» خبر

بشار اسد نشان اهدايي فرانسه را پس داد
رئيسجمهور سوريه مدال صليب بزرگ فرانسه را پس داد.
به گزارش تسنيم به نقل از الميادين ،بشار اسد رئيسجمهور سوريه،
مدال «صليب بزرگ» را که ژاکشيراک رئيس جمهور اسبق فرانسه
به وي تقديم کرده بود ،بازگرداند.يک منبع در رياستجمهوري
سوريه گفت که بازگرداندن اين مدال ،بهدليل مشارکت فرانسه
در تجاوز اخير به سوريه صورت گرفت.وي افزود :بشار اسد به
داشتن مدال نظامي که وابسته به آمريکا است ،افتخار نميکند.
آمريکا و فرانسه و انگليس بامداد شنبه بيست و پنجم فروردين
با نقض حاکميت سوريه و قوانين بين المللي ،اهدافي را در خاک
سوريه هدف قرار دادند .اين حمالت پس از آن صورت گرفت که
غرب بهسرکردگي آمريکا و برخي از ابزارهاي منطقهاي اين کشور،
بهدروغ نظام سوريه را به استفاده از سالحهاي شيميايي در دوما
واقع در غوطه شرقي متهم کردند.

»

وزير خارجه درباره اولين واکنش ايران به خروج آمريکا از برجام گفت:ايران بر اساس منافعش
عمل ميکند و دربرجام و بيرون ازبرجام انتخابهاي گستردهاي براي اقدام دارد و اقدام ما و
واکنش جامعه بينالمللي براي آمريکاييها بسيار ناخوشايند است.به گزارش فارس،محمدجواد
ظريف پس از ورود به نيويورک به منظور شرکت در اجالس عاليرتبه صلح پايدار و همچنين
سخنراني در شوراي روابط خارجي آمريکا در جمع خبرنگاران و در پاسخ به اين سؤال که اگر
آمريکا از برجام خارج شود اولين واکنش ايران چه خواهد بود ،افزود:جمهوري اسالمي ايران حتما
براساس منافعش عمل ميکند،ايران در برجام و بيرون از برجام انتخابهاي گستردهاي براي
اقدام دارد و حتما اقدامي که ايران خواهد کرد و واکنشي که جامعه بينالمللي به حرکت آمريکا
خواهد داشت ،براي آمريکاييها بسيار ناخوشايند است.ظريف درباره سفرش به نيويورک هم
گفت:براي شرکت در اجالس ويژهاي که رئيس مجمع عمومي براي بحث درباره صلح پايدار در

سخنگوي وزارت دفاع عراق:

حمالت به داعش با هماهنگي
دمشق ،تهران و مسکو انجام شد
سخنگوي وزارت دفاع عراق روز پنجشنبه اعالم کرد که حمالت
هوايي ارتش عراق به مواضع گروه تروريستي داعش در منطقه
مرزي سوريه با عراق با هماهنگي دمشق ،تهران و مسکو انجام
شد .به گزارش تسنيم ،تحسين الخفاجي ،سخنگوي وزارت دفاع
عراق به خبرگزاري اسپوتنيک گفت:حمالت روز پنجشنبه نيروي
هوايي عراق به مواضع داعش بعد از هماهنگي با مرکز امنيتي
مشترک صورت گرفت که سوريه ،روسيه ،ايران و عراق اعضاي آن
را تشکيل ميدهند.وي افزود :حمالت هوايي مربوط به خود عراق
است و رابطهاي با عمليات ائتالف بين المللي ندارد.اين سخنگو
گفت :در اين حمالت اماکن تجمع سرکردگان و عناصر داعش
در مناطق شرق فرات در داخل سوريه هدف قرار گرفت و اگر
اطالعاتي حاکي از وجود تهديدي براي اراضي عراق وجود داشته
باشد؛ تکرار خواهد شد.وي تصريح کرد :اين حمالت دقيق بود و
منجر به از بين رفتن تجمعات داعش در منطقه شد.

