاه خودرو 
سواری پراید حین حرکت در مسیر تندرو بزرگراه، ناگهان 
از قس��مت موتور دچار آتش سوزی ش��ده و خوشبختانه 
راننده این وسیله نقلیه به سالمت از اتاقک خودرو سواری 
خارج ش��ده بود. وی گف��ت: نیروهای عملیاتی به محض 
رس��یدن به محل حادث��ه، عالئم هش��داردهنده را برای 
جلوگیری از بروز حوادث احتمالی در مسیر قرار دادند و با 
بکارگیری لوله های آبرسانی، آتش سوزی خودرو سواری را 

در کوتاه ترین زمان ممکن، مهار و کامال خاموش کردند.

یان »گل« 10 برابر دیگر مخدرها است ز
یک آسیب ش��ناس اجتماعی گفت: هیچ موادمخدری 
نمی تواند جایگزین گل در مصرف کنندگان شود چراکه اثرات 

مخرب این ماده ۵ الی ۱۰ برابر مخدرهای دیگر است.
مجی��د ابه��ری در گفت و گو با می��زان گفت: مافیای 
موادمخدر هر روز با نام های جدید وارد کش��ور می شوند. 
جنگ نرم در سایه اتاق فکر مافیای موادمخدر در ایران که 
یکی از جوان ترین کشور های جهان محسوب می شود، به 
راه افتاده است و جوانان جامعه ما را به طعمه مناسبی برای 

زالو های تولید و عرضه موادمخدر تبدیل کرده است.
وی افزود: ظهور فعاالن حوزه موادمخدر با نام و شکل 
جدید در جامعه، روزانه افراد زیادی را فریب می دهد که 
با توجه به هوشیاری و تالش گسترده نهاد های امنیتی، 
انتظامی، موادمخدر در تهران و سراس��ر کشور کنترل و 
تح��ت نظارت قرار می گیرد. ته��ران به عنوان خاکریزی 
برای ورود موادمخدر به کش��ور محسوب می شود، مردم 

باید با هوشیاری باال مراقب فریب دشمنان باشند.
این آسیب ش��ناس اجتماعی خاطرنش��ان کرد: ۸۰ 
درصد محتوای دارو های الغری که در شبکه ماهواره ای 
به طور مداوم تبلیغ می شود، آمفتامین است که در مدت 
زمان کوتاهی منجر به الغری در مصرف کنندگان شده 

و متقاضیان زیادی را به خود اختصاص داده است.
وی عن��وان کرد: با توجه ب��ه عرضه گل در جامعه، 
ای��ن ماده مق��ام اول موادمخ��در غیرمرفینی را به خود 
اختصاص داده است و شیشه و اقالم دیگر در رتبه های 
پایین ت��ری قرار می گیرند. ابهری گفت: به منظور فریب 
مردم به خصوص جوانان، روزانه ماده هایی با ظاهر و نام 
جدید وارد بازار می شود در حالی که ۹۰ درصد اینگونه 
موادمخدر دارای ریش��ه های مش��ترک هستند. به طور 
مثال ش��امپوی تریاک که با هوشیاری مامورین نیروی 
انتظامی در مرز ورود به کشور متوقف و جمع آوری شد، 

ممکن است با نام و ظاهری دیگر وارد کشور شود.

رفتارمطالبهمحور
رفت��ار مطالبه مح��ور با حرکات هنجارش��کنانه و اغتش��اش و 
بی نظمی بسیار متفاوت است و در شرایط کنونی باید هوشیار باشیم 

در دام بازیگران مغرض و سناریونویسان صحنه گردان قرار نگیریم.
وفایی

ارزشبرایادبیاتفارسی
تهاجم فرهنگی چنان بر مردم و مسئوالن اثر گذاشته که امروز 
یادگیری زبان انگلیس��ی برای اغلب م��ردم و خانواده ها مهمتر از 
آموزش زبان فارسی و قرآن است. امروز در سطح شهر نوشتن اسم 
مغازه به حروف التین کالس محس��وب می شود. تهاجم فرهنگی 
آنقدر نفوذ کرده است که اگر کسی انگلیسی صحبت بکند افتخار 
خانواده اس��ت اما حفظ بودن ش��عر و دانستن معانی شعر فارسی 

کاری معمولی اس��ت. یا در مورد دیگر مثال چرا باید آرایش��گاه و 
تعمیرگاه ماش��ین به حروف التین هم اسمشان را بنویسند؟ باید 
فرهنگ س��ازی شود تا مردم برای ادبیات فارسی ارزش قائل شوند 
و البت��ه مراکزی غیر از مثال بیمارس��تان ها دلیلی ندارد نام آنها با 
حروف التین هم نوشته ش��ود و باید برخورد شود. زبان انگلیسی 
زبان بین المللی اس��ت اما آیا مردم فرانس��ه، آلم��ان، ژاپن و... هم 

تابلوهایشان در سطح شهر با حروف انگلیسی است؟
رفعتی

غربمیخواهدتالفیکند
قدرت ایران توانست تمام سیاست های آمریکا و غرب در منطقه 
را خنث��ی کند لذا غربی ها به هر ش��کلی می خواهند تالفی کنند و 
ناهنجاری های اخیر در ایران نیز توس��ط مزدوران آنها انجام شد تا 

جلوی پیشرفت و تاثیرگذاری ایران تا حدودی گرفته شود. البته همه 
دنیا می دانند که ایران و مردم آن پش��تیبان والیت فقیه هستند و 
انقالب ایران تنومندتر از آن است که جهان استعمار و استکبار بتواند 
تنه آن را قطع کند شاید چند برگ از این درخت کنده شود اما این 

