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ولی توبه او،  صوری بود

حمید رشادیان - تورج گیوری

وهشگر پژ

پس از آشکار شدن عجز سیدعلی محمد در اثبات 
ادع��ای خ��ود،  وی را چوب زده تنبی��ه نمودند و او از 
دعاوی خویش تبری جس��ت و اظهار پش��یمانی کرد 
و خطاب به ولیعهد، توبه نامه رس��می نوشت. صورت 
توب��ه نام��ه علی محمد را یک��ی از مریدانش در کتاب 
خود، چنین آورده اس��ت: فداک روحی، الحمدهلل کما 
هو اهله و مستحقه که ظهورات فضل و رحمت خود را 
در هر حال بر کافه عباد خود شامل گردانیده، فحمداً 
ل��ه ثم حمداً که مث��ل آن حضرت را یبن��وع رأفت و 
رحم��ت خود فرم��وده که به ظه��ور عطوفتش عفو از 
بندگان و س��تر بر مجرمان و ترحم به داعیان فرموده. 
اش��هداهلل و من عنده که این بن��ده ضعیف را قصدی 
نیس��ت که خالف رضای خداوند عال��م و اهل والیت 
باش��د. اگر چه بنفس��ه، وجودم ذنب صرف است ولی 
چ��ون قلبم موق��ن به توحید خداوند ج��ل ذکره و به 
نبوت رسول او و والیت اهل والیت اوست و لسان مقر 
بر کل ما انزل من عنداهلل است. امید رحمت او را دارم 
و مطلقاً خالف رضای حق را نخواسته ام و اگر کلماتی 
ک��ه خالف رض��ای او بود از قلم جاری ش��ده، غرضم 
عصی��ان نبوده و در هر حال مس��تغفر و تائبم حضرت 
او را ... و ای��ن بنده را مطلق علمی نیس��ت که منوط 
به ادعایی باش��د و اس��تغفراهلل ربی و اتوب الیه من ان 
ینس��ب الی امر. و بعضی مناجات کلمات که از لسان 
جاری شده، دلیل بر هیچ امری نیست و مدعی نیابت 
خاصه حضرت حجه اهلل)ع( را محض ادعا مبطل است 
و این بنده را چنی��ن ادعایی نبوده و نه ادعایی دیگر. 
مس��تدعی از الطاف حضرت شاهنشاهی و آن حضرت 
را چنان اس��ت ک��ه این دعاگو را ب��ه الطاف و عنایات 

سلطانی و رأفت و رحمت خود، سرفراز فرمایند.
 بدی��ن س��ان س��یدعلی محمد از دع��اوی خود 
بازگش��ت ولی توبه او،  صوری ب��ود چنان که پیش از 
توبه اخیر، در ش��یراز نیز بر فراز منبر و در برابر مردم، 
نیابت و بابیت خود را انکار نمود اما چیزی نگذشت که 
ادعای باالتری را به میان آورد و از پیامبری و رس��الت 

خویش سخن گفت. 
در اواخر س��لطنت محمد ش��اه و پس از مرگ او 
)1264( از س��وی مری��دان علی محمد،  آش��وب هایی 
در کش��ور پدی��د آمد که از جمله، رویداد قلعه ش��یخ 
طبرس��ی در مازن��دران بود در این آش��وب، جمعی از 
بابیان به رهبری مالحسین بشرویه ای مال محمدعلی 
بارفروش��ی،  قلعه طبرس��ی را پایگاه خود قرار دادند و 
اطراف آن خندق کندند و خود را برای جنگ با قوای 

دولتی آماده ساختند. 
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گ���و قاسم غفوری - مائده شیرپور  گفتو
در اوضاعی که نرخ رشد بیکاری مدام رو به 
افزایش است و اشتغال زایی به حرف هایی برای انتقام گیری سیاسی 
تنها خوراک انتخاباتی پیدا کرده است، نمی توان نشست و منتظر شد 
تا وعده های اشتغالی که بیشتر برای تیترهای جذاب انتخابات ثمر دارد 
به نتیجه برسد، نمی توان نشست و منتظر شد تا کسی پیش آید و 
پیشنهاد کار دهد! حتی نمی توان یک روز از عمر را به بطالت و به امید 
کسب کار بدون هیچ تحرکی گذراند؛ اینجاست که اغلب افرادی که 
آینده نگر هستند تالش می کنند به جای بیکاری و گذران وقت و دل 
خوش کردن به وعده هایی که اغلب عملی نمی شود، دستشان را روی 
زانوی خودشان قرار داده و با تکیه به دانش و رشته تحصیلی ایده ای 

را پی بگیرند که هم منجر به رونق اقتصاد خودشان شود و هم تعدادی 
دیگر را مشغول به کار کند، به نوعی این افراد به جای نشستن و بار 

شدن بر روی دولت سعی دارند که باری از دوش دولت بردارند.
در این مسیر، صنعت و تولید شترمرغ یکی از عرصه های بسیار 
سودآور و منطبق بر الگوی اقتصاد مقاومتی است که پرورش دهنده 
قیروکارزینی درآمدی ماهیانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان از آن کسب 

می کند.
تبدیل  و استان فارس  از معضالت کشور  به یکی  امروز  بیکاری 
شده به گونه ای که رفع آن یکی از دغدغه های اصلی مردم، مسئوالن و 
ائمه جمعه است. در چنین شرایطی توجه به اقتصاد مقاومتی و معرفی 

الگوهای موفق آن می تواند بارقه امیدی برای رفع بیکاری باشد. 