ظريف :

در برجام و
بيرون از برجام
ب
انتخا 
گسترده داريم

بين الملل
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الوروف:

حمله به سوريه ،موانع عرضه اس ۳۰۰-به دمشق را از بين برد

مهلت  48ساعته به داعش براي ترک
جنوب دمشق
همزمان با تحرکات اخير ارتش سوريه در جنوب استان حماة و
شمال حمص ،برخي خبرها حکايت از مهلت دو روزه ارتش به عناصر
باقيمانده داعش در جنوب دمشق دارد.به گزارش فارس،ارتش سوريه
همچنان که از يک سو عمليات نظامي عليه گروههاي تروريستي در
نقاط مختلف اين کشور را ادامه ميدهد،از سويي ديگر با دعوت به
مصالحه يا ترک محلهاي اشغالشده،خواستار پاکسازي مناطق بدون
درگيري است.روزنامه الوطن سوريه نوشت که همزمان با عمليات
ارتش سوريه درجنوب استان حماة و شمال حمص ،خبرهايي به
گوش ميرسد که ارتش سوريه دو روز به عناصر تروريستي در
جنوب دمشق مهلت داده تا بدون درگيري منطقه را ترک کنند.
همزمان که خبرهاي شمال حمص،از توقف درگيري به مدت 48
ساعت حکايت ميکند ،منابع مطلع به روزنامه الوطن سوريه گفتند
که به عناصر داعش درجنوب دمشق مهلت  48ساعته داده شده تا
مناطق مخيم اليرموک (اردوگاه فلسطينيهاي جنوب دمشق که
تحت اشغال داعش است) والحجر االسود و بخشهايي از محله القدم
والتضامن را تخليه کند و اگر قبول نکردند ،ارتش سوريه آماده است
تا با عمليات نظامي به حضور آنان پايان دهد.

نيويورک ترتيب داده به نيويورک آمدم.وي افزود:اين اجالس فرصتي فراهم ميکند که ديدگاههاي
جمهوري اسالمي به ويژه درباره پيشنهادهايي که براي ايجاد گفتگو و امنيت پايدار در منطقه
خليج فارس و در همسايگي مطرح کرديم و ايده منطق ه قوي که دولت آقاي روحاني براي ايجاد
پايداري ،امنيت و آرامش در منطقه مطرح کرده است را در مجمع عمومي مطرح کرده و با ساير
اعضاي مجمع نيز در اين زمينه مشورت کنيم.وي جمعه با رئيس مجمع عمومي گفتگو کرد و
با بعضي از اعضايي که براي شرکت در اجالس حضور خواهند داشت نيز ديدار و گفتگو کرد.
ظريف اضافه کرد :حضور در نيويورک فرصتي خواهد بود که با برخي گروههاي فکري،برخي
رسانهها و سردبيرها و کساني که نخبگان سياسي اينجا محسوب ميشوند ،خارج از دولت آمريکا،
گفتگو داشته باشيم ،مخصوصا با توجه به شرايط کنوني منطقه که خطر سياستهاي غلط آمريکا
ميتواند منطقه ما را به سمت بسيار خطرناکي مخصوصا در سوريه سوق بدهد.

وزير خارجه روسيه ميگويد حمله کشورهاي غربي
به خاک سوريه به مسکو اين حق را ميدهد اقدام به
عرضه سامانههاي دفاع موشکي اس ۳۰۰-به سوريه
بکنند.به گزارش تسنيم،سرگئي الوروف گفت:والديمير
پوتين،رئيسجمهوراينکشورودونالدترامپ،رئيسجمهور
آمريکا اجازه وقوع درگيري نظامي بين آمريکا و روسيه
را نخواهند داد.وي همچنين يادآوري کرد که ترامپ در
گفتوگوي تلفني با پوتين از وي براي ديدار در کاخ سفيد

دعوت به عمل آورده است.الوروف گفت:بعد از حمالت
موشکيآمريکا،فرانسهوانگليسبهخاکسوريه،مسکوهيچ
تعهد اخالقي براي تحويل ندادن سامانههاي موشکي به
سوريهندارد.سرگئيرودوسکي،رئيسبخشعملياتيستاد
کل نيروهاي مسلح روسيه شنبه گذشته ( 25فروردين)
پس از حمالت هوايي انگليس،آمريکا و فرانسه به سوريه
گفت روسيه ممکن است عرضه سامانههاي دفاع موشکي
اس 300 -به سوريه را مورد بررسي قرار دهد.خبرگزاري
رويترز به نقل از رئيس دستگاه ديپلماسي روسيه نوشت
حمله کشورهاي غربي به خاک سوريه ،تعهدات اخالقي
که مانع فروش اس 300-به سوريه ميشدهاند را از بين
برده است .وزير خارجه روسيه در مصاحبه با اسپوتنيک
همچنين خاطرنشان کرد مسکو قبل از حمله موشکي
به کشورهاي غربي هشدار داده بود زيرپاگذاشتن برخي
خطوط قرمز در صحنه ميداني سوريه ،اقدام تالفيجويانه
روسيه را در پي خواهد داشت.