درخت گردن کلفت تر از آن است که سر خم کند.
نصراللهی

 
بایدریشهفتنهخشکشود

آنهایی که در اغتشاشات اخیر همصدا و همگام با سیاست های 
آل سعود و رژیم صهیونیستی بودند دشمنانی هستند که شناسنامه 
ایرانی دارند و باید اعدام شوند. ستون پنجم دشمن و مزدوران داخلی 
در فتنه س��ال ۸۸ و همین اغتشاشات نشان دادند حسابی فعالند و 
باید ریشه این فتنه گران کامال خشک شود. تمام کسانی که در این 

فتنه اخیر نقش داشتند در هر لباس و پست و مقامی باید دستگیر و 
مجازات شوند. فتنه سال ۸۸ تا زمانی که سران فتنه دستگیر نشدند 

ادامه داشت لذا در این فتنه اخیر هم باید ریشه فتنه خشک شود.
سلیمانی

 
خائنبهمردموکشور

دولت محترم تدبیر و امید می خواهد نان را گران کند، بنزین را 
گران کند، حامل های انرژی و... را گران کند. دولت خبر از سفره های 
مردم ندارد؟ مردم با سیلی دارند صورتشان را سرخ نگه می دارند این 
را دولتمردان می دانند یا نمی دانند؟ اگر می دانند و گرانی ها را کنترل 
نمی کنند خائن به مردم و کشور هستند و اگر نمی دانند باز هم خائن 

به مردم و کشور هستند که ندانسته برای مردم تصمیم می گیرند.
تیموری

هرگز به سعادت و خوشبختی نرسد ملتی که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه
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سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
تعطیلی یک ماهه مدارس در زمستان 

طرحی شکست خورده است
س��خنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات 

مجلس گفت: مشکل آلودگی هوا ارتباطی سخنــــگو
به مدارس ندارد و طرح تعطیلی یک ماهه 

مدارس در فصل زمستان تجربه ای شکست خورده است.
برحس��ب البته هشدارهای به هنگام کارشناسان هواشناسی 
به ستاد مدیریت بحران استان اصفهان، جلسه اضطراری تشکیل 

و تعطیلی مدارس تا روز جمعه رسمٌا اعالم شد.
ب��ه گ��زارش تس��نیم، عیس��ی کالنت��ری رئیس س��ازمان 

محیط زیس��ت روز چهارش��نبه ۱۳ دی ماه در حاش��یه جلس��ه 
هیئت دولت با اشاره به تصمیم کمیسیون زیربنایی دولت درباره 
آلودگ��ی هوا و کنت��رل آن عنوان کرده بود: در این کمیس��یون 
پیش��نهاد کرده ایم که مدارس در نیمه ش��مالی کشور و مناطق 
سردس��یر از جمله تهران یک ماه زودتر آغاز شود و از ۱۵ آذر تا 
۱۵ دی مدارس این مناطق تعطیل شوند تا دانش آموزان با هوای 

آلوده مواجه نشوند.
طرح تغییر تقویم آموزشی، سال گذشته نیز از سوی وزارت 
آموزش وپرورش ارائه شد اما نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

به آن رأی مثبت ندادند.
در همی��ن رابطه، حمایت میرزاده س��خنگوی کمیس��یون 
آم��وزش و تحقیقات مجل��س درباره طرح تعطیل��ی یک ماهه 
م��دارس در فصل زمس��تان اظه��ار کرد: طرح جدید س��ازمان 

محیط زیس��ت در این رابطه هنوز به مجلس ارائه نش��ده اس��ت 
ام��ا این مس��ئله چند ماه قب��ل در قالب طرح دیگ��ری ارائه و 
در کمیس��یون کشاورزی بررسی ش��د و در مجلس رای نیاورد 
هم اکن��ون نیز بعید اس��ت طرحی که توس��ط اف��رادی به جز 
کارشناس��ان آموزش وپرورش برای حل مشکل آلودگی هوا که 

ارتباطی با مدارس ندارد، تهیه شده در مجلس تصویب شود.
وی اف��زود: ارائه طرحی که نظام آموزش��ی را تغییر می دهد، 
ساده نیست چراکه سازماندهی نیروهای آموزشی، چاپ کتاب های 
درسی و نظام آموزشی در کشور متمرکز است از سوی دیگر آزموده 
را آزمودن خطاس��ت و در گذش��ته این طرح ارائه شده بود و چند 

سال نظم و نظام مدارس را به هم ریخت و در نهایت موفق نشد.
س��خنگوی کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: 
این مباحث باید به صورت دقیق توس��ط کارشناس��ان تعلیم  و 

تربیت تهیه شود تا به مشکالت کل کشور کمک کند و سیستم 
آموزش��ی به گونه ای طراحی شود که این مسئله عملیاتی باشد 
نه اینکه یک نفر به ذهنش برسد و طرحی را برای تعطیالت یک 
ماهه مدارس در فصل زمستان ارائه کند؛ جمعیت را از روستاها 
مهاج��رت داده و در ته��ران متمرکز کرده ان��د و حاال می گویند 
برای حل آلودگی ه��وا مدارس را تعطیل کنیم آیا روزهایی که 

مدرسه تعطیل می شود، بچه ها در خانه می مانند؟
میرزاده ادامه داد:  مس��ئوالن محیط زیست اگر پیشنهادی 
دارن��د بای��د آن را به آموزش  و پ��رورش ارائه دهند تا توس��ط 
کارشناس��ان بررس��ی ش��ود و به جای تعطیلی مدارس س��طح 
آموزش ها را ارتقاء دهند و اطالعاتی در کتاب های درس��ی ارائه 
ش��ود که بحث آلودگی هوا کنترل شود و دانش آموزان با حفظ 

محیط زیست آشنا شوند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
در تشریح طرح ترافیک جدید درحـــاشیه

گفت: باید جزئیات این طرح 
مورد مطالعه و بررسی کارشناسانه قرار بگیرد.