نمای نزدیک

 تولید و پرورش شترمرغ
منطبق بر اقتصاد مقاومتی

پرورش و تولید شترمرغ یکی از عرصه های بسیار 
سودآور و منطبق بر الگوی اقتصاد مقاومتی است به 
گونه ای که عالوه بر فرآورده های گوش��تی، پوست، 
روغن و پ��ر آن نیز ارزش اقتصادی دارد. براس��اس 
اطالعات وزارت جهاد کشاورزی ایران سومین کشور 

دنیا از لحاظ تعداد قطعات شترمرغ است. 
براس��اس اطالع��ات موجود 1۰۰ ه��زار قطعه 
شترمرغ در ایران وجود دارد که از این تعداد ۹ هزار 
قطعه مولد است. اس��تان فارس با افتتاح بزرگترین 
واحد صنعتی شترمرغ کشور که بهمن سال گذشته 
رخ داد یکی از مهم ترین مراکز تولید شترمرغ است. 
حس��ن طاهری، کارآفرین و فع��ال اقتصادی 
اهل شهرس��تان قیروکارزین اس��تان فارس است 
که با کمک بس��یج س��ازندگی و با همت و تالش 
خود موفق به تولید و پرورش شترمرغ شده است. 
درباره ش��روع کار خ��ود می گوید: ۵ س��ال پیش 
تصمی��م به راه اندازی گاوداری داش��تم اما به علت 
عدم حمایت جهاد کش��اورزی این موضوع منتفی 
شد تا اینکه با پیش��نهاد برخی از دوستان به فکر 

پرورش شترمرغ افتادم. 
وی پس از تحقیق و پرس وجو پرورش شترمرغ 
را ش��روع کرده است، در حالی که به گفته خودش 
» هیچ تجربه ای در این زمینه نداشتم«. امروز پس 
از گذشت ۵ سال آقای طاهری آگاهی خوبی نسبت 

به این صنعت و پیچ و خم های آن دارد. 
این فع��ال اقتصادی ب��ا ۵ خانواده ش��ترمرغ 
ش��روع کرده که در حال حاضر ی��ک خانواده آن 
مولد اس��ت. طاهری می گوی��د: »یک روز در میان 
تخ��م می گذارند. تخم ه��ا یک هفته نگه داش��ته 
می شوند پس از آن در دستگاه قرار می گیرند و 4۰ 
تا 4۵ روز در 2 دس��تگاه ق��رار می گیرند تا جوجه 
متولد می ش��وند. برای اینک��ه هر جوجه به مرحله 

پرواربندی برسد ۹ ماه طول می کشد«.
وی در ح��ال حاض��ر روی پرواربندی تمرکز 
کرده و به گفته خودش »6۰ ش��ترمرغ پرواربندی 

دارد«. این کارآفرین برای کس��انی که می خواهند 
وارد این کار ش��وند هم توصیه هایی دارد »این کار 
در صورت��ی مقرون به صرفه اس��ت که توان مالی 
داشته باشد همچنین به دلیل سختی زیاد پشتکار 

می خواهد«. 
طاهری ک��ه س��رمایه اولیه را با 
احتس��اب زمی��ن و تاسیس��ات آن 
6۰۰ میلی��ون توم��ان ذکر می کند، 
می گوید: این عرصه درآمدی خوبی 
دارد ب��ه گونه ای ک��ه در حال حاضر 
درآم��د ماهیانه ام 1۰ ت��ا 1۵ میلیون 

تومان است. 

حمایت بیشتر، تولید و اشتغال زایی بیشتر
ای��ن فع��ال اقتصادی معتقد اس��ت ک��ه اگر 
حمایت بیشتری از سوی بسیج سازندگی و جهاد 

می توان  شود،  گسترش کشاورزی  را  کار 
اش��تغال زایی  و  داد 

بیشتری هم کرد.
تس��هیالت  از  وی 
اقتصاد مقاومتی بس��یج 

سازندگی اس��تفاده کرده 
و معتقد اس��ت ک��ه »اگر 
وام بس��یج سازندگی نبود 
پرواربندی  نمی توانس��تم 
ادام��ه  امس��ال  را 

دهم چراکه به دلیل ش��رایط مالی برای تامین غذا 
مشکل داشتم«. 