عراقچي:

اينکه در هر شرايطي به برجام متعهد خواهيم ماند ،اشتباه است
معاون سياسي وزارت امور خارجه ايران گفت :اين يک
برداشت کام ًال غلط و يک اشتباه بزرگ است چنانچه
کسي تصور کند ايران در هر شرايطي به برجام متعهد
باقي خواهد ماند.به گزارش تسنيم،سيد عباس عراقچي
معاون سياسي وزارت امور خارجه کشورمان که بهدعوت
آقاي وگر استرومن همتاي نروژي و بهمنظور برگزاري
دور هشتم رايزنيهاي سياسي دو کشور در اسلو بهسر
ميبرد روز پنجشنبه  30فروردين  1397با خانم اينه
اريکسون سوريده ،وزير امور خارجه اين کشور مالقات
کرد.در اين ديدار خانم سوريده ضمن بااهميت خواندن
همکاريها و تعامالت دو کشور در ابعاد و حوزههاي
مختلف ،اعالم داشت :نروژ قوياً از حفظ و اجراي برجام
حمايت ميکند .گزينه بهتري از برجام وجود ندارد و
براي تداوم حيات برجام ضروري است همه تالشها
بهکار گرفته شود.عراقچي نيز در اين ديدار با اشاره به
اهميت برجام در رهگذر توسعه و گسترش همکاريها

ادامه از صفحه اول
باب کورکر در مصاحبه با روزنامه کريتستين ساينس مونيتور
گفت :تنها مذاکرات لحظه پاياني توسط رهبران اروپايي شايد
بتواند يک چارچوب مشخص را ايجاد کند تا به اعتراضات
و شکايت هاي مداوم ترامپ نسبت به اين توافق رسيدگي
نمايد ولي ظاهرا رئيس جمهور کامال آماده است تا اگر به
آنچه که تا ضرب االجل  12ماه مي اعالم کرده دست پيدا
نکند ،از اين توافق خارج شود .وي افزود :اگر از حاال تا
 12مي چيزي تغيير نکند ،رئيس جمهور قطعا از توافق
هستهاي خارج خواهد شد .بسياري از اطرافيان رئيس جمهور
دوست دارند شاهد نوعي ظرافت ديپلماتيک باشند که بتواند
فشار آمريکا و اروپا بر رفتار ايران در منطقه را تقويت کند،
بدون آنکه موجب از بين رفتن يکچانبه توافق هسته اي
شود .امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه و آنگال مرکل
صدر اعظم آلمان قرار است سفرهاي جداگانهاي به واشنگتن
داشته باشند و با ترامپ ديدار کنند .پيش بيني مي شود
رهبران آلمان و فرانسه درباره موضوع ايران نيز با ترامپ
رايزني کنند.مقام هاي فرانسوي به نقل از مشاوران دونالد
ترامپ رئيس جمهور فرانسه گفته اند که وي هنوز تصميم
خود را درباره برجام نگرفته است .به گفته اين مقام ها ،امانوئل

برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل  1385به رنگ سفيد روغني شماره پالك 117ج 35ايران  79به
شماره موتور  1780919و شماره شاسي  51412285990300متعلق به آقاي يعقوب فالئي لشكاجاني
فرزند شعبان به شماره ملي  2691062740مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل پروانه بهداشتي ساخت (استفاده از ظرفيت خالي انسي ماكارون) به شماره/2013ظ 56/به تاريخ
 95/10/28مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و بنچاق پيكان مدل  83ش شهرباني  83ايران  499ب  32ش شاسي  83456526ش موتور
 11283084231مفقود و فاقد اعتبار است.
سند و برگ سبز موتورسيكلت تيزكار 125به رنگ قرمز گوجهاي مدل 1390به شماره موتور2010144453
و شماره شاسي  9000374و شماره پالك  76364 - 564مربوط به جمال فكوري نسب مفقود گرديده
و فاقد اعتبار مي باشد.
برگ سبز خودرو  -وانت تك كابين مزدا  2000مدل  79به شماره پالك ايران 418 -72ط 28و به
شماره بدنه  7920000847و شماره موتور  405043بنام حسن طاهباز مفقود و از درجه اعتبار ساقط
مي باشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو وانت پيكان 1600OHVمدل 1391به شماره پالك 744س - 53ايران
 95به شماره موتور 114F0031362و شماره شاسي NAAA46AAIDG370713به رنگ سفيد شيري
روغني بنام مرتضي حسين زهي شستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و سند كمپاني ماشين سواري ام وي ام تيپ X33مدل 1391به رنگ سفيد روغني به شماره موتور
 MVM484FAFA011525و شماره شاسي  NATGBAXK9A1011846به نام آقاي مجيد رضوي
نصر و شماره پالك ايران  229 -33ق  21به شماره ملي  0060267720مفقود گرديده است.
برگ سبز كاميون سقف فلزي فوتون مدل 1388به رنگ سفيد روغني شماره شهرباني 78ايران734ع79
شماره شاسي  NADV9JE698E072735شماره موتور  HC3017PA05به نام محترم رضائي مفقود
و فاقد اعتبار است.
برگ سبز اتومبيل تيبا مدل  93به شماره انتظامي 453س 92ايران  24شماره موتور  8095922شماره
شاسي  NAS811100D5751725بنام مومن پروينيان فرزند نبي اله ش.ش  10بهبهان مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط است.
كارت فعاليت ناوگان عمومي مربوط به يك دستگاه اسكانيا مدل 2010به شماره انتظامي724/25ع32
به شماره موتور  026623286و به شماره شاسي  20009149049و به تاريخ صدور  1391/9/16مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
پروانه بهره برداري شماره 6079بنام شركت فرآورده هاي لبني ناون صادره از اداره كل نظارت بر مواد
غذايي  ،آشاميدني  ،آرايشي و بهداشتي مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط است.
بلوك سيلندر به شماره موتور  12489027064و شماره فاكتور  961081460متعلق به آقاي فرهاد
الياس زاده فرزند تمراس مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
بلوك سيلندر به شماره موتور  124120285974و شماره فاكتور  961798305متعلق به آقاي رسول
صالحي فرزند نعيم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كارخانه و برگ سبز سواري پژو پارس مدل 1393به شماره انتظامي147-25ج 44به شماره
موتور 124K0475047به شماره شاسي NAAN21CA9EH699629متعلق به اينجانب روح اله خليق
يامچي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز پرايد مدل  84شماره شهرباني  11ايران  667هـ  94شماره شاسي S1412284648105
شماره موتور  01291953مفقود و فاقد اعتبار است.
