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۳ کشته در کشمیر
پلیس هند و مقام های پزشکی این کشور اعالم کردند 
نیروهای دولتی در منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور 
به سمت معترضان مخالف هند که اقدام به "اخالل آفرینی" 
در یک عملیات تحت رهبری ارتش علیه شورش��یان این 
منطقه کرده بودند، آتش گشودند که در نتیجه آن دو مرد 

جوان و یک دختر نوجوان کشته شدند. 
پلی��س هند اعالم کرد: س��ربازان ارتش و نیروهای 
پلیس این کش��ور اقدام به یک عملیات جس��ت وجو و 
محاصره در روستای ردوانی در جنوب این منطقه کردند 
و درپی این عملیات صدها روس��تایی محلی با سردادن 

شعارهای ضد هند و پرتاب سنگ با آنها مقابله کردند.

لغو قرارداد خرید اف-۳5 
وزی��ر دف��اع ایتالیا اعالم کرد که کش��ورش قصد 
خرید جنگنده های بیشتر اف-35 از آمریکا را ندارد و 

در قرارداد قبلی هم تجدید نظر می کند.
ایتالیا تصمیمی برای خرید جنگنده F-35 ندارد. این 
موضوع را »الیزابت ترنتا« وزیر دفاع جدید این کشور اعالم 
کرد و افزود که کشورش دیگر نمی خواهد که برای خرید 
این جنگنده از شرکت الکهید مارتین هزینه کند. ترنتا از 
حزب جنبش 5 ستاره، اعالم کرده است که رم قصد دارد 
در قرارداد کنونی سفارش 90 هواپیما هم تجدید نظر کند. 
این قرارداد شامل س��فارش 60 جنگنده 35A-F و 30 
جنگنده 35B-F می شود که در سال 2012 نهایی شده 

است و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

مدودوف در مراسم تحلیف اردوغان 
دول��ت مس��کو از اع��زام هیأت��ی به سرپرس��تی 
»دیمیتری مدودف« نخس��ت وزیر روسیه برای حضور 
در مراسم تحلیف رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 

ترکیه خبر داد. 
گفتنی است دوشنبه 9 جوالی، اردوغان نخستین 
رئیس جمه��وری خواهد بود ک��ه تحت نظام حکومتی 
جدید س��وگند خواهد خورد. به این ترتیب، طبق نتایج 
همه پرس��ی سال گذشته، دفتر نخست وزیری منحل و 
اردوغان مجاز به تشکیل کابینه وزرا و تغییر کارمندان 

اداری بدون کسب تکلیف از پارلمان خواهد شد.

مهاجران آفریقایی در اسپانیا 
رئیس آژانس حفاظت از مرزهای اروپایی در گفت وگویی 
با ابراز نگرانی نسبت به هجوم مهاجران آفریقایی به اسپانیا 

خواستار اتخاذ تدابیر الزم در این باره شد.
»فابری��س لگری« اظهار داش��ت: من در پاس��خ 
به این س��وال که وضعیت مهاجرت را چطور بررس��ی 
می کن��م، خواه��م گفت که در حال حاضر به ش��دت 
نگران اس��پانیا هستم. وی افزود: در ماه ژوئن از سمت 
غرب دریای مدیترانه بالغ بر 6 هزار مهاجر غیرقانونی 

از آفریقا راهی کشورهای اروپایی شدند. 

اخبار

در اقدام��ی که بس��یاری آن را خط و  لش نات��و ب��رای آمریکا چـــــا نش��ان کش��یدن 
می  دانن��د، دبیرکل ناتو با تاکید بر اینکه ایاالت متحده باید 
پیوس��تگی قدرتمند میان دو سوی اقیانوس اطلس را حفظ 
کند، گفت بابت دیدار آتی رهبران آمریکا و روس��یه نگرانی 

ندارد.
دونالد ترامپ، رئیس جمه��وری آمریکا 11 و 12 ژوئیه 
)20 و 21 تیر( در بروکس��ل ب��ا متحدان ناتو دیدار می کند 
و انتظ��ار می رود رهبر آمریکا مجددا س��ایر کش��ورها را به 
کم کاری و عدم هزینه کافی دفاعی متهم کند. او پیشتر هم 
اعضای ناتو را بابت عدم تحقق اهداف توافقی س��ال 201۴ 
ه��دف انتقاد قرار داده اس��ت. طبق این توافق، کش��ورهای 
عضو ناتو باید دو درصد تولید ناخالص داخلی خودش��ان را 

به نیروهای نظامی اختصاص دهند.
اتحاد میان کش��ورهای غربی خصوصا پس از نشس��ت 
ماه ژوئن گروه هفت در کانادا تحت فش��ار است؛ زمانی که 
ترام��پ رهبران آلم��ان و کانادا را باب��ت توافق های تجاری 
ه��دف س��رزنش قرار داد. در نشس��ت گروه هف��ت، ترامپ 

همچنین مدعی ش��د ناتو برای آمریکا بسیار پرهزینه است 
و از آن زمان با نگارش نامه ای از رهبران ناتو خواسته است 
تا بودجه خودش��ان را افزای��ش دهند. در همین حال ینس 
اس��تولتنبرگ، دبیرکل ناتو به سی ان بی س��ی گفت، ائتالف 
مذکور در مسیر صحیح حرکت می کند و دونالد ترامپ این 
مس��اله را تصدیق می کند. او افزود: خبر خوب این است که 
ما دقیقا انجام این کار را شروع کرده ایم و ما شاهد افزایش 
چش��مگیری هستیم. طی چند سال گذشته ما ۸۷ میلیارد 
دالر از کان��ادا و متحدان اروپایی اضافه کردیم و این تفاوت 

آشکاری ایجاد می کند. 
فرمانده س��ابق ناتو اظهار کرد، در حال حاضر وضعیت 
حضور نظامیان آمریکایی در کش��ور آلمان خوب بوده و به 
رغم صحبت هایی ک��ه دونالد ترامپ مط��رح می کند نباید 
حضور آنها کاهش یابد. ژنرال فیلیپ بریدالو، فرمانده سابق 
آمریکایی ناتو درباره گزارش ها درخصوص بررسی یک طرح 
خروج نظامیان آمریکایی از آلمان توسط پنتاگون گفت: من 
دائما شهادت داده ام که ما حتی باید تعداد نیروهایمان را در 

اروپا بیشتر کنیم نه کمتر.