طاه��ری از ورود دالل ه��ا ب��ه عرصه 
فروش محصوالت شترمرغ ابراز ناراحتی 
می کند و می گوید: اگر حمایتی برای بازار 
و فروش محصوالت شترمرغ مانند 
گوش��ت، روغن و چرم آن شود 
این صنعت می تواند گسترش 
پیدا کند در صورتی که اکنون 
فقط روغن و گوش��ت آن به 
فروش می رسد اما چرم آن 
به دلیل نبود صنایع تبدیلی 

بازاری ندارد. 

ای��ن فعال اقتص��ادی به کش��تارگاهی که در 
شیراز زده شده اش��اره می کند که سبب شده کار 
رونق بیشتری بگیرد در صورتی که تا پیش از این 
تمامی اقدامات مربوط به تهیه گوش��ت و کشتار را 

مجبور بوده، خود انجام دهد. 
سروان پاس��دار علی عس��کر محمدی، رئیس 
بسیج سازندگی شهرستان قیروکارزین نیز درباره 
تسهیالت اقتصاد مقاومتی می گوید: در این دوسال 
بالغ ب��ر 14 میلیارد ری��ال تس��هیالت در اختیار 

متقاضیان وام قرارگرفته است. 
به گفته وی با این تسهیالت و فعالیت های اقتصاد 
مقاومتی بیش از 2۰۰ ش��غل مستقیم ایجاد شده و 
همه طرح های اجرا شده تولیدی یا از جنس صنایع 
تبدیلی بوده است. به اعتقاد محمدی درصورتی که 
همین روند ادامه یابد خودکفایی شهرستان و حصول 

اقتصاد مقاومتی پویا دور از انتظار نیست. 

خواص گوشت و روغن شترمرغ
طعم گوش��ت ه��ر حیوانی بس��تگی به میزان 
ترکیب آن ب��ا چربی همان حیوان دارد. گوش��ت 
ش��ترمرغ چربی درون بافتی بسیار اندکی دارد و به 
همی��ن دلیل خاصیت درمانی دارد و برای بیماران 
توصیه می شود اما چربی بین بافتی شترمرغ بسیار 
زی��اد اس��ت و از ه��ر ش��ترمرغ 12۰کیلویی 2۰ 
کیلوگرم چربی به دس��ت می آید. ترکیب گوش��ت 
ش��ترمرغ ب��ا ای��ن چرب��ی بین بافتی طع��م آن را 
فوق العاده می کند. به طور کلی گوشت ترد و لطیف 

شترمرغ بسیار چاشنی پذیر است.
گوش��ت ش��ترمرغ از دسته گوش��ت های قرمز، 
با ارزش غذایی باال، سرش��ار از م��واد مغذی، دارای 
پروتئین و آهن زیاد، کالری کم، میزان سدیم پایین، 
چربی کم و همچنین گوشتی مفید برای رژیم های 
غذایی به ش��مار می رود و از نظر طب سنتی 
گوش��ت ش��ترمرغ گرم و خشک است. 
روغن ش��ترمرغ حاوی اسیدهای چرب 
ضروری نظیر ام��گا ۳، 6، ۹ و نیز برخی 
ویتامین ها )نظیر ویتامین A( و اسیدهای 
آمینه است که در حفظ سالمت و طراوت 

پوست بدن انسان تاثیر به سزایی دارد.
ترکیب اس��یدهای چ��رب موجود در 
روغن ش��ترمرغ ش��باهت بس��یار زیادی به 
اس��یدهای چرب موجود در پوست انسان دارد 
و حت��ی مولکول های آن کوچک ترند و نقطه ذوب 
آنها پائین است، بنابراین سرعت نفوذ آن به پوست 
انسان بس��یار باالست و بر خالف س��ایر کرم های 

پوستی رایج، منافذ پوستی را مسدود نمی کند.
 روغن شترمرغ از زمان های بسیار قدیم برای 
بهبود بیماری های پوس��تی مانند درماتیت، اگزما، 
پسوریازیس و سایر مشکالت پوستی مانند لکه های 
قرمز روی پوس��ت، خراشیدگی ها، خشکی پوست، 
س��وختگی های سطحی، آفتاب س��وختگی، ترک 

لب ها، موهای خشک و... کاربرد داشته است.

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى پژو206 مدل 1394 رنگ سفيد بشماره پالك ايران32- 199ج55 بشماره موتور 
163B0158994  وشماره شاسى NAAP41FEXFJ264897  بنام معصومه فرهاديان فرزند اسماعيل ش ش 4 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار)

سند كمپانى و شناسنامه خودرو سوارى سيستم سايپا تيپ 131SLمدل 1390برنگ مسى-متاليك بشماره 
موتور4446291و شماره شاسى S1412290043177شماره پالك ايران94-676د29به نام آمنه جاللى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

 S1412286172325 رنگ نوك مدادى متاليك مدل 86 ش موتور 2080975 شاسى GLXI برگ سبز پرايد
پالك ايران72-572د73 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

كارت هوشمند راننده رضا اسكندرى به شماره كارت 2695121 راننده بارى پايه يك مفقود گرديده و فاقد 
اعتبار مى باشد.سارى