برگ سبز خودروي پژو  405مدل  1381شماره شهرباني  21ايران  296و  63شماره شاسي 81001951
شماره موتور  22568101657به نام فاطمه اسكندري فرزند محمد به شماره شناسنامه  1243مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
بدينوسيله اعالم مي گردد برگ سبز خودرو سواري پرايد به تيپ جي تي ايكس مدل  85به رنگ سفيد
روغني به شماره موتور  1562582به شماره شاسي  S1412285869555به شماره شماره پالك144-11ژ 13بنام ايرج خدامرادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز (شناسنامه) خودرو سواري پژو پارس TU5رنگ سفيد روغني مدل  1393به شماره پالك
339س -94ايران 14و شماره موتور 139B0031793و شماره شاسيNAAN11FC6DK666831
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز (شناسنامه خودرو) سواري  33 MVMايكس  Xسفيد روغني مدل  1393به شماره انتظامي
998ص 69ايران 72وبهشمارهموتور 484FAFE031638وبهشمارهشاسيNeAtCBAXK9E1031715
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو مزدا وانت مدل  1388به شماره شهرباني  231س  - 35ايران  69به شماره موتور
 117835و شماره شاسي  18194به رنگ آبي نفتي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
سندوفاكتورفروشوسندمالكيت(برگسبز)كاميونكمپرسيبنزالكا 42/1924مدل 1390بهشمارهپالك
 585ع-61ايران 85بهشمارهموتور 33592410117853وشمارهشاسيNAB37433316608760
به رنگ نارنجي روغني بنام ضياءالدين درازهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
كارت دانشجويي اينجانب عبدالشكور غمشادزهي فرزند گل محمد به شماره دانشجويي 950208242
دانشجوي رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور واحد سراوان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
مي باشد.
كارت هوشمند ناوگان مسافربري به شماره  2787280متعلق به اتوبوس ولوو نخودي رنگ به شماره
پالك  389ع  -75ايران  85مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگسبزوكارتسوختموتورسيكلتعقيقتيپ 125CDIمدل 1390بهشمارهموتورZKC1251602519
به شماره تنه  125A9011155***N2Zبه شماره پالك  45172-821بنام محسن تيموري مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
كارت ماشين سواري چري تيگو 5سي وي تي مدل 1395به رنگ سفيد روغني به شماره انتظامي188ب15
 ايران 10شماره موتور  MVM484FTAG011503شماره شاسي NATGBATL8G1008346مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
پروانه بهره برداري شماره 6079بنام شركت فرآورده هاي لبني ناون صادره از اداره كل نظارت بر مواد
غذايي  ،آشاميدني  ،آرايشي و بهداشتي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند مالكيت و كارت ماشين وانت پيكان مدل  80به شماره انتظامي  221ب  77ايران 28
شماره موتور  11518002737و شماره شاسي  80905073بنام محمد حميدوند مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط است.
آگهي فقدان مدرک تحصيلي-مدرک فارغ التحصيلي اينجانب کاترين جدي فرزند شکراله به شماره
شناسنامه ۲۸۱۶صادره از تهران در مقطع کارشناسي رشته پرستاري صادره از واحد دانشگاهي دانشگاه
آزاد اسالمي کرج با شماره  ۱۰۱۹مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد .ازيابنده تقاضا مي شود اصل
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج به نشاني کرج۰انتهاي رجايي شهر.تقاطع بلوار موذن و
استقالل ارسال نمايند