ناتو برای آمریکا خط و نشان کشید 
خط با افزای��ش اختالفات در داخل کابینه  انگلیس، ب��ه وزیران کابینه »ترزا می« ســــر
اعالم ش��ده در صورتی که با طرح نخس��ت وزیر درخصوص 
برگزیت موافق نیس��تند از س��مت های خ��ود کناره گیری 

کنند.
از س��وی دیگر شنیده می ش��ود ترزا می تهدید به کنار 
گذاشتن »بوریس جانسون« وزیر خارجه انگلیس در صورت 
کارشکنی در روند اجرای برگزیت کرده است. این وضعیت 
درحالی است که ترزا می نخست وزیر انگلیس باالخره موفق 
ب��ه جلب حمای��ت کابینه وزرا و حص��ول اجماع نظر درباره 

طرح تجارت آزاد در محیطی به اصطالح دوستانه شد.
به گفته م��ی، کابینه به توافقی جمعی بر مبنای رابطه 
آتی بریتانیای پس��ابرگزیت با اتحادیه اروپا رس��یده اس��ت. 
این توافق ش��امل طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه 
اروپا برای محصوالت کش��اورزی و صنعتی بر مبنای قوانین 
مش��ترک اس��ت. کابینه لن��دن همچنین ب��رای حمایت از 
طرح��ی مبنی بر ایجاد قلمرو مش��ترک گمرکی با اتحادیه 
اروپا به توافق رس��ید. گفتنی اس��ت تصمیم نخس��ت وزیر 

انگلی��س مبنی ب��ر انتخاب رابط��ه ای با اتحادی��ه اروپا که 
بیش ازح��د انتظار خوب اس��ت، بس��یاری از هم حزبی های 

محافظه کاری وی را آشفته خاطر خواهد کرد.
نخس��ت وزیر انگلیس اعالم کرد اگ��ر وزیر خارجه این 
کشور س��بب تضعیف برنامه های خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپ��ا )برکس��یت( ش��ود، او را اخراج خواهد ک��رد. در این 
گزارش آمده اس��ت: گفته می ش��ود نخس��ت وزیر انگلیس 
ب��ه هم پیمانان خ��ود وعده داد اگر وزیر ام��ور خارجه این 
کش��ور در تالش برای تضعیف توافق نامه صلح باش��د، با او 
مدارا نخواهد کرد. ش��ماری از وزرای انگلیس در اعتراض به 
عملکرد ترزا می کناره گیری می کنند می با ارسال نامه ای به 
قانون گذاران محافظه کار اع��الم کرد وزرایی که از طرح او 

شکایت کنند، اخراج خواهند شد.
در همی��ن حال دول��ت انگلیس در مذاک��رات خود با 
بروکس��ل درخصوص خ��روج از اتحادیه اروپ��ا، ایجاد یک 
منطق��ه تجارت آزاد با این اتحادیه را پیش��نهاد کرد. ایجاد 
منطق��ه تج��ارت آزاد با اتحادی��ه اروپا و ی��ک مدل جدید 

گمرکی پیشنهادی است.

برگزیت زمینه ساز سقوط دولت انگلیس 

آسـیا گروه فرادید  با آغ��از عملیات جدید ارتش غـرب 
در جنوب س��وریه، تاکنون 60 درص��د از مناطق 
اس��تان درع��ا از وجود تروریس��ت ها آزاد ش��ده و 

می رود تا مرزهای سوریه با اردن را امن سازد.
نق��ش اردن و متحدان��ش در بحران س��وریه 
آشکارتر می شود وقتی که ارتش سوریه در مرزهای 
اردن عملیات گسترده ای را علیه تروریست ها آغاز 
کرده اس��ت. عملیات ارتش س��وریه در یک قدمی 
مرزهای اردن ادامه دارد و موجب نگرانی مضاعف 
رژیم صهیونیستی شده است. یک فرمانده نظامی 
س��وریه از تامین امنیت جاده بین المللی دمشق - 

امان و کنترل کامل ارتش بر این جاده خبر داد.
یک فرمانده نظامی ارتش سوریه به اسپوتنیک 
گفت: ارتش سوریه جاده بین المللی دمشق - امان 
را امن کرده است. این جاده با پیوستن شهرک های 
نصیب و ام المیاذن به روند آشتی ها امن شده است. 
ای��ن فرمان��ده میدانی گفت: ارتش س��وریه مراکز 
نظام��ی در طول ج��اده بین المللی مذک��ور ایجاد 
می کن��د. وی افزود، بلدوزرهای ارتش س��وریه در 
حال حاضر در حال برداشتن خاکریزهایی هستند 
که افراد مس��لح النص��ره و گروه های هم پیمان آن 
ایجاد کرده  بودند.این فرمانده میدانی گفت: ارتش 
س��وریه بر گذرگاه نصیب تس��لط یافته  و به دنبال 

ورود به شهرک های مجاور گذرگاه نصیب است.
 پس از پاکس��ازی گ��ذرگاه م��رزی نصیب از 
باقیمانده های گروه های تروریستی، نیروهای ارتش 
عربی س��وریه در این گذرگاه مرزی مستقر شده اند. 

گروه های شورشی اقدام به تخریب تاسیسات مربوط 
به گذرگاه کرده بودند که ارتش آن را آزاد کرد.