س��ردار حس��ین رحیمی در حاش��یه مراسم 
معارف��ه جانش��ین رئیس پلیس ته��ران بزرگ در 
جم��ع خبرنگاران گف��ت: این طرح فع��ال در حد 
پیشنهادات اس��ت و باید دستگاه های مختلف نظر 
خود را نس��بت به آن مط��رح کنند. همچنین باید 
س��ازوکارهای مختلف پیش بینی شود و جزئیات 

این طرح در حال مطالعه است.
وی افزود: توسط ش��هرداری تهران اعالم شده 
که این طرح در کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهر 
تهران تاثیرگذار اس��ت اما بررسی های اولیه ما این 
مساله را تایید نمی کند، بی تردید جزئیات این طرح 
توس��ط پلیس بررسی خواهد شد و نتیجه آن اعالم 
می ش��ود. پلیس با هماهنگی پلی��س راهور نتیجه 
نهایی را کتبا به شهرداری تهران اعالم خواهد کرد.

سردار رحیمی با بیان اینکه از نظر پلیس این 
طرح خام است تاکید کرد: طرح فعلی معایبی دارد 

اما اگر قرار اس��ت که طرح جدیدی اجرایی ش��ود 
باید معایب گذش��ته در آن حل شود. باید جزئیات 
طرح توس��ط پلیس مورد بررس��ی ق��رار گیرند و 

مراحل تایید این طرح طی شود.
فرمان��ده انتظام��ی ته��ران ب��زرگ در خاتمه 
خاطرنش��ان ک��رد: مدیریت ترافی��ک در تهران و 
همه کش��ور برعهده پلیس است و شهرداری باید 
بس��ترهای الزم را فراهم کند. مس��ئولین انتظامی 
با اس��تفاده از این بسترها باید ترافیک را به خوبی 
مدیری��ت کن��د. بی تردید ش��ورای ترافیک تهران 
می تواند این طرح را به تایید برس��اند اما باید ابعاد 
مختلف آن بررسی کارشناسانه شود. وی گفت: در 

جلس��ه روز گذشته نیز که با حضور ریاست پلیس 
راهور ناجا برگزار شد نظر بر این بود که این طرح 

باید مورد بررسی کارشناسانه قرار بگیرد.

طرحجدیدترافیکنهدردولتمصوبشدهو
نهدردستورکارشورایعالیترافیکقراردارد

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای 
کش��ور گفت: طرح جدید ترافیک تنها در شورای 
ترافیک تهران بررس��ی شده است و باید تا قبل از 

۱۵ بهمن ماه نیز نهایی و مصوب شود.
پوری��ا محمدی��ان یزدی که خود در ش��ورای 
ترافیک ش��هر ته��ران نیز به عن��وان نماینده وزیر 

کش��ور حض��ور دارد در گفت وگو با ایس��نا، گفت: 
تاکنون چارچوب کلی این طرح در شورای ترافیک 
تهران بس��ته ش��ده اس��ت اما هنوز قطعی نشده، 
امیدواری��م این موضوع در ش��ورای ش��هر تهران 
مطرح ش��ود و نس��بت به بحث قیمتی و عوارض 

تصمیم گیری الزم انجام شود.
وی افزود: برابر قانون اختیار تعیین موضوعاتی 
از جمله قیمتی و ع��وارض ورود به محدوده طرح 
ترافیک بر عهده ش��ورای شهر تهران گذاشته شده 
اس��ت، لذا بای��د ابتدا بازخورد اعضای ش��ورا را در 
ای��ن حوزه کس��ب کنیم چراکه تعیین س��همیه و 
یا افزایش و کاه��ش قیمت ها در اجرای این طرح 

تاثیرگذار است. وی تاکید کرد: بحث قیمت گذاری 
در حوزه اختیارات ش��ورای ترافیک تهران نیست 
و ش��ورای ش��هر تهران باید پایه اولیه را در حوزه 
قیمت ارائه کند تا طرح در ش��ورای ترافیک تهران 

قطعی شود.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای 
کشور با تاکید بر اینکه این طرح در دولت مصوب 
نش��ده و در دستور کار ش��ورای عالی ترافیک نیز 
قرار نداشته است، افزود: این طرح تنها در شورای 
ترافی��ک ته��ران در جلس��ات مختلف ی��ک ماهه 
گذش��ته مطرح شده و تاکنون تنها چارچوب کلی 
آن مشخص شده اما مصوبه شورای ترافیک را نیز 

به صورت نهایی ندارد و ابالغ نشده است.
محمدی��ان تصریح کرد: ظاه��را یک محدوده 
زمانی برای مصوب ش��دن این طرح گذاشته اند که 
براس��اس آن باید تا قب��ل از ۱۵ بهمن ماه نهایی و 
مصوب ش��ود و برای فرمانداری تهران ارسال شود. 
البت��ه در هیات تطبیق فرمان��داری تهران نیز باید 
مجددا بحث قیمت ها و عوارض کنترل ش��ود تا با 

ضوابط و قوانین مغایرتی نداشته باشد.