ماکرون رئيس جمهورفرانسه که دوشنبه هفته جاري براي
ديدار با ترامپ به آمريکا مي رود ،از اين سفر براي متقاعد
کردن وي براي ماندن در توافق هسته اي با ايران استفاده
خواهد کرد.با اين حال اين مقام ها گفته اند که ماکرون
انتظار پيشرفت غيرمنتظره اي را از اين مالقات ندارد.اين
مقام ها همچنين گفتند که انگليس ،آلمان و فرانسه در پي
ارائه تضمين هايي براي درست کار کردن برجام به ترامپ

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم مهدي ابوئي
مهريزي فرزند علياكبر
خواهان آقاي سيدمحمود حسيني دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي مهدي ابوئي
مهريزي فرزند علياكبر مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه
 9109981953200665شعبه  2دادگاه عمومي حقوقي شهرستان عباسآباد ثبت
و وقت رسيدگي مورخ  1397/03/02ساعت  9تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق
موضوع ماده  73قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهولالمكان بودن خوانده و
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميگردد
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشاني كامل خود ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشي شعبه  2دادگاه عمومي حقوقي شهرستان عباسآباد  -محمدحسن يونسي
تاريخ انتشار97/02/01 :
دش 97/02/01 :
مالف3042 :
رونوشت آگهي حصر وراثت
آباي عباس اسماعيلي داراي شماره شناسنامه  417به شرح دادخواست به كالسه
 81/97/5از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده
كه شادروان اقبال اسماعيلي به شماره شناسنامه  55در تاريخ  96/12/1در اقامتگاه
دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1عباس اسماعيلي فرزند ميرحسين شش  417متولد  1332پدر متوفي
 -2نورخاص خدارحمي فرزند كالنتر شش  404متولد  1335مادر متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين
آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس دفتر شعبه  5شوراي حل اختالف شهرستان ايالم
تاريخ انتشار97/02/01 :
دش 97/02/01 :
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره-139760318004000046
 97/1/14هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي رودبار ،تصرفات خدابخش نظاميوند چگيني
فرزند محمدعلي در:
 -1ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت  322/89مترمربع به شماره پالك
فرعي  658مجزي از  63واقع در جمالآباد سنگ اصلي  3بخش  19گيالن:
به آدرس واقع در لوشان  -جمالآباد  -روبروي نيروگاه شهيد بهشتي  -محله
كوثر  -كوچه گلستان محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضائي تقديم نمايد.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالكيت صادر خواهد شد.
رئيس ثبت اسناد رودبار -سيدمحمد فرزانه
تاريخ انتشار نوبت اول97/02/01 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/02/15 :
دش 97/02/01 :
دادنامه
خواهان :آقاي مسعود محمدي فرزند علي با وكالت خانم الهام رجائي قاضيلو
فرزند بهرام به نشاني زنجان  -سعدي  -روبروي پاساژ ايران زمين  -كوچه
منتخني  -ساختمان سپهر  - 2ط  - 3واحد 7
خواندگان:
 .1شركت هترا تجارت پرتو  .2آقاي سعيد قديري همگي به نشاني مجهولالمكان
خواسته :مطالبه وجه چك
گردشگار -خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم نموده كه
پس از ارجاع به اين حوزه و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت
فوقالعاده/مقرر جلسه حوزه به تصدي امضاءكنندگان زير تشكيل و شورا با توجه
به محتويات پرونده پس از شورا و تبادل نظر ختم رسيدگي را در تاريخ اعالم و به
شرح زير مبادرت به صدر راي مينمايد.
راي شورا
درخصوص دعوي آقاي مسعود محمدي فرزند علي با وكالت خانم الهام رجائي قاضيلو
به طرفيت خواندگان  -1شركت هترا تجارت پرتو  -2آقاي سعيد قديري به خواسته
مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال از بابت وجه يك فقره چك به شماره  290576با تاريخ
سررسيد  96/09/29عهده بانك پاسارگاد شعبه شميران تهران و گواهي عدم پرداخت
بانك محال عليه با احتساب خسارت تاخير تاديه و خسارت دادرسي؛ نظر به اينكه
رونوشت مصدق چك موصوف و گواهي عدم تاديه مربوطه كه اصالت آنها نيز مصون
از تعرض مانده و بقاء اصول اسناد يادشده در يد خواهان داللت بر استحقاق وي در
مطالبه وجه مورد خواسته و اشتغال ذمه خواندگان داشته و نيز عدم حضور خواندگان
عليرغم ابالغ و انتشار اخطاريه در روزنامه رسالت مورخ  96/11/23صفحه  12در جلسه
دادرسي و اينكه دفاعي به عمل نياوردهاند ،لذا بنا به داليل مارالذكر و استحصاب بقاء
دين خواندگان و با استناد به بند الف ماده  9قانون شوراهاي حل اختالف و مواد ،519
 198 ،515و  522قانون آيين دادرسي و نيز مواد  310 ،313و  249قانون تجارت و
تبصره الحاقي به ماده 2قانون و صدور چك حكم به محكوميت تضامني خواندگان به
پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ  2/052/000ريال به
عنوان هزينه دادرسي و حقالوكاله وكيل برابر تعرفه قانوني و نيز خسارت تاخير در
تاديه وجه مورد خواسته از تاريخ سررسيد چك استنادي ( )96/09/29تا روز وصول
خواسته بر مبناي نرخ اعالمي تورم بانك مركزي در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد
حكم صادره غيابي بوده و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين
مرجع و سپس ظرف مهلت بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي در محاكم
محترم عمومي حقوقي شهرستان زنجان ميباشد.
قاضي شعبه  14شوراي حل اختالف زنجان  -مدحت
تاريخ انتشار97/02/01 :
دش 97/02/01 :
مالف83 :

هستند و ماکرون در همين راستا قصد دارد تعهدهايي را از
جانب کشورهاي اروپايي در قالب توافقي جانبي پيشنهاد دهد.
موضوعاتي نظير ايران ،سوريه ،کره شمالي ،روسيه ،تصميمات
آمريکا پيرامون تجارت جهاني و همچنين دستور کار نشست
آينده گروه هفت در برنامه ديدار رئيسان جمهوري دو کشور
است.مقام هاي فرانسوي اولويت هاي ماکرون در اين سفر
را تالش براي حفظ آمريکا در برجام و همچنين متقاعد