نیروهای ارتش س��وریه پرچم این کشور را بر 
فراز این گذرگاه به اهتزاز درآوردند. نیروهای ارتش 
سوریه روز گذشته توانستند گذرگاه نصیب واقع در 

مرزهای مشترک با اردن را به دست بگیرند.
خبر دیگ��ر آنکه بندهای توافق حاصل ش��ده 
می��ان دولت س��وریه و تروریس��ت ها در ش��هرک 
»بصری الش��ام« منتشر شد که یکی از آنها تحویل 
سالح های سنگین و نیمه سنگین تروریست هاست. 
وب��گاه  »العه��د« اعالم ک��رد توافقی می��ان دولت 
س��وریه و تروریست ها در »بُصری الشام« در حومه 
درعا حاصل ش��ده که بندهای به ش��رح زیر است: 
- آغ��از آتش ب��س و تحویل س��الح های س��نگین 
و نیمه س��نگین توس��ط تروریس��ت ها در تمام��ی 
ش��هرها و روستاها، حل و فصل شرایط کسانی که 
مایل به باقی ماندن با تروریس��ت ها هستند و نیز 
انتقال مخالفان مصالحه به همراه خانواده هایش��ان 
ب��ه ادلب، تحوی��ل تمامی نق��اط نظارتی در طول 
مرزهای س��وریه و اردن به دولت سوریه، بازگشت 
س��وری هایی که از ش��هر خ��ود آواره ش��ده اند، از 
سرگیری کار سازمان های دولتی در تمامی شهرها 

و روستاها پس از خروج تروریست ها. 
ش��بکه خبری الجزیره اعالم ک��رد گروه های 
مسلحی که در جنوب سوریه حضور دارند با طرف 
روس به توافق رسیده اند و این گروه ها پذیرفته اند 
که س��الح س��نگین خود را تحویل دولت س��وریه 
دهند. همچنین ارتش سوریه بعد از روزها پیشروی 
باآلخره توانست گذرگاه مرزی مهم »نصیب« را در 

مرز این کشور با اردن آزاد کند و پرچم سوریه در 
این گذرگاه به اهتزار درآورد.

خبر دیگر آنکه گروه دیگری از آوارگان سوری 
در لبنان دیروز از عرسال به سمت گذرگاه »وادی 
حمید« در بلندی های عرس��ال رفتند تا به قلمون 
در سوریه منتقل شوند. شبکه »ال بی سی« گزارش 
داد، پیش بینی می ش��ود ۴۴۸ نف��ری که در برای 

ت��رک لبنان ثبت ن��ام کرده اند، ب��ه قلمون منتقل 
ش��وند. صلیب س��رخ لبنان و تیم های پزشکی به 
همراه نیروهای امنیت��ی لبنان در روند انتقال این 
نیروها حضور دارند تا کمک های درمانی احتمالی 

را ارائه دهند.
وبگاه »النشره« هم به نقل از »عباس ابراهیم« 
مدی��ر کل امنیت عمومی لبن��ان در این خصوص 
گفت، از سوی »میشل عون« رئیس جمهور لبنان 
مس��ئول این پرونده شده و این مسئولیت را ادامه 
خواه��د داد، در مرحله اول 500 آواره و در مرحله 
دوم 2۷6 آواره ب��ه س��وریه منتق��ل ش��دند، و در 

مرحله سوم تکمیل مراحل قبلی است. 
ابراهیم در ادامه از اقدام عملی حزب اهلل برای 
کمک به حل مسأله آوارگان قدردانی کرد و افزود: 
امیدواریم این اقدام، کمکی برای ما در این پرونده 
باشد، پرونده ای که با کمیساریای امور پناهندگان 
و مقامات س��وریه برای تأمین داوطلبانه بازگشت 

آوارگان سوریه در آن هماهنگی داریم. 
پ��س از آنک��ه برخی طرف ه��ای بین المللی و 
منطقه ای با ایجاد ارعاب در میان آوارگان س��وری 
س��عی کردند روند بازگش��ت آنها به کشورشان را 
ب��ه تأخیر بیندازن��د، حزب اهلل وارد عمل ش��ده و 
رواب��ط عمومی ای��ن جنبش هفته گذش��ته ) 13 
تیرم��اه( با صدور بیانیه ای، آدرس 9 مرکز واقع در 
مناطق مختلف لبنان را منتش��ر کرد و از آوارگان 
سوری که خواهان بازگشت به کشورشان هستند، 
خواست تا با مراجعه به این مراکز، درخواست خود 

را به ثبت برسانند.

پاکسازی سرزمین شامات از تروریست ها وارد فاز جدیدی شد

ارتش سوریه در یک قدمی مرز های اردن

A
la
la
m
.ir

متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / معصومه باسمچى مالك / قسمتى از مشاع از 6 
دانگ مشاع پالك ثبتى 9/670 واقع در قريه رودهن به نشانى رودهن موضوع 
ســند / اسناد مالكيت شــماره 19041 صادره به تاريخ 1349/5/19متقاضى 
تعيين بستر و حريم / نهر ... در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم 
و حسب اعالم امور آب ... 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 انتشــار آگهى به امور آب دماوند به نشــانى 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 مشاعى الزم الرعايه مى باشد.  تاريخ 

انتشار نوبت اول:97/4/17- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/27
 اداره امور آب تهران