برگ ســبز و تاييديه نقل و انتقال اتومبيل ســوارى پژو405 رنگ نوك مدادى متاليك مدل 1383 به شماره 
ايران82-741ط29 ش موتور1012927 شاسى 83036508 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

برگ سبز و سند مالكيت اتومبيل سوارى وانت سيستم تويوتا هايلوكس تيپ تك كابين مدل 1992 به شماره 
ايران72-217د24 شاسى 0010723 ش موتور0342413 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

 MVM477FJAA003830 315 رنگ سفيد روغنى مدل 1391 ش موتورH سند خودرو سوارى ام وى ام تيپ
شاسى NATFBAMDXC1003906 به شماره ايران62-813ج88 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

كارت ناوگان ماشين-كارت هوشمند راننده و دفترچه كار راننده سمند سوارى كرايه 1X-EF7 مدل 94 رنگ 
زرد روغنى ش موتور 147H0102309 شاسى NAACR1HW4EF582035 به شماره ايران62-837ع11 به 

نام على اكبر غفارى چراتى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

اصل شناســنامه ســواى رنو L90 به شــماره شــهربانى 122ص76- ايران 63 مدل 1396 به شماره موتور 
184772 و شماره شاسى 245504 بنام مالك فريبا راد شولى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز

اصل پروانه مسئول فنى فرشيد فيروزى اجيرلو شركت تعاونى 1274 يخچال سازى پارس آباد مغان و اتمام 
پروانه 1397/2/28 صادره از غذا و دارو اســتان اردبيل فاقد ارزش قانونى مى باشــد مراتب جهت اطالع عموم 

مى باشد. پارس آباد مغان

كليه مدارك ( شناسنامه - سند كمپانى- كارت) خودروسوارى پرايد هاچ بك مدل 89 به شماره انتظامى 484 ج 
24 ايران 49 به شماره موتور 3776834وبه شماره شاسى s5430089035381  به نام عيسى نوريان پور مفقود 

گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شكايت فريبرز سياه كمرى بر عليه ميثم سياه كمرى به اتهام تيراندازى منجر به جرح و غيره مطرح كه به اين 
شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 96099883151200577 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(104 جزايى ســابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/4/27 ســاعت 08/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بــودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/242
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

دادنامه
پرونده كالســه 9609988132300080 شعبه 112 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (112 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9709978313500052- شــاكى: آقاى عادل رضائى محتشم فرزند حسن به نشانى قريه 
زاغه تريلى ســازى رضايى ، دادستان دادســراى عمومى و انقالب كرمانشاه ، متهم: آقاى كامران شيرى فرزند سيد 
على به نشــانى شــيروان چرداوان بخش جلبان قريه چشــم زرد ، اتهام: فروش مال غير (راى دادگاه) حســب مفاد 
كيفرخواست شــماره 9610438315109292 صادره از دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه آقاى كامران شيرى 
متهم است به فروش مال غير به مبلغ 135 ميليون ريال موضوع شكايت آقاى عادل رضايى محتشم را با توجه به 
شكايت شاكى تحقيقات صورت گرفته شهادت شهود متوارى بودن متهم موصوف و ديگر قرائن و امارات موجود در 
پرونده وقوع بزه از ســوى مشــاراليه محرز و مسلم اســت فلذا دادگاه ضمن انطباق عمل با ماده يك قانون راجع به 
انتقال مال غير و ماده يك قانونى تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختالس و كالهبردارى متهم موصوف را به عمل بر 
رد  اصل مال به صاحب آن به مبلغ 135 ميليون ريال و پرداخت جزاى نقدى معال مالى كه اخذ نموده است به تحمل 
دو سال حبس تعزيرى نيز محكوم و  اعالم مى دارد راى صادره غيابى محسوب و ظرف بيست روز پس از از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شــعبه و پس از آن ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از آن ظرف 

بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر مركز استان كرمانشاه مى باشد. م الف/239
رئيس شعبه 112 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه

متن آگهى
خواهان خانم مهتاب ذوالفقاريان قنبرى فرزند نقى دادخواستى به طرفيت آقاى عبدالحسين حزير فرزند محمد 
به خواسته مطالبه مهريه دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول دادگاه خانواده 
كرمانشاه واقع در بلوار بنت الهدى دادگسترى كل استان كرمانشاه ارجاع و به كالسه 970998849980008 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 97/4/6 ساعت 8/30 صبح تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب 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 نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/281
مدير دفتر شعبه اول دادگاه خانواده كرمانشاه