دادنامه
خواهان :آقاي مسعود محمدي فرزند علي با وكالت خانم الهام رجائي
قاضيلو فرزند بهرام به نشاني زنجان  -سعدي  -روبروي پاساژ ايران
زمين  -كوچه منتخني  -ساختمان سپهر  - 2ط  - 3واحد 7
خواندگان:
 .1آقاي حبيباله سهرابي  .2آقاي عرفان رسولي همگي به نشاني
مجهولالمكان
خواسته :مطالبه وجه چك
گردشگار -به تاريخ فوق در وقت مقرر پرونده كالسه  960873در
شعبه  17شوراي حل اختالف به تصدي امضاكننده ذيل تحت نظر است
شورا با اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل
مبادرت به صدور راي مينمايد:
راي قاضي شورا
درخصوص دعوي آقاي مسعود محمدي با وكالت خانم الهام رجائي قاضيلو
به طرفيت آقايان  -1حبيباله سهرابي  -2عرفان رسولي به خواسته
مطالبه مبلغ  80/000/000ريال از بابت وجه يك فقره چك به شماره
سريال  12-9521-800419به سررسيد  96/9/30عهده بانك ملي
ايران شعبه خيابان امام خميني(ره) ديواندره با احتساب خسارت تاخير
تاديه و خسارات دادرسي نظر به اينكه رونوشت مصدق چك موصوف و
گواهي عدم تاديه مربوطه كه اصالت آنها نيز مصون از تعرض بوده و
بقاء اصول اسناد يادشده در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مورد خواسته را داشته و خواندگان
عليرغم ابالغ از طريق نشر آگهي در جلسه رسيدگي حاضر نگرديده و
دليل و مدركي در برابر خواسته و دالئل خواهان يا مبني بر برائت ذمه
خويش ارائه و اقامه ننمودهاند لذا بنا به داليل مارالذكر و استحصاب
بقاء دين خواندگان و با استناد به مواد  198و  515و  519قانون آيين
دادرسي مدني و نيز مواد  313و  310قانون تجارت و تبصره الحاقي به
ماده  2قانون صدور چك و بند الف ماده  9قانون شوراهاي حل اختالف
حكم به محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ  80/000/000ريال
از بابت اصل خواسته و مبلغ  1/719/000ريال به عنوان هزينه دادرسي
و حقالوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني و نيز خسارت تاخير در تاديه از
تاريخ سررسيد چك موصوف  96/9/30تا روز وصول خواسته بر مبناي
نرخ اعالمي تورم بانك مركزي در حق خواهان صادر مينمايد .حكم
صادره غيابي و ظرف  20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه
و پس از انقضاء مدت ،ظرف مدت  20روز ديگر قابل تجديدنظرخواهي
در دادگاههاي عمومي و حقوقي زنجان ميباشد.
سليماني  -قاضي حوزه  17شوراي حل اختالف زنجان
تاريخ انتشار97/02/01 :
دش 97/02/01 :
مالف82 :
دادنامه
مرجع رسيدگي :حوزه شماره  18شوراي حل اختالف شهرستان زنجان
خواهان :آقاي مسعود محمدي فرزند علي با وكالت خانم الهام رجائي
قاضيلو فرزند بهرام به نشاني زنجان  -سعدي  -روبروي پاساژ ايران
زمين  -كوچه منتخني  -ساختمان سپهر  - 2ط  - 3واحد 7
خواندگان:
آقاي  .1ابراهيم مكرمي فرزند ياراحمد  .2آقاي پرويز مكرمي فرزند
ابراهيم همگي به نشاني مجهولالمكان
خواسته :مطالبه وجه چك
گردشكار :خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده
باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق
و اجراي تشريفات قانوني در وقت فوقالعاده/مقرر شورا به تصدي
امضاكنندگان ذيل تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم
رسيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير مبادرت
به صدور راي مينمايد.
راي شورا
درخصوص دادخواست آقاي مسعود محمدي فرزند علي با وكالت خانم
الهام رجائي قاضيلو به طرفيت خواندگان  .1آقاي ابراهيم مكرمي .2
آقاي پرويز مكرمي به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك به شماره
 1612087885050به تاريخ  96/10/10عهده بانك ملت شعبه تكاب به
مبلغ  120/000/000ريال به انضمام كليه خسارات قانوني و خسارت تاخير
تاديه ،شورا با عنايت به مجموع اوراق و محتويات پرونده ،مالحظه مفاد
دادخواست تقديمي و مستندات پيوست آن ،رويت اصل و تصوير مصدق
اسناد ارائه شده از سوي وكيل خواهان ازجمله چك فوقالذكر و گواهي
عدم پرداخت آن كه همگي مصون از هر گونه تعرض باقي مانده و اينكه
وجود سند تجاري در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه صادركننده و
ظهرنويس آن به عنوان ضامن به نحو تضامن در مقابل دارنده آن ميباشد
و نظر به اينكه عقد ضمان در حقوق تجارت و قواعد حاكم بر اسناد تجاري
ضم ذمه به ذمه است ،بدان معنا كه ذمه صادركننده و ضامن در مقابل
دارنده آن مشغول ميگردد و اينكه خواندگان عليرغم ابالغ اخطاريه
از طريق نشر در آگهي در جلسه دادرسي حضور نيافتهاند و در مقابل
دعوي خواهان ايراد يا دفاعي به عمل نياوردهاند لذا شورا دعوي خواهان
را ثابت تشخيص داده و مستندا به مواد 315 - 313 - 310 - 249
از قانون تجارت و مواد  3 ،2و  17از قانون صدور چك ناظر به مواد
 522 - 519 -515-198از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقالب در امور مدني ،حكم به محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت
مبلغ  120/000/000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ  1/927/000ريال
از بابت هزينه دادرسي و پرداخت حقالوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني
و نيز خسارت تاخير تاديه براساس شاخص اعالمي از سوي بانك مركزي
جمهوري اسالمي از تاريخ سررسيد چك  1396/10/10لغايت يومالوصول
در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد .راي صادره غيابي بوده و ظرف
مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهي نزد همين شعبه و پس از مضي
مهلت ،ظرف مدت  20روز قابل تجديدنظرخواهي نزد محاكم عمومي
حقوقي شهرستان زنجان ميباشد.
قشمي  -قاضي شعبه  18شوراي حل اختالف زنجان
تاريخ انتشار97/02/01 :
دش 97/02/01 :
مالف81 :