آگهى مزايده اموال منقول
بــه موجب پرونده اجرائى كالســه 9600168 له حســين كاويــان فرزند عليرضا به شــماره ش ش 3027 و 
كدملى 0052580539 به نشــانى تهران خيابان وليعصر خ گلســتان پالك 73 به وكالت خانم فرزانه مهرى و مريم 
مظلومى شهرســتانى عليه شركت پى وى سى ايران به شــماره شناسه ملى 10480014398 به نشانى تهران اول 
ســتارخان كوچه محمــدى پ 7 توحيد و ابوالفضل مومن آبادى فرزند ذات اهللا به شــماره ش ش 799 به نشــانى 
تهران خيابان سئول شمالى نبش خيابان سوم شرقى پالك 2 طبقه 5- اموالى به شرح زير: 1- يك دستگاه ليفتراك 
دوگانه سوز 5 تن زرد رنگ بدون كپسول گاز (روسى) با پالك مخدوش دستگاه در حالت خاموش رويت گرديده به 
قيمت 140/000/000 (صدو چهل ميليون) ريال 2- يك دســتگاه ليفتراك 12MK/70S/model3D مارك 7 ، 
lancerBoss تن ، motorperkins مســتهلك ، دســتگاه در حالت خاموش رويت گرديده به قيمت 160/000/000 
(صد و شــصت ميليون)ريال 3- يك دســتگاه كانكس 3*12 متر با دو اتاق و آشــپزخانه (آبدارخانه) با ســينگ و 
ســرويس بهداشــتى كامل به شــماره پالك 25039 به قيمت 180/000/000 (صد و هشــتاد ميليون) ريال 4- 
الحاقيات دســتگاه اكســترودر توليد پروفيــل درب و پنجره pvc مارك THEYSOHN كشــور اتريش به شــماره 
ســريال E-T  10467972071 به رنگ آبى و در حال كار شــامل وان ، وكيوم  ، دســتگاه كشــنده و قسمت برش 
مــارك TRINITY مــدل SGPD-HC30-50 بــا شــماره 20090401 بــا تــوان KW  8 ،8 كشــور چين به مبلغ 
400/000/000 (چهارصد ميليون) ريال جمعاً به مبلغ 880/000/000 (هشتصد و هشتاد ميليون) ريال متعلق 
به شــركت پى وى سى ايران – مهديشــهر بلوار گل رودبار كه برابر صورت جلســه مورخ 1396/10/2 بازداشت 
گرديده است برابر نظريه كارشناس رسمى جمعاً به مبلغ 880000000 (هشت صد و هشتاد ميليون) ريال ارزيابى 
گرديده از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از ساعت 9 الى 12 مورخ 1397/5/3 روز چهارشنبه در محل 
اجراى ثبت مهديشــهر از مبلغ ارزيابى آغاز و به باالترين قيمت پيشــنهادى نقداً فروخته خواهد شــد و چنانچه روز 
مزايده مصادف با تعطيل رسمى غيرمترقبه گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيل در همان محل و ساعت انجام مى 

شود و حقوق دولتى و حق مزايده طبق مقررات وصول خواهد شد. تاريخ انتشار 1397/4/17
رئيس ثبت اسناد و امالك مهديشهر

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقــاى خدانظر عفيف زاده برابر درخواســت شــماره 5550ز-97/4/2 و برگ استشــهاد محلى 565726-

97/3/31 دفترخانه 13 زابل اعالم داشــته كه ســند مالكيت ششدانگ يكباب خانه بمساحت كلى 422 مترمربع 
پالك 396 فرعى از 41 اصلى واقع در بخش 6 سيستان كه ذيل ثبت 1460 صفحه 200 دفتر جلد 10 بنام نامبرده 
صادر و تسليم گرديده و اعالم داشته كه بر اثر اسباب كشى مفقودگرديده لذا با عنايت به تبصره 5 ماده 120 آيين 
نامه اصالحى قانون ثبت امالك مصوب 80/11/8 مراتب باستناد بند يك ماده مذكور در يك نوبت آگهى مى شود تا 
هركسى مدعى انجام معامله مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله تسليم و رسيد دريافت نمايد و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض 
نرسيده يا در صورت اعتراض سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل المثنى سند مالكيت را طبق مقررات 

صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد.تاريخ انتشار: يكشنبه 97/4/17- م الف/666
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى غالمعلى كيخائى برابر درخواســت شماره 5842ز-97/4/5 و برگ استشهاد محلى 97/4/5-42608 
دفترخانه 27 زابل اعالم داشــته كه ســند مالكيت مقدار 443 ســهم مشاع از 476 ســهم ششدانگ يكباب خانه 
بمســاحت كلى 466/13 مترمربع پالك 4074 فرعى از 1- اصلى واقع در بخش 2 سيســتان كه ذيل ثبت 3941 
صفحه 391 دفتر جلد 26 بنام نامبرده صادر و تسليم گرديده و اعالم داشته كه بر اثر جابجايى مفقودگرديده لذا 
بــا عنايت به تبصره 5 مــاده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت امالك مصوب 80/11/8 مراتب باســتناد بند يك 
ماده مذكور در يك نوبت آگهى مى شــود تا هركســى مدعى انجام معامله مى باشــد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف 
مدت ده روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالكيت و يا ســند معامله تسليم و رسيد 
دريافت نمايد و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرســيده يا در صورت اعتراض ســند مالكيت ارائه نشــود اداره 
ثبت اسناد زابل المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد.تاريخ انتشار: يكشنبه 