دادنامه
پرونده:10/110/96 دادنامه:1061-96/10/23 خواهان:پرستو بيات ف احمدعلى با وكالت قدرت فاضلى 
الريجانى به نشــانى آمل ميدان قائم مجتمع آنا ط اول خوانده:يوســف رضا حليمى –مجهول المكان خواســته:مطالبه 
وجه((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعوى خواهان پرســتو بيات ف احمدعلى بــا وكالت قدرت فاضلى به طرفيت 
خوانده يوسف رضا حليمى به خواسته مطالبه مبلغ يكصدميليون ريال با استناد مصدق قرارداد به انضمام خسارات 
هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه به شرح منعكس در دادخواســت تقديمى نظربه اين كه خواهان با تقديم 
فتوكپى مصدق قرارداد موضوع خواسته و با اين ادعا كه خوانده از بابت قرارداد مبلغ خواسته را از موكل وى اخذ 
نموده و چون به قرارداد عمل نكرد درخواست مبلغ مزبور را دارد خوانده على رغم استحضار از وقت داردسى در 
شــورا حاضر نشــده و به مســتندات خواهان و دعوى وى دفاع و تكذيبى به عمل نياورده و مستند ابرازى خواهان 
حكايت از صحت ادعاى وى دارد لذا با عدم تكذيب دعوى خواهان محمول بر صحت است و اشتغال ذمه خوانده را به 
پرداخت وجه مورد خواسته در قبال خواهان ثابت و محرز تشخيص و مستندا به مواد 198و519 ق آ د م و ماده 10 
ق م خوانده را به پرداخت يكصدميليون ريال اصل خواسته و يك ميليون و سيصدوسى هزارريال خسارات هزينه 
دادرسى و نيز خسارات تاخيرتاديه در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهى سپس ظرف بيست روز پس آن قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل-مهدى زاده

متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / اينجانبان وصال دولت آبادى ، هدى و عليرضا نجات مالك / مالكين 3 دانگ مشاع 
از 6 دانگ مشــاع پالك ثبتى 92/474 واقع در قريه جابان به نشــانى جابان موضوع ســند / اسناد مالكيت شماره 
49785 ثبتى 5864 صادره به تاريخ 92/3/6 متقاضى تعيين بستر و حريم / نهر جابان در داخل و مجاورت پالك 
ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط 
به مراجعه كليه مالكين مشــاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشــد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با 
در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى به امور آب دماوند به نشانى گيالوند 
بلوار آيت اله خامنه اى مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات 
شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب -) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى 

باشد. م الف/5147- تاريخ انتشار نوبت اول:97/2/26- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/3/5
اداره امور آب تهران - دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم خسرو محمدى فرزند 
خواهان بهروز قاســمى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خســرو محمدى به خواســته  مطرح كه به اين 
شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9509988499700052 شــعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/3/29 ســاعت 09/00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرســى مدنى به  علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/655
رئيس شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى كاظم يوسفى ف  نبى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت محمدرضا داعى ف شعبان تقديم كه 
به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 970089 شوراى سارى 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 
شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز يكشنبه 97/4/3 ساعت 10:30 
در شــعبه دهم شــوراى حل اختالف ســارى حضور به هم رســانند واال اين شورا رســيدگى و اقدام قانونى معمول 

خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى شــهاب سهرابى ضمن تسليم دو برگ استشهاديه تصديق شده اعالم 
نموده است كه سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 46 
مترمربع قطعه 680 تفكيكى به شماره 8685 فرعى از 151 از اصلى مفروز از 
پالك 88 فرعى از اصلى مذكور واقع در اراضى كرج جزء حوزه ثبتى شهرســتان 
كرج مورد ثبت-  صفحه -  جلــد - 139620331009027915 امالك به نام 
شهاب سهرابى ثبت و صادر گرديده و برابر سند قطعى – شماره - دفترخانه - به 
متقاضى منتقل شده  و به موجب سند رهنى شماره – دفترخانه – در رهن – مى 
باشد به علت سهل انگارى مفقود گرديده و تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى 
نموده اســت لذا مراتب به اســتناد تبصره يك اصالحى به ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى وجود سند مالكيت 
نزد خود و يا انجام معامله نسبت به ملك مذكور باشد از تاريخ انتشار اين آگهى 
بــه مدت ده روز اعتــراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالكيت به اين اداره 
تسليم تا وفق مقررات عمل گردد بديهى است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى 
واصل نشود و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالكيت المثنى 

طبق مقررات به متقاضى تسليم خواهد شد. م الف/97/8509
 رئيس ناحيه 1 كرج

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى شــهاب ســهرابى وكيــل خانم كبــرى قنبــرى ضمن تســليم دو برگ 
استشــهاديه تصديق شــده اعالم نموده است كه سند مالكيت سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ خانــه به مســاحت 46 مترمربع قطعــه 680 تفكيكى به شــماره 
8685 فرعــى از 151 از اصلى مفــروز از پالك 88 فرعى از اصلى مذكور واقع 
در اراضــى كــرج جزء حوزه ثبتى شهرســتان كرج مورد ثبــت-  صفحه -  جلد - 
1396203301009027916 امالك به نام كبرى قنبرى ثبت و صادر گرديده 
و برابر سند قطعى – شماره - دفترخانه - به متقاضى منتقل شده  و به موجب 
سند رهنى شماره – دفترخانه – در رهن – مى باشد به علت سهل انگارى مفقود 
گرديده و تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصــره يك اصالحى به ماده 120 آئين نامــه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى 
شود تا چنانچه كسى مدعى وجود سند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله نسبت 
به ملك مذكور باشد از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل ســند مالكيت به اين اداره تسليم تا وفق مقررات عمل گردد 
بديهــى اســت چنانچه ظرف مدت مقــرر اعتراضى واصل نشــود و يا در صورت 
اعتراض اصل ســند ارائه نگردد سند مالكيت المثنى طبق مقررات به متقاضى 