رئیس پلیس تهران بزرگ:

طرح ترافیک جدید نیازمند بررسی کارشناسانه است
افزایش آلودگی و ترافیک با اجرای این طرح

آگهى مفقودى
مدرك فارغ التحصيلى اينجانب سهيال محمدزاده فرزند احمد به شماره شناسنامه 14561 صادره از بجنورد 
در مقطع كارشناسى ارشد رشته آموزش زبان انگليسى صادره از واحد دانشگاهى گرمسار با شماره 910581905 
مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد . از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
گرمسار به نشانى سمنان ، دانشگاه آزاد گرمسار ارسال نمايد. بجنورد- تاريخ چاپ نوبت اول:96/10/04- تاريخ 

چاپ نوبت دوم: 96/10/19- تاريخ چاپ نوبت سوم :96/11/04

 M برگ ســبز ( برگ اعالم وضعيت) خودروى ســوارى ام وى ام 110 به رنگ مشكى متاليك به شماره موتور
VM372FG9012972  و به شــماره شاســى  IR88211011818 و به شــماره انتظامى 25-923 ل 15 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد/ تبريز

پــالك موتــور ســيكلت تريــل پيشــرو 250بــه شــماره پــالك 55692- ايــران 124 - بــه شــماره موتور 
NEQ24981660819 و شــماره تنــه NEQ249E9252104 بــه نام فرماندهى پهباد نيروى دريايى ســپاه به 

نمايندگى سعيد رستمى رودان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ سبز پرايد مدل 86 به شماره پالك 789 ب 53 ايران 26 بنام آقاى سهراب تركانلو مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ سند وكالت نامه به شماره 56254-1396/2/30 تنظيمى در دفترخانه اسناد رسمى 38 كرمانشاه به 
نام آقاى امير ماوائيان فرزند محمد بيگ به شماره شناسنامه 13 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. 

اصل ســند مالكيت (برگ سبز) خودروى سمند به شــماره انتظامى 413 د 32- ايران 36 و به شماره موتور 
12483112553 و شــماره شاســى 83236591 به نام جواد تنهايى تلقور مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.مشهد

برگ ســبز سوارى پيكان مدل 1382 رنگ ســفيدروغنى بشــماره پالك ايران32-726ج19 بشماره موتور 
11158291352 وشــماره شاســى 0082480507 بنام على اكبرقاســمى فرزند محمدحســين ش ش 1 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. (سبزوار)

كليه اســناد و مدارك  سوارى تيبا مدل 1390 به شماره 72-972و34 ش موتور8025585 ش شناسايى 
S5810090023603 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشــى از ضمانت 

كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

ســند كمپانــى و مدارك انتقــال دفترخانه ماشــين لــوگانL90 مــدل 93  ش موتور W150959 شاســى 
NAPLSRALDE1212134 پالك 72-642س54 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كارت دانشجويى محمد جرگانى ف خليل اهللا به شماره 92128090 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. 
سارى

كارت هوشمند به شماره 2257792 به نام محمد نصيرى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

آگهى مزايده نوبت اول
واحد اجراى احكام شوراى حل اختالف كاشان با توجه به صدور نيابت 1- پرونده كالسه 56/96 نيابت اجرا له 
على عبدلى آرانى با وكالت فاطمه بوجاريان عليه سيد سعيد مهدى بيدگلى به ميزان 81/569/962 ريال به عنوان 
خواســته با توجه به توقيف پالك ثبتى ســه دانگ مشاع از شش دانگ به شــماره 6176 فرعى از 2 اصلى بخش 2 
كاشان متعلق به شخص ثالث فاطمه سنبلى بيدگلى مى باشد 2 پرونده كالسه 57/96 نيابت اجرا له مسعود اكرميان 
با وكالت خانم ســركار عليه ســيد ســعيد مهدى بيدگلى كه مازاد پالك ثبتى سه دانگ مشاع از ششدانگ به شماره 
6176 فرعى از 2 اصلى بخش 2 كاشان متعلق به شخص ثالث فاطمه سنبلى توقيف گرديده است و با توجه به نظريه 
كا رشــناس رسمى دادگســترى ارزيابى سه دانگ از ششدانگ مشــاع يك باب خانه مسكونى به شماره پالك ثبتى 
2/874/6176 و شماره ثبت ملك 44702 دفتر امالك 319 صحفه 461 اراضى مشاعى صالح آباد بخش 2 حوزه 
ثبتى كاشان به مالكيت خانم فاطمه سنبلى بيدگلى واقع در خيابان كارگر كوچه بهار 19 داراى عرصه به مساحت 268 
مترمربع به اعيانى شامل سه طبقه زيرزمينى با سقف طاق ضربى خشتى قديمى به مساحت 90 مترمربع با كابينت 
فلزى و كف موزائيك ، طبقه همكف به مساحت حدود 150 مترمربع كف موزائيك سقف تيرآهن كابينت MDF بدنه تا 
يك متر سنگ ، طبقه اول ، غير قابل سكونت سخت كارى فاقد حايل بندى و گچ و خاك سقف تيرآهن به مساحت 150 
مترمربع طبقه دوم به سقف شيروانى فلزى و غير قابل سكونت به مساحت حدود 50 مترمربع زمين جنوبى نماسازى 
با سيمان سفيد ، 25 سال ساخت پايه باربر و و داراى تمامى امتيازات مى باشد با عنايت به موارد فوق و عوامل موثر 
در ارزيابى ارزش عادله سه دانگ مشاع پالك فوق به ميزان 120/000/000 تومان ارزيابى مى گردد و با توجه به 
مراتب فوق مزايده در تاريخ 1396/11/11 از ساعت 12 لغايت 13 به مزايده گذارده مى شود هر كسى و كسانى 
كه از مبلغ كارشناســى شده مذكور شروع واالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به او فروخته خواهد شد خريدار 
مى بايست ده درصد (10 درصد) از ارزش كل اموال را فى المجلس توديع نمايد و مابقى را ظرف مهلتى كه از سوى 
مسئولين و متصديان اجراى احكام تعيين و حداكثر آن از يك ماه تجاوز نمى كند مى بايست پرداخت نمايد چنانچه 
خريدار در مهلت مقرر تعيين شده تا نسبت به پرداخت مابقى بها اقدام ننمايد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده 
به نفع دولت ضبط و مزايده تمديد خواهد گرديد كسانى كه مايلند اموال را مالحظه و بازديد نمايند مى توانند 5 روز 
مانده به وقت مزايده به دايره اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف كاشــان مراجعه نمايند ضمنا در دايره اجراى 