97/4/17- م الف/668
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

دادنامه
مرجع رســيدگى : حوزه چهار شــوراى حل اختالف شهرستان شــهريار ، خواهان/ خواهان ها: مهتاب مغانى به 
وكالت از خليل نادرى به نشانى سمنان ميدان مشاهير خ سامير روبروى مبل سام ساختمان رزين واحد 4- خوانده/ 
خواندگان: هادى اسناد فرزند رمضان به نشانى مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه چك به ميزان هشتاد ميليون 
ريال به انضمام هزينه دادرســى و خســارت تاخير و تاديه و حق الوكاله ، گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه 
به محتويات پرونده و جرى تشــريفات قانونى ، قاضى شــورا بررسى را كافى دانسته و ضمن اعالم ختم رسيدگى به 
شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى مهتاب مغانى به وكالت از خليل 
نادرى بطرفيت هادى اســناد به خواسته مطالبه مبلغ هشــتاد ميليون ريال بابت يك فقره چك به شماره 441060 
مورخ 95/8/22 در عهده بانك ملت شعبه 68635 دالوران به انضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسليمى 
و مســتندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شــوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوى آن شورا 
نظــر به اينكه وجــود اصل چك در يد خواهان و صــدور گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه حكايت اســتقرار 
دين به ميزان خواســته و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تجويز از ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مفاد دادخواست و وقت 
رسيدگى از طريق نشر آگهى در روزنامه كثيراالنتشار ابالغ گرديده ليكن دليلى مدلول بر ابراء ذمه يا اداء دين ارائه 
و اقامه ننموده لهذا قاضى شورا با استصحاب بقاى دين و مصون مانده دعوى و مستندات خواهان از هرگونه ايراد 
و خدشــه دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى و با اختيار حاصله از ماده 9 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب 
94/8/10 مستندا به مواد 310 و313 قانون تجارت و مواد 198و515 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ دو ميليون و نود هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ صدور چك لغايت وصول آن و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره 
غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در همين حوزه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم 

دادگسترى شهرستان شهريار مى باشد. م الف/22513
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى رضا آرمون برابر درخواســت شــماره 5581ز-97/4/2 و برگ استشــهاد محلــى 97/4/2-65410 
دفترخانه 13 زابل اعالم داشــته كه ســند مالكيت ششدانگ يكباب خانه بمســاحت كلى 209/11 مترمربع پالك 
6434 فرعــى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيســتان كه ذيل ثبت 8405 صفحــه 193 دفتر جلد 53 بنام نامبرده 
صادر و تســليم گرديده و اعالم داشــته كه بر اثر جابجايى مفقودگرديده لذا با عنايت به تبصره 5 ماده 120 آيين 
نامه اصالحى قانون ثبت امالك مصوب 80/11/8 مراتب باستناد بند يك ماده مذكور در يك نوبت آگهى مى شود تا 
هركسى مدعى انجام معامله مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله تسليم و رسيد دريافت نمايد و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض 
نرسيده يا در صورت اعتراض سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل المثنى سند مالكيت را طبق مقررات 

صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد.تاريخ انتشار: يكشنبه 97/4/17- م الف/670
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: امين ملكى به نشــانى شــهريار شــهرك خاوران خ حافظ غربى پ 4 ، مشخصات محكوم 
عليه: محمد داراب مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 1279 مورخ 96/12/12 شوراى حل اختالف 
شــهريار حوزه 4 كه وفق دادنامه شــماره همان مرجع شــعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده است محكوم عليه به 
پرداخت مبلغ ســى ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ چهارصد و بيســت هزار ريال بابت هزينه دادرســى و 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول آن و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان و پرداخت 
مبلغ نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت جمهورى اسالمى ايران محكوم ميگردد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ 

ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد. م الف/22530
قاضى حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به  آقاى / خانم نصيب اله ارمون فرزند 
خواهان آقاى يداله حســين زاده على آباد دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى نصيب اله آرمون به خواسته 
اعتراض به ثبت شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 260 مترمربع واقع در پالك اكبرآباد 373/646 با وصف 
دادخواســت مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709987410500181 شعبه 5 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان ياسوج ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/12 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ياسوج

آگهى احضار متهم
در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب درامور كيفرى آقاى شيرشــاه بشــيرى 
فرزند عزيزاله فعال مجهول المكان كه در پرونده كالسه 960998712901690 شعبه ششم داديارى اين دادسرا 
،  حســب شــكايت حميداله عبدالهى به واليت از فرزندش عليرضا به اتهام ضرب و جرح عمدى با ســالح سرد تحت 
تعقيب ميباشد  ، ابالغ ميگردد ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى دراين شعبه داديارى حاضروازخوددفاع نمايد 

واالعدم حضور موجب اتخاذتصميم قانونى خواهد شد . 
داديار شعبه ششم دادسراى عمومى و انقالب ياسوج

آگهى احضار متهم
نظر باينكه آقاى عبدالرسول رضا خواه فرزند عوض به اتهام تحصيل مال نامشروع در پرونده كالسه 970402 
موضوع شكايت نصراهللا عروجى از طرف اين دادسرا تحت تعقيب هست و ابالغ احضاريه بواسطه نامعلوم بودن محل 
اقامت ايشان ميسور نگرديده بدينوسيله در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در 
امور كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهى در شعبه 11 بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب شيراز به 
منظور پاسخگوئى و دفاع از اتهام انتسابى حاضر گردد. پس از انقضاء يكماه از تاريخ انتشار اين آگهى بموجب مواد 

217و218 قانون مذكور تصميم غيابى اتخاذ مى گردد.
بازپرس شعبه 11 دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 1 شيراز

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى نور محمد رئيســى داراى ش ش 5259543952 متولد 1349 به شرح دادخواست به كالسه 32/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابوبكر رئيسى به شناسنامه 
669258408 متولــد 1390 در تاريــخ 1397/2/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- مراد بى بى رئيسى دارنده ش ش 5259043987 متولد 1351 صادره از حوزه 3 نيك 
شــهر مادر متوفى 2- نور محمد رئيســى دارنده ش ش 5259043952 متولد 1349 صادره از حوزه 3 نيك شهر 
پدر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد واال 