تسليم خواهد شد. م الف/97/8510
 رئيس ناحيه 1 كرج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم عين اله رحمانى
خواهان آقاى وحيد صيدى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عين اله رحمتى به خواسته مطالبه مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988602700044 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف مجتمع 
امام خمينى (ره) شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/4/5 ساعت 9/30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد. م الف/12/1586  
دفتر شعبه 27 شوراى حل اختالف شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / محمد جواد توكلى سعادت مالك / قسمتى سهم مشاع از 6 دانگ مشاع پالك ثبتى 
13/124 واقع در قريه سادات محله به نشانى رودهن موضوع سند / اسناد مالكيت شماره ثبتى 6009 و مالكيت 
412169 سرى ب صادره به تاريخ 1329/9/7 متقاضى تعيين بستر و حريم / نهر آسيا بكله در داخل و مجاورت 
پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم 
منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود 
با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى به امور آب دماوند به نشانى گيالوند 
بلوار آيت اله خامنه اى مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات 
شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب -) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى 

باشد. م الف/5146- تاريخ انتشار نوبت اول:97/2/26- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/3/5
اداره امور آب تهران - دماوند

آگهى حصر وراثت
آقاى يوســف معصومى ف محمد به شــرح درخواســتى كه به شــماره 3/151/97 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان محمد رمك معصومى ف غالمحسين ش 
ش 223صادر رامســر در تاريخ 96/11/8 در شهرســتان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1-يوسف معصومى ش ش 20 پسر متوفى2-فروزنده 3-زهرا4-فلورا هرسه رمك معصومى-

دختران متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 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 سوم شوراى حل اختالف رامسر

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده اجرايى كالســه 970052 اين اجرا محكوم عليه حســن ببرى به موجب حكم صادره از شــعبه اول 
دادگاه عمومى حقوقى رامسر محكوم است به پرداخت تعداد 124 قطعه سكه تمام بهار آزدى به عنوان اصل خواسته 
در حق محكوم لها خانم جهاده تقى مشائى و نيم عشر اجرايى در حق دولت.محكوم له در راستاى اعمال ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محكوميت هاى مالى و در راستاى اجراى قرار تامين به موجب نامه شماره 1396047001094679-

96/10/17 اقدام به بازداشت پالك ثبتى 1389 فرعى از 29 اصلى بخش 5 ثبت رامسر به مساحت 75 مترمربع 
نمــوده و نتيجــه آن به اين اجرا واصل گرديده اســت.پس از توقيــف ملك قرار ارجاع امر به كارشناســى صادر و 
مشــخصات مورد مزايده از قرار ذيل اســت:ملك واقع در رامســر بلوارامام خمينى(كمربندى فاز 1) انتهاى كوچه 
بهداشت(جنوبى 35) داراى سند شش دانگ و حدود اربعه :شماال زمين اشخاص شرقا كوچه مطهرى9(كوچه بنياد 
شــهيد)جنوبا زمين و محوطه مسكونى اشــخاص غربا كوچه جنوبى35  نام مالك حسن ببرى مى باشد.مساحت ملك 
75مترمربع و داراى كاربرى تجارى و مسكونى است.كارشناس دادگسترى باتوجه به موقعيت و محل استقرار ملك 
قيمــت ملك مورد مزايده را از قرار هرمترمربع 36,000,000 ريــال و ارزش كل آن را به مبلغ 2,700,000,000 
ريال(دوميلياردوهفتصدميليون ريال) برآورد نموده است.نظريه كارشناسى به طرفين پرونده ابالغ و از  اعتراض 
مصون مانده است  لذا در اجراى مبحث اول/مبحث دوم از فصل سوم قانون اجراى احكام مدنى ملك موصوف در 
روز پنج شنبه 97/3/24 از ساعت 11 لغايت 12 ظهر در دفتر اجراى احكام مدنى رامسر از طريق مزايده به فروش 
مى رسد بنابراين خريداران مى توانند تا 5 روز قبل از روز مزايده از امالك مورد مزايده بازديد و در روز مزايده در 
دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى رامسرحاضر شوند.ضمنا خريداران مى بايستى جهت حضور در جلسه مزايده ده 

درصد قيمت كارشناسى را به حساب سپرده دادگسترى واريز سپس در جلسه مزايده شركت نمايند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى رامسر-دانشور