احكام مدنى شوراى حل اختالف كاشان برگزار مى گردد.
 مدير اجراى احكام شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان على كافى زاده دادخواســتى به خواســته پرداخت مبلغ بيســت ميليون ريال بابت چك 
شــماره 98855-96/2/12 بانك ملت هزينه دادرسى و خســارت تاخير تاديه به طرفيت اشرف سادات اجتهدى 
يزدل به مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف به 
كالســه 176/96 ثبت و براى تاريخ 96/11/30 ســاعت 5 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 ميگردد كه در وقت مقرر در جلســه دادرســى 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 درصورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ متهم
نظر به اينكه در پرونده كالســه 940949 اين شــعبه آقاى برهان يوسفى ده امام جمعه به اتهام استفاده از 
مداكر هويتى غير و اخذ مدارك مرهوم تحت تعقيب مى باشد با عنايت به مجهول المكان بودن متهم در اجراى ماده 
174 آيين دادرســى كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در موعد مقرر ظرف يك ماه پس از انتشــار اين آگهى جهت 
دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى 
بعمل خواهد آمد ضمنا وفق ماده 190 قانون آيين دادرسى كيفرى متهم مى تواند يك نفر وكيل دادگسترى همراه 

خود داشته باشد. 
داديار شعبه چهارم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان سمنان – على ايثارى

آگهى ابالغ دادنامه
بدينوسيله در پرونده كالسه 960057 اين دادگاه به آقاى حسين پور حسينى فرزند ابراهيم ابالغ مى گردد 
حســب دادنامه شماره 9609972316500124 اين دادگاه راى بر برائت شما از اتهام آدم ربايى با وسيله نقليه 
ايراد صدمه بدنى عمدى و نيز تهديد به قتل صادر گرديده است بدليل مجهول المكان بودن مراتب از طريق انتشار 

آگهى انجام مى شود.
مدير دفتر شعبه اول دادگاه كيفرى يك سمنان

آگهى فقدان سند مالكيت
آقايان اســداله كريمى و حميد چاوشــى نژاد با تقديم يك برگ استشــهاديه مدعى هســتند ســند مالكيت  
ششدانگ پالك 535 فرعى از 116فرعى از 1297  اصلى واقع در بخش يك سنندج به نام آنها هركدام به نسبت 
ســه دانگ مشــاع صادر و تسليم گرديده و برابر سند رهنى شماره 11514 مورخ 92/7/22 دفتر 60 سنندج در 
قبال مبلغ 3600000000 ريال در رهن بانك ســپه قرار دارد ، بعلت ســهل انگارى مفقود و ازبين رفته و از اين 
اداره تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى را نموده اند لذا مراتب در اجراى ماده 120آئين نامه اصالحى قانون ثبت 
مصوب 1380/11/14 در يك نوبت منتشــر تا هر كس مدعى انجام معامله و يا وجود ســند مالكيت نزد خود است 
از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض نمايد در غير اين صورت برابر مقررات 

سند مالكيت المثنى صادر خواهد شد.م/الف:3202
جالل شجاعى - رئيس ثبت ناحيه دو سنندج

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى فايق على پناهداراى شناســنامه شــماره 2276 كدملى 6469447368 به شرح دادخواست به كالسه 
961287 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد على پناهبه 
شناسنامه 1762- 6469441831 در تاريخ 1393/8/12 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زير: 1- فريده حمزة به ش.ش 1230 ت ت 1327/9/9شماره 
ملــى 6469436099 همســرمتوفى 2- محى الدين على پناهبــه ش.ش 1801 ت. ت 1344/1/3شــماره ملى 
6469442269 پسرمتوفى 3- تيمور على پناه به ش.ش 1802 ت.ت 1346/12/1 شماره ملى 6469442277 
پســر متوفى 4- برزون على پناه به ش.ش 2127 ت. ت 1350/9/20شــماره ملى 6469445837 پسر متوفى 
5- فايق على پناه به ش.ش 2276 ت.ت 1352/1/1 شــماره ملى 6469447368 پســر متوفى 6- فاروق على 
پناه به ش.ش 2561 ت.ت 1355/3/1 شــماره ملى 6469450229 پســر متوفى 7- اليق على پناه به ش.ش 
2820 ت.ت 1360/5/1 شــماره ملى 6469453104 پســر متوفى 8- هاجر على پنــاه به ش.ش 2126  ت.ت 
1348/9/3 شماره ملى 6469445829 دختر متوفى . اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ 

نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف: 3195
 رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى نصراله ابوالحســنى داراى شناســنامه شــماره  1291 كدملى 3730628216 به شــرح دادخواســت 
به كالســه 961234 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فتح 
الــه ابولحســنى بــه شناســنامه 194 – 3730617265 در تاريــخ 1396/9/20  دراقامتگاه دائمــى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد مشــروحه زير: 1- اســداله ابوالحسنيبه ش.ش 
1290 ت ت  1338/3/8 شــماره ملى 3730628208 پســرمتوفى 2- نصرالهابوالحســنيش.ش 1291 ت. ت 
1340/5/4شماره ملى 3730628216 پسر متوفى 3- خسرو ابوالحسنى به ش.ش 1875 ت.ت 1349/6/26 
شــماره ملــى 3730634062 پســر متوفى 4- رابعه ابوالحســنى بــه ش.ش 1288 ت. ت 1334/7/9 شــماره 
ملــى 3730628186 دختــر  متوفــى 5- صبيحه ابوالحســنى بــه ش.ش 1344 ت.ت 1343/11/12 شــماره 
ملــى 3730628747 دختــر متوفــى 6- زليخا ابوالحســنى بــه ش.ش 1874 ت.ت 1349/6/26 شــماره ملى 
3730634054 پســر متوفى . اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى 
يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م/الف: 3190
رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواست :9610462520300074 شــماره پرونده : 9609982520300359 خواهان:حسين 
نقاشــى خوانــده: حميد زنجفيلى بيرانوند خواســته :مطالبــه وجه درتاريــخ 96/7/22 خواهان فوق دادخواســتى 
حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شــعبه 3 تقديم كه به شماره 960359 ثبت و براى روز 
96/11/23 ســاعت 16:30 عصر وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شعبه حضور بهم 
رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.قم خيابان ايستگاه راه 

آهن مجتمع شوراى حل اختالف طبقه اول شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- سارا بشرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: محمدرضا جنت پور خوانده: حســين گائينى خواســته :مطالبه وجه درتاريخ 96/10/4 خواهان فوق 
دادخواستى حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 15 تقديم كه به شماره 960411 ثبت 
و براى روز 96/12/5 ساعت 17 عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شعبه حضور بهم 

رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
دفتر شعبه 15 شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت :9610462523100098 شــماره بايگانى:960480 خواهان: ابوالحسن يوسفى زيبا 
فرزند عبداله خوانده: سيد محمود بزرگى خواسته : صدور حكم مبنى بر الزام خوانده به استرداد پالك يك دستگاه 
خودرو خاور به شماره انتظامى 833ع32 ايران 16 (مقوم به مبلغ 3100000 ريال )2. صدور قرار تامين خواسته 
مبنى بر توقيف خودرو مزبور به جهت فك پالك و كليه خسارت تاخير تاديه و كليه خسارت دادرسى و اعسار از هزينه 
دادرســى درتاريخ 96/6/6 خواهان فوق دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 31 
تقديم كه به شــماره 9609982523100478 ثبت و براى روز 96/12/20 ســاعت 8:30 صبح وقت رســيدگى 
تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا 
به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور 
مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و 
يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا 

رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
دفتر شعبه 31 شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواســت :9610462520700044 شــماره پرونده :9609982520700342 خواهان: رامين 
عنبرى وحيد خوانده: سعيد اميد فر خواسته :مطالبه وجه درتاريخ 96/8/13 خواهان فوق دادخواستى حقوقى به 
طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم تقديم كه به شماره 
960342 ثبت و براى روز 96/12/6 ساعت 16:30 عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم 
آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 
اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.قم 

خيابان ايستگاه راه آهن مجتمع شوراى حل اختالف طبقه اول شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم 
 مسئول دفتر شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- سجاد نجفى شاه كوهى

برگ اخطاريه
ش پ : 9/96/653 اخطارشونده:شهرام مهاجرى ف على اكبر محل حضور: شوراى حل اختالف شعبه 9 آمل 
وقت حضور: 96/12/6 ساعت 10:20 علت حضور:درخصوص دعوى آقاى سيد على حسينى با وكالت ايمان عبدى 

راد به طرفيت شما در تاريخ مقرر در شورا حضور يابيد.م/الف
دفتر شوراى حل اختالف شعبه 9 آمل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواســت :9610462523300119 شــماره پرونده :9609982523300692 خواهان:مجتبى 
حسينى خوانده:سميه قربانى عطاآبادى خواسته :مطالبه وجه درتاريخ 96/10/6 خواهان فوق دادخواستى به طرفيت 
خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شــعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان قم تقديم كه به شماره 
960698 ثبت و براى روز 96/12/12 ساعت 9:30 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم 
آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره ابالغنامه:9610102538205291 شماره پرونده :9609982538200698 خواهان:الهه برجعلى 
خوانــده: مجيد حاجى على زاده خواســته : مطالبه نفقه درتاريخ 96/10/11 خواهان فوق دادخواســتى حقوقى به 
طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته مطالبه نفقه و جاريه زوجه و فرزندان مشترك به شعبه 52 تقديم كه به شماره 
960698 ثبت و براى روز 96/12/12 ســاعت 11 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم 
آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 
اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
شعبه 52 خانواده مجتمع شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمد امين مولوى فرزند قنبرعلى
شــماره ابالغنامــه:9610102520502602 شــماره بايگانــى 960477 خواهــان آقــاى مســعود پناهــى 
دادخواســتى بــه طرفيــت خوانده فوق به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالســه 9609982520500477 شعبه 5 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
96/12/19 ساعت 18عصر تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رســيدگى دردادگاه حاضر گردد. قم - خيابان جواداالئمه – انتهاى كوچه 