گواهى صادره خواهد شد. م الف/55
رئيس شوراى حل اختالف قصرقند

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم الل بى بى رئيسى داراى ش ش 5259683943 متولد 1327 به شرح دادخواست به كالسه 29/97 
از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد محمد بلوچى به شناسنامه 
5259716698 متولد 1347 در تاريخ 1397/2/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- محمد بلوچى دارنده ش ش 6690147932 متولد 1382 صادره از حوزه 3 نيك شهر 
2- يوسف بلوچى دارنده ش ش 3641271673 متولد 1387 صادره از حوزه 8 چابهار 3- بنيامين بلوچى دارنده 
ش  ش3641333415 متولــد 1388 صــادره از حوزه چابهار 4- مصطفى بلوچى دارنــده ش ش 669202399 
متولــد 1385 صادره از حوزه 3 نيك شــهر 5- هما بلوچى دارنــده ش ش 525229387 متولد 1369 صادره از 
حوزه يك نيك شــهر 6- شــيما بلوچى دارنده ش ش 5250229395 متولد 1373 صادره از حوزه نيكشــهر 7- 
سمانه بلوچى دارنده ش ش 5250229409 متولد 1375 صادره از حوزه نيكشهر 8- معصومه بلوچى دارنده ش 
ش 3640458907 متولــد 1376 صادره از حوزه چابهــار 9- نعيم بلوچى دارنده ش ش 3640514645 متولد 
1377 صــادره از حوزه چابهار 10- پســنده بلوچى دارنده ش ش 3640693817 متولــد 1379 صادره از حوزه 
چابهــار 11- حنيفه بلوچــى دارنده ش ش 6690147924 متولد 1381 صادره از حوزه 3 نيك شــهر 12- مريم 
بلوچــى دارنــده ش ش 669174654 متولد 1384 صادره از حوزه 3 نيك شــهر 13- نــور بى بى جدگال دارنده 
ش ش 3650880067 متولد 1351 صادره از حوزه 8 چابهار همســر متوفى 14- ســعيده بلوچى دارنده ش ش 
5259246446 متولــد 1359 صــادره از حــوزه 8 چابهار همســر متوفى 15- الل بى بى رئيســى دارنده ش ش 
5259683963 متولد 1327 صادره از حوزه 3 نيك شهر مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادره خواهد شد. م الف/53
رئيس شوراى حل اختالف قصرقند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان ياســر عباســى دادخواستى به خواســته مطالبه مبلغ ده ميليون تومان بابت چك شماره 
376745/39- 96/12/25 به انضمام هزينه دادرســى و خســارات دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررســيد چك لغايت اجراى حكم به طرفيت محمد حيدرى پرند فرزند روح اهللا به مجتمع شــوراهاى حل اختالف 
كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 290/97 ثبت و براى تاريخ 
97/6/19 ساعت 10/00 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا 
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه 
در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت 

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

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: عبدالحسين قادرى فرزند صحبت اله به نشانى همدان تويسركان شهرك 
قائم بهار 1- مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: نعمت فاضل دورستان فرزند حسن به نشانى تهران خ هنگام 
10 مترى افشــان 10 مترى الياس پ 16- محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوط به شــماره پرونده 
624/96ح/114ح و شــماره دادنامه مربوطه 9609978528901002 محكوم عليه محكوم هستند به پرداخت 
مبلغ بيســت ميليون تومن بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ ششصد و بيست هزار و پانصد تومان بابت هزينه 
دادرسى ، همچنين در صورت عدم ترتيب جهت اجراى حكم و ارسال اجرائيه به  اجراى احكام مبلغ 1/000/000 
تومان بابت حق اجرا (نيم عشــر دولتى) در حق صندوق دولت بر عهده محكوم عليه مى باشــد. محكوم عليه مكلف 
اســت از تاريــخ ابالغ اجرائيه: 1- ظــرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (مــاده 34 قانون اجراى احكام مدنى). 

م الف/144
رئيس حوزه 114 شوراى حل اختالف تويسركان

آگهى تحديد حدود اختصاصى پالك 8 و 9 فرعى از 3087 اصلى واقع در بخش يك بروجرد
چون عمليات تحديد حدود اختصاصى ششــدانگ يكباب ســاختمان به مســاحت 120 مترمربع مجزى شده از 
باقيمانده پالك 8 و 9 فرعى از 3087 اصلى بخش يك بروجرد بنام خانم معصومه گوشــهء فرزند كريم كه مالكيت 
نامبرده برابر راى شماره 139660325004003056 مورخه 1396/12/6 به تاييد هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى رسيده اســت كه در اجراى تقاضاى شخصى نامبرده 
عمليات تحديد حدود وفق ماده 14 قانون ثبت و ســاير قوانين و موضوعه راس ســاعت 8 صبح روز يكشــنبه موره 
1397/5/7 شروع و بعمل خواهد آمد لذا بدين وسيله به مالكين مجاور اطالع داده ميشود در موعد مقرر در محل 
حضور بهمرســانند چنانچه حقى نســبت به حدودات ملك مورد تحديد دارند به استناد مواد 20 قانون ثبت و ماده 
68 آييــن نامــه قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود تا 30 روز اعتراض پذيرفته خواهد شــد و 
معترض مكلف است طبق تبصره 2 از ماده واحد قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترضين ثبتى مصوب 73/3/25 
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضايى محل وقوع ملك تسليم دارد 