آگهى ابالغ دادخواست و دعوت به رسيدگى
آقاى رشيد تقديرى و خانم مريم تقديرى دادخواستى به خواسته تقسيم ماترك مرحوم على اصغر مهدويان 
پــور و ... به طرفيت 1-مهرداد 2-مهدى3-محمد4-مجيد5-ميالد6-محبوبه همگى مهديان پور تقديم كه به اين 
شعبه ارجاع و به كالسه 950381 عمومى حقوقى ثبت شده ، چون خواندگان همگى مجهول المكان مى باشند حسب 
دســتور دادگاه ، طبق ماده 73 ق آ د م مراتب در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى درج و آگهى 
مى شود تا خواندگان در روز پنج شنبه 97/5/4 ساعت 10:30 صبح در شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى بهشهر 
( جهت اجراى قرار كارشناسى)حضور به هم رسانند واالّ دادگاه رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت.م/

الف97/20/6543
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقى بهشهر

آگهى مزايده مال غيرمنقول نوبت اول
در پرونده كالسه 970028 اجرايى اجراى احكام مدنى دادگسترى آمل محكوم عليه امين بادفر محكوم است 
به پرداخت 1,450,000,000 ريال اصل خواسته(ثمن و وجه التزام) و مبلغ 50,000,000 ريال هزينه دادرسى و 
2,000,000 ريال هزنيه كارشناسى و حق الوكاله  وكيل طبق تعرفه و پرداخت بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق 
دولت لذا دايره اجرا حسب درخواست محكوم له و جهت وصول محكوم به و نيم عشر دولتى در نظر دارد از اموال 
محكوم عليه ششدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى شماره 63 فرعى از 35 اصلى شماره ثبت 73812 دفتر جلد 287  
صفحه 13 بخش 3 ثبت آمل شماال به طول 42/50 متر شرقا به طول 44/95 متر و 21/45 متر و 9/80 متر جنوبا 
به طول 35/50 متر و غربا به طول 75/85 متر كه در آن يك واحد سوله به مساحت 530 مترمربع به عنوان كارگاه 
درب و پنجره سازى و كارگاه تعميرگاه ماشين به مساحت تقريبى 350مترمربع احداث گرديده و با طبيعت مطابقت 
داشته و آقاى امين بادفر مالك 53000 سهم مشاع از عرصه و اعيان به مساحت 530 مترمربع از 3056/75 سهم 
عرصه و اعيان آن به مساحت 3056/75 مترمربع مى باشد واقع در آمل كمربندى هزارسنگر روستاى ترك كال كه 
كارشناس بهاى آن را به مبلغ 3,554,428,570 ريال ارزيابى نموده است را از طريق مزايده حضورى در روز شنبه 
97/3/20 از ســاعت 9 الى 10 صبح همان روز در دفتر اجرا به فروش برســاند. مزايده از قيمت پايه كارشناسى 
شروع و به باالترين پيشنهاد فروخته خواهد شد. برنده مزايده مى بايست 10درصد مبلغ پيشنهادى را به حساب 
سپرده دادگسترى آمل واريز و الباقى را ظرف يك ماه توديع نمايد در غير اين صورت 10درصد مبلغ پيشنهادى به 
نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى شود . طالبين و خريداران مى توانند 5 روز قبل از انجام مزايده با هماهنگى اين 

اجرا از اموال مورد نظر بازديد به عمل آورند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى آمل-مهدى شاكرى

اجراييه
ش پ :11/950701 محكــوم له:ســعيد جعفرى محكــوم عليه:جواد محمودتبار-مجهــول المكان به موجب 
رأى 242-96/3/31 شــعبه 11 شــوراى حل اختالف آمل كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت 
50,000,000 ريال اصل خواســته و 1,315,000 ريال هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 95/8/20 
تا اجراى حكم در حق محكوم له و نيم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى .به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى 
ماده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف اســت پس از ابالغ اين 
اخطــار اجرايــى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و 
مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى محل تحويل 

خواهد شد.م/الف
                                                                               مسئول دفتر شعبه 11 شوراى حل اختالف آمل-ابراهيمى

  
آگهى حصر وراثت

آقاى ســيد ولى محمدى جورجاده ف سيدجانعلى به شرح درخواستى كه به شماره 1/32/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان سيد جانعلى محمدى جورجاده ف 
ســيدمحمدعلى ش ش 427 صادره دودانگه در تاريخ 96/12/9 در شهرستان سيمرغ  بدرود زندگى گفته، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-سيد ولى ش ش 207   2-سيده فرخنده ش ش 49   3-منيژه السادات 
ش ش 9510   4-سيده زهره ش ش 010734759   همگى محمدى جورجاده-فرزندان متوفى 5-سيدمحمدعلى 
محمــدى جورجــاده ش ش 132 پدر متوفى6-ســكينه خاتون مهدى پور لنگرى ش ش 10 همســر متوفى والغير، 
اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/16
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم محسن ثقفى 
فرزند غالمحسين