24 – مجتمع شوراى حل اختالف
متصدى امور دفترى شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – زينب فدايى نسب

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمد رضا خاكى فرزند مصطفى
شــماره ابالغنامــه:9610102520502604 شــماره بايگانــى 960476 خواهــان آقــاى مســعود پناهــى 
دادخواســتى بــه طرفيــت خوانده فوق به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالســه 9609982520500476 شعبه 5 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
96/12/19 ســاعت 18:30عصر تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رســيدگى دردادگاه حاضر گردد. قم - خيابان جواداالئمه – انتهاى كوچه 

24 – مجتمع شوراى حل اختالف
متصدى امور دفترى شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – زينب فدايى نسب

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى ابراهيم رئيسى فرزند على اكبر
شــماره ابالغنامــه:9610102521201968 شــماره بايگانــى 960393 خواهــان آقاى اســمعيل نوروزى 
دادخواســتى بــه طرفيــت خوانده فوق به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالسه 9609982521200393 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
96/12/5 ســاعت 17:30 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دريافت و دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى دردادگاه حاضر گردد. قم - خيابان جواداالئمه – انتهاى كوچه 

24 – مجتمع شوراى حل اختالف – طبقه زير زمين شعبه 12
مسئول دفتر شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – محمد حسين صفدرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمد اسمعيل كاريز نوى فرزند عيسى
شــماره ابالغنامه:9610102522103202 شــماره بايگانى 960371 خواهان آقاى ســيد هانى موسويپير 
نعيمى دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به خواســته مطالبه وجه چك – مطالبه تاخير تاديه و هزينه دادرســى 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609982522100371 شعبه 21 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 96/11/24 ساعت 17:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضــوع مــاده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت دريكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى دردادگاه 
حاضر گردد. قم - خيابان ايســتگاه راه آهن – مجتمع شــوراى حل اختالف – طبقه دوم – شعبه 21 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان قم
مسئول دفتر شعبه 21 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – احد نوريان

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
درخصوص دعوى خوانده محمد شــيخ الحكما به خواســته مطالبه وجه به شــماره كالســه 3/796/96 ،وقت 
رســيدگى به تاريخ 96/12/2 روز چهارشــنبه ســاعت 9 صبح به وســيله درج در روزنامه كثيراالنتشار به خوانده 
مجهول المكان يادشــده ابالغ مى شــود تا در تاريخ فوق  جهت رســيدگى در  شعبه سوم شوراى حل اختالف عباس 

آباد حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه سوم حكمى شوراى حل اختالف عباس آباد

آگهى ابالغ مفاد اجراييه
در پرونده كالســه 829/95/ش ح2 محكوم عليهم1-محمدعلى مويدى موفق ف اســماعيل 2-ســيده رقيه 
فرداد ف سيدمرتضى برابر دادنامه شماره 261-96/5/3 محكوم گرديده به رأى(محكوم به) تضامنى مبلغ دويست 
ميليون ريال به عنوان اصل خواســته و مبلغ پنج ميليون و نهصدوســى هزارريال به عنوان هزينه دادرســى و حق 
الوكاله وكيل و حق الدرج مبلغ پانصدهزارريال و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 95/9/30 -795421 تا 
هنگام پرداخت براساس شاخص تورم بانك مركزى صادرو اعالم مى دارد در حق محكوم له و نيز پرداخت مبلغ ده 
ميليون ريال نيم عشر دولتى باتوجه به مجهول المكان بودن محكوم عليهم مفاد اجرايى در يك نوبت به صورت نشر 
آگهى به استناد مواد 9و118و119 ق اجراى احكام مدنى انتشار و 10 روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مى شود 

مگر اين كه محكوم عليهم هم كتبا محل اقامت خودرا به قسمت اجرا اطالع دهند.م/الف
مدير دفتر شعبه دوم مجتمع قضايى شوراى حل اختالف عباس آباد

آگهى ابالغ مفاد اجراييه
در پرونده كالســه 825/95/ش ح2 محكوم عليه محمدعلى مويدى موفق ف اسماعيل  برابر دادنامه شماره 
260-96/5/3 محكــوم گرديده به رأى(محكوم به) تضامنى مبلغ صدونودوهشــت ميليون و ششصدونودوســه 
هزاروچهارصدوهشتادوهشــت ريال تا تاريخ 95/10/1 بابت پرداخت ســهم الشــركه نهايى بانك و وجه التزام و 
خسارت روزانه ماده 24 قرارداد به مبلغ 91/113 ريال از تاريخ 95/10/1 لغايت صدوراجراى حكم و مبلغ شش 
ميليون ونودهزارريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و مبلغ پانصدهزاريال بابت هزينه نشر 
آگهى صادر مى گردد درحق محكوم له و نيز پرداخت مبلغ نهصدونودوسه هزاروچهارصدوشصت و هفت تومان  نيم 
عشــر دولت باتوجه به مجهول المكان بودن محكوم عليه مفاد اجراييه در يك نوبت به صورت نشــر آگهى به استناد 
مواد 9و118و119 ق اجراى احكام مدنى انتشــار و 10 روز پس از آن به موقع اجرا گذاشــته مى شود مگر اين كه 

محكوم عليهم هم كتبا محل اقامت خودرا به قسمت اجرا اطالع دهند.م/الف
مدير دفتر شعبه دوم مجتمع قضايى شوراى حل اختالف عباس آباد