واال حق او ساقط خواهد شد. 
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

دادنامه
شــماره پرونده: ...- شــماره دادنامه: 39 ، تاريخ رســيدگى: ... ، بتاريخ 97/2/4 در وقت فوق العاده جلسه 
شــعبه دوم شــوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل اســت پرونده كالسه 813/96 تحت 
نظر قرار دارد قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ 
تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى آقاى / مجتبى هيزمى لتحرى فرزند اسمعيل با وكالت خانم ها 
ليال عرشى نياسر و صديقه عرشى نياسر به طرفيت آقاى جواد محمدپور فرزند احمدرضا به خواسته مطالبه وجه به 
ميزان 115/700/000 ريال موجب يك فقره چك به شــماره 774420 مورخ 96/6/27 عهده بانك صادرات به 
انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه با عنايت به / اصل تجريدى بودن اسناد تجارى و اينكه خوانده دعوى 
عليرغم ابالغ از طريق نشــر آگهى جلسه دادرســى حضور نيافته و اليحه دفاعيه ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت 
ديــن يــا ابراء ذمه خويش به نحوى از انحاء قانونى ارائه ننمــوده و دعوى مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ايراد و 
مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بر مراتب و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره 
و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و صدور آن از ناحيه خوانده و در عين حال نظر به اينكه وجود / اصل 
ســند / تجارى فوق االشــعار در يد خواهان داللت بر ظهور بر بقا دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته 
داشته و نظر به قاعده  استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراى حل اختالف و مواد 9 و 25 و 
26 و 27 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1257- 1324-1321-1286-1284-1258 
قانــون مدنى و مواد 310-311-314  قانون تجارت و مــواد 194 -197 -198 -503 -515 -519 -522  ق 
آ د م قانــون آيين دادرســى مدنى  و ماده واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقى مــاده 2 قانون اصالح موادى از 
قانون صدور چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام پيرامون خســارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 
115/700/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/375/000 ريال بابت خســارات دادرســى( هزينه 
دادرسى و ورودى دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه/ وجه سند/ تجارى مستند دعوى از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى 
بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى /بدواً ظرف 
20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى  ظرف 20 روز قابل / تجديدنظر 

خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

آگهى اخطاريه ماده 101-مورد وثيقه كالسه پرونده: 9600250 
درخصوص پرونده اجرايى كالســه 9600250 له شــركت صباح پخش فجر گنبد عليه عباس ميرحســنى 
فرزند حسين با تاريخ تولد 1331/08/03 با شماره ملى 0859720454، طبق گزارش مورخ 1397/02/04 
كارشناس رسمى دادگسترى به شرح تصوير پيوست، پالك ثبتى1-فرعى: 14445 از پالك اصلى 1-در بخش: 
10 ناحيه: ندارد واقع در: گنبد مورد وثيقه سند رهنى شماره 83634 تنظيمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 
87 شــهر گنبدكاووس استان گلستان به مبلغ 1/300/000/000 ريال ( يك ميليارد و سيصد ميليون ريال) 
ارزيابى گرديده اســت لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشــيد، اعتراض كتبى خود را ظرف 
مدت 5 روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دســتمزد كارشــناس تجديد نظر سه نفره به مبلغ 
6/000/000 ريال بابت هزينه كارشناســى ســه نفره به شماره حساب 3102067060 نزد بانك تجارت بنام 
كانون كارشناســان واريز و به دفتر اين اجرا تســليم نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش 

بانكى دستمزد كارشناس تجديد نظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.م–الف: 8233
حسين حكم آبادى- مسئول اجراى اداره ثبت اسناد و امالك گنبد

ابالغ اجراييه به خوانده مجهول المكان فرشته تمله
ش بايگانى شعبه:960399 به موجب درخواوست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609971110500732 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 295,000,000 ريال بابت اصل خواســته و 
8,495,000 ريال بابت هزينه دادرســى و مبلغى بابت خسارت تاخير تاديه از زمان سررسيد مورخ 94/9/15 
تا زمان اجرا در حق محكوم له و مبلغ 14,750,000 ريال بابت نيم عشر در حق دولت/رأى صادره غيابى و اجرا 

به اعمال تبصره 2 ماده 306 ق آ د م منوط است.م/الف
مدير دفتر شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى بابل-زهرا على اكبرى كشتلى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به سيد على حسينى خراسانى ف عبداله
خواهان خســرو شهسوار دادخواستى به طرفيت خوانده ســيد على حسينى به خواسته مطالبه وجه مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609982074000018 شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت 
رســيدگى 97/5/21 ســاعت 10:30تعيين گرديد . حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت 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 دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-مرضيه اصغرى دازميرى

اجراييه
ش بايگانى شعبه:950706 محكوم له:خسرو شهسوار ميستانى ف عباس –سارى بلوار كشاورز –كشاورز2 
چهارراه ستايش محكوم عليه:فرشته تمله ف على پناه-كرمانشاه –دولت آباد نبش مسجد اميرالمومنين تعاون 
ايســتگاه 30 ده پ 11 واحد 1 محكوم به:به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609971110800519 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 744,000,000 ريال اصل خواسته 
و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد94/11/1 تا زمان پرداخت براساس شــاخص ساالنه تورم و از باب 
تســبيب به پرداخت 24,170,000 ريال هزينه دادرســى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشــر دولتى در حق 

صندوق دولت.حكم محكوميت صادره غيابى است.م/الف
مدير دفتر شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى بابل-سيد احمد پورجعفر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به سياوش رضازاده ف شهرام
خواهان هانيه حســينى فر دادخواســتى به طرفيت خوانده ســياوش رضازاده ف شهرام به خواسته طالق 
به درخواســت زوجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709981942100060 شــعبه اول دادگاه 
عمومى(حقوقى) رامسر ثبت و وقت رسيدگى 97/5/22 ساعت 9:30 تعيين گرديد. حسب دستور دادگاه،طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 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. هم چنين ظرف هفت روز پس از درج در روزنامه  جهت معرفى داور 

در شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر حاضر شود.م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر-رقيه معمرى