خواهان آقاى رفعان آقاصفرى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى محسن 
ثقفى به خواســته مطالبه چك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9709982679400001 شعبه 27 شوراى حل اختالف كرج (74 سابق) 
مجتمع شــماره 2 (شهيد ملك زاده) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/4/3 
ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. م الف/97/8854
مسئول دفتر شعبه 74 مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف كرج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به احمدرضا رستميان ف عبدالرضا
ش بايگانى شعبه:960049 خواهان دادخواستى به طرفيت خوانده احمدرضا رستميان به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609982074000049 شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت 
رســيدگى 97/4/6 ساعت 9:30  تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-مرضيه اصغرى دازميرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به احمدرضا رستميان ف عبدالرضا
ش بايگانى شــعبه:970028 خواهان دادخواســتى به طرفيت خوانده احمدرضا رستميان به خواسته مطالبه 
وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609982074000028 شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى ثبت و 
وقت رسيدگى 97/4/6 ساعت 10  تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-مرضيه اصغرى دازميرى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى على اشــرف لقمانى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت پيام روســتازاده شيخ يوسفى ف 
عباســعلى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 6/96/762 شوراى سارى 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 شود كه 
خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز يكشنبه 
97/4/10 ساعت 9:30 در شعبه 6 شوراى حل اختالف سارى 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
خانم محبوبه رمضانى ابوخيلى ف محمد دادخواستى به خواسته وقت رسيدگى جهت اتيان سوگند خوانده به 
طرفيت مهدى احدى ف عباس تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 8/95/502 شوراى 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 روز 
سه شنبه 97/4/5 ساعت 9 در شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و 

اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:8/96/563 دادنامه:29-97/1/29 خواهان:سيد احمد حسينى ف سيد محمد خوانده : على دالورى 
ف ميكائيل-مجهول المكان ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعواى ســيد احمد حسينى ف سيد محمد به طرفيت 
على دالورى ف ميكائيل به خواســته مطالبه وجه مبلغ 11,830,000 ريال بابت خريد باغ مركبات با احتساب هزينه 
دادرســى و نشــر آگهى و خسارت تاخير تاديه با عنايت به محتويات پرونده خصوصا گواهى گواهان و قبض باسكول 
و ايــن كه خوانده دعوى با وصف دعوت از طريق نشــر آگهى در جلســه شــورا حاضر نشــده و هيــچ دفاعى به عمل 
نيــاودره و تاكون اليحه اى هم از ســوى وى واصــل نگرديد از اين رو دعوى خواهان وارد تلقى و مســتندا به مواد 
198-519-522 ق آ د م حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 11,830,000 ريال اصل خواســته و 737,870 
ريال هزينه دادرســى و نشر آگهى و خسارت تاخير از 96/9/29 تا هنگام پرداخت با رعايت تناسب تغيير شاخص 
اعالمى بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد.رأى صادره غيابى محســوب و ظرف بيســت روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه سپس ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظر نزد محاكم عمومى حقوقى سارى 

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

دادنامه
پرونده:8/96/598 دادنامه:16-97/1/28 خواهان:سيد محمدعلى كاظم نژاد ف سيد احمد با وكالت ربابه 
حبيبى پاشــاكاليى خواندگان:1-احمــد خرم روز ف غنى2-مهدى عرب خزائيلى هردو مجهــول المكان ((رأى قاضى 
شورا)):درخصوص دعوى سيد محمدعلى كاظم نژاد ف سيد احمد با وكالت ربابه حبيبى به طرفيت خواندگان1-احمد 
خــرم ف غنى2-مهدى عرب خزائيلى به خواســته مطالبــه وجه 180,000,000 ريال بابت صدور 7 فقره ســفته به 
شــماره هاى 652309(سرى ث/1) و 652310(سرى ث/1) و  652311(سرى ث/1) و  652312(سرى ث/1) 
و  652313(ســرى ث/1) و  652314(سرى ث/1) و  187713(سرى/پ) با احتساب هزينه دادرسى و خسارت 
تاخير تاديه و حق الوكاله باتوجه به مفاد دادخواســت تقديمى خواهان و فتوكپى مصدق ســفته ها و نظر به اين كه 
خواندگان با اطالع از وقت رســيدگى در جلســه حاضر نشــده و دفاعى به عمل نياورده اند دعواى خواهان محمول 
بــر صحت تلقى به اســتناد مــواد 307و309و403 ق تجــارت و مــواد 198-519-522 ق آ د م و ماده 1301 ق 
مدنى خواندگان متضامنا به پرداخت يكصدوهشتادميليون ريال به عنوان اصل خواسته و 2,320,000 ريال هزينه 
دادرسى و 5,520,000 ريال حق الوكاله مرحله بدوى هم چنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 96/10/13 تا 
زمان اجراى كامل حكم براساس تناسب تغيير شاخص اعالمى بانك مركزى تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى 
گردند.رأى صادره غيابى محسوب و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شورا سپس ظرف بيست 

روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

همراهباآنهاییکهباخالقیت،باریازدوشجامعهبرمیدارند؛

درآمد ۱۵ میلیون تومانی با پرورش شترمرغ