آگهى ابالغ مفاد اجراييه
در پرونــده كالســه 823/95/ش ح2 محكــوم عليه محمدعلــى مويدى موفق ف اســماعيل  برابــر دادنامه 
شــماره 259-96/5/3 محكــوم گرديــده بــه رأى(محكــوم بــه) تضامنــى مبلــغ صدوهشــتادوهفت ميليــون و 
نودوچهارهزارودويســت و شصت و شــش ريال تا تاريخ 95/9/30 بابت پرداخت سهم الشركه نهايى بانك و وجه 
التزام و خســارت روزانه ماده 24 قرارداد به مبلغ 88/134 ريال از تاريخ 95/9/30 لغايت صدوراجراى حكم و 
مبلغ پنج ميليون و هشــتصدهزارريال بابت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و مبلغ پانصدهزاريال 
بابت حق الدرج هزينه نشر آگهى صادر مى گردد درحق محكوم له و نيز پرداخت مبلغ نه ميليون و سيصدوپنجاه و 
چهارهزاروهفتصدوده(9354710) ريال  نيم عشر دولت باتوجه به مجهول المكان بودن محكوم عليه مفاد اجراييه 
در يك نوبت به صورت نشــر آگهى به اســتناد مواد 9و118و119 ق اجراى احكام مدنى انتشــار و 10 روز پس از 
آن به موقع اجرا گذاشــته مى شــود مگر اين كه محكوم عليهم هم كتبا محل اقامت خودرا به قســمت اجرا اطالع 

دهند.م/الف
مدير دفتر شعبه دوم مجتمع قضايى شوراى حل اختالف عباس آباد

آگهى حصر وراثت
آقاى مهرداد نورپســندى ف اســفنديار به شرح درخواستى كه به شــماره 751/96/ش ح1 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان سكينه حسن پور شاهمرادى ف 
محمد ت ت 1330/12/20 ش ش 65 صادره رودســر در تاريخ 96/6/22 در شهرســتان تنكابن  بدرود زندگى 
گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-طالئى بهامين ش ش 214 ت ت 1310/9/2 ف حسن-مادر 
متوفى2-اسفنديار نورپسندى ش ش 1 ت ت 1326/2/8 ف فرامرز-همسر متوفى3-كامران ش ش 52 ت ت 
66/11/10   4-عبدا... ش ش 24 ت 65/1/1   5-كمال ش ش 2 ت ت 61/1/2   6-طوبى ش ش 1321 ت 
ت 52/2/10   7-مهرداد ش ش 22 ت ت 55/6/13   8-شهرام ش ش 445 ت ت 59/2/2 همگى نورپسندى 
نام پدر: اســفنديار-فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف عباس آباد-عليرضا خليلى

آگهى احضار متهم 
نظربه اين كه على عبدى ف اصغر به اتهام ترك انفاق به شماره پرونده كالسه 960145 از طرف اين داديارى 
تحت تعقيب مى باشد و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده است، بدين وسيله در 
اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى با وصف 
نتيجه عدم حضور جلب اســت در شــعبه اول داديارى دادســراى مياندرود جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر 

شود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف
هاجر اسدى-داديار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب مياندرود

آگهى حصر وراثت
آقاى مجتى شــهابى ش ش1888 ش م 2063392889 به شــرح دادخواست به كالسه 10/1129/96 از 
اين شورا  درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان يداله شهابى ش ش 169 ش م 
2061594451 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-مجتبى 
ش ش 1888 متولد 1362   2-رضا ش ش 2608 متولد 1365   3-معصومه ش ش 554 متولد 1364 هرسه 
شهابى فرزندان: يداله و مريم  محل تولد: بابل-فرزندان متوفى4-مريم فهيميان ف محسن و دروالصدف ش ش 
106 متولد 1331 محل تولد بابل-همســر متوفى اينك شورا با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى ابالغ وقت دادرسى
شــركت تعاونى توليدى و بسته بندى فرآورده هاى گوشتى گوهرنگين مازندران با مديريت عاملى آقاى على 
عرب دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت حميدرضا رمضانى تويه ف غالمرضا تقديم كه به اين شعبه ارجاع 
و به كالسه 2/96/285 ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك 
نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شعبه دوم حل اختالف سارى نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز سه شنبه 96/12/8 ساعت 10:30  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 ســيد على موســوى اليردى ف يحيى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت مسعود مظفرپور ف 
احمدعلى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 3/96/647 ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد 
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 سوم حل اختالف سارى نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز شنبه 96/11/21  
ســاعت 11  در شــعبه 3 شــوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شــورا رسيدگى و اقدام قانونى 

معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقــاى رضــا باللى اوريق ف اقام اوغالن دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت1-فــرزاد امانت ف 
شــفيع2-محمد اســمعيل پور تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 6/96/558 شوراى ســارى ثبت شده، 
چون خوانده مجهول المكان مى باشــد حســب دستور شورا ، طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در روز دوشنبه 96/11/23 ساعت 9:30 در شعبه 6 شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند 

واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 6 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى جواد عرب دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت محمد خويى تقديم كه به اين شعبه ارجاع و 
به كالســه 20/96/604 شــوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م 
مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف 
سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در تاريخ 96/11/30 ساعت 9:30 صبح در شعبه 20 شوراى 

حل اختالف حضور به هم رسانند واال رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت.م/الف
مدير دفتر شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف سارى