         
دادنامه

پرونــده:12/96/722 دادنامــه:45-97/2/18 خواهان:مجتبــى صفــرى ف ســبزعلى خوانده:عبــاس 
جوالنژاد ف جمشــيد-مجهول المكان ((رأى قاضى شــورا)):دعواى مجتبى صفرى ف ســبزعلى به طرفيت عباس 
جوالنژاد ف جمشيد به خواسته محكوميت خوانده به پرداخت 170,000,000 ريال بابت اقساط معوقه بانكى به 
انضمام هزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه است خواهان به موجب تصاوير مصدق گزارش گردش حساب 
صادره از بانك انصار مورخ 96/8/27 توضيح داد بابت اقساط وام دريافتى خوانده كه اين جانب ضمانت وى را 
عهده دار گرديدم از حساب مربوط به حقوق كارمندى كسر گرديد ليكن خوانده از پرداخت اين مبالغ خوددارى 
مــى نمايد خوانده على رغم ابالغ وقت رســيدگى از طريق نشــر گهى حاضر نگرديد و دفــاع موجهى ارائه ننمود 
بنابراين باتوجه به محتويات پرونده و پاسخ استعالم از بانك انصار به شماره 977-96/11/23 كه مبلغ كسر 
شده از حساب ضامن(مجتبى صفرى) را بابت وام عباس جوالنژاد 118/216/768 ريال اعالم نمود لذا دعواى 
خواهان تا ميزان مذكور وارد تشــخيص و به اســتناد مواد 709و1257 قانون مدنى و 402و403 ق تجارت و 
198و519 ق آ د م حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 118,216,768 ريال اصل خواســته و 1,652,709 
ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ اقامه دعوا 96/10/12 تا اجراى كامل حكم با رعايت 
تناسب شاخص ساالنه اعالمى توسط بانك مركزى در حق خواهان صادر مى گردد.رأى صادره غيابى ظرف بيست 
روز قابل واخواهى دراين مرجع و بيســت روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى ســارى اســت 
و در خصوص مابقى خواســته خواهان نظر به فقد ادله مســتندا به ماده 197 ق آ د م حكم به بى حقى خواهان 
صادر مى گردد.رأى صادره در اين قســمت حضورى ظرف بيســت روز از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه عمومى 

حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سار ى-زهرا يزدان پناه

دادنامه
پرونــده:9709982073500044 دادنامه:9709972073500074 خواهان:ســجاد يوســفى ارفعى 
ف نادعلى خوانده:رضا عباســى –مجهول المكان خواســته ها:1-مطالبه خســارت تاخير تاديه2-مطالبه خسارات 
دادرســى3-مطالبه وجه ((رأى شورا)):درخصوص دعوى سجاد يوسفى ارفعى ف نادعلى به طرفيت رضا عباسى 
به خواســته مطالبه وجه به مبلغ ســى و دوميليون و پنجاه هزارريال موضوع پرداخت اقســاط معوقه و تســويه 
حســاب تسهيالت اعطايى به خوانده با احتساب هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه مستند به تصوير رسيد 
بانكى منضم به آن بدين توضيح كه خواهان حســب مفاد دادخواســت و مســتندات منضم به آن اعالم داشــته 
خوانده دعوى از تسهيالت اعطايى بانك ملى شعبه مركزى سارى استفاده و وى(خواهان)كه ضامن مشاراليه بوده 
و به لحاظ عدم بازپرداخت اقساط تسهيالت به موجب مدارك ارائه شده و به ميزان خواسته نسبت به پرداخت 
بدهى اقدام لكن نامبرده على رغم مراجعات مكرر اقدامى جهت تاديه وجوه پرداختى اين جانب معمول نداشته 
خوانده نيز با وصف ابالغ و دعوت از طريق نشــر آگهى در جلســه شــورا حضور نيافته و اليحه اى در مقام دفاع 
و برائت ذمه خويش اقامه ننمود بنابراين باتوجه به محتويات پرونده و توجها به پاســخ اســتعالم بانكى واصله 
مــورخ 97/3/21 كه مبين پرداخت ســى و دوميليــون و پنجاه هزارريال از ســوى ضامن(خواهان)بابت بدهى 
خوانده بوده و نظر به عدم حضور خوانده در جلســه شــورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانســته مســتندا به 
مــواد 709و1284 ق مدنــى و مواد 198-519-522 ق آ د م مصوب 79 و مخواد 709و1284 ق مدنى حكم 
به محكوميت خوانده به پرداخت سى و دوميليون و پنجاه هزار ريال اصل خواسته و پرداخت پانصدوچهل وپنج 
هزاروششصدوبيســت ريال هزينه دادرسى و خحسارت تاخير تاديه از تاريخ 97/2/9 تا اجراى حكم براساس 
تغيير شاخص تورم اعالمى بانك مركزى كه نگام اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد.
رأى صادره غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از آن ظرف بيست روز 

قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف سارى-عبدالحسين مبينى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقــاى محمد خداداد ســاروى با وكالت مهــدى ميرزايى افراپلى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به 
طرفيت1-معصومه روشــن ف محمود2-حامد يزدان پناه ف رجب تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 
13/97/23 شــوراى ســارى 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 
ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز چهارشنبه 97/5/17 ساعت 9:30 در شعبه 13 
حقوقى شــوراى حل اختالف ســارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد 

داشت .م/الف
 دبير شعبه 13  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى ميرهاشــم حســنى ف ميرآقا دادخواستى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت هانى دولتخواه قشالق 
خانى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 18/97/172 شوراى ســارى 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 شود 
كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در تاريخ 
97/7/14 ســاعت 9 در شــعبه 18 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رســانند واال اين شورا رسيدگى و 

اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 18  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى ســيد محمد ســلطانى ف ســيدتقى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجــه به طرفيت ســيد محمود 
ســلطانى ف ســيدجليل تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 6/96/9609982073600007 شوراى 
ســارى ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق مــاده 73 ق.آ.د.م مراتــب در يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز شــنبه 97/5/27 ساعت 10 در شعبه 6 حقوقى 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
آقــاى ناصــر برزگر دادخواســتى بــه خواســته مطالبه وجــه به طرفيــت 1-محســن ذوالفقــارى 2-مونا 
ذوالفقارى3-نورمحمد برزگر تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 24/93/7 شــوراى سارى 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 شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در روز شــنبه 97/5/20 ساعت 9:30 در شعبه 20 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند 

واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف سارى