خبر »

ورود هرگونه نيروي عربي به سوريه
بدون موافقت دمشق اشغالگري است

و مبادالت دوجانبه ،اظهار داشت :سرنوشت برجام که
دستاورد بزرگ ديپلماسي در عرصه بين المللي است،
در نتيجه کارشکنيها و چالشهايي که دولت ترامپ
ايجاد کرده است ،در معرض خطر قرار دارد .برجام
قبل از هر چيز يک توافق امنيتي در حوزه عدم اشاعه
است و هر گونه برخورد با آن منجر به تضعيف نظام
عدم اشاعه شده و همه ما را در برابر انتخاب ميان
امنيت و عدم امنيت قرار خواهد داد.

مراقب بازي مشترک بازيگران غ ربي باشيم

معامله برجامي آمريکا و اروپا؟

حزب اهلل:

9

کردن ترامپ براي تمديد معافيت کشورهاي اروپايي از
تعرفه هاي جديد اعالم شده از سوي او براي واردات فوالد
و آلومينيوم عنوان کردند .رئيس جمهور فرانسه همچنين
پيش از سفر به واشنگتن ،با آنگال مرکل صدر اعظم آلمان
در برلين براي هماهنگي مواضع پيرامون تعرفه هاي جديد
واردات آمريکا ديدار کرد.اين ديدار در حالي است که مرکل
نيز جمعه هفته آينده براي مالقات با ترامپ به آمريکا سفر
مي کند .اما مقام هاي فرانسوي به اينکه آيا ماکرون و
مرکل درباره مسائل مربوط به توافق هسته اي با ايران
نيز گفتگو خواهند داشت ،اشاره اي نکردند .رئيس جمهور
آمريکا که روز  22ارديبهشت ماه درباره تعليق تحريم هاي
هسته اي عليه ايران تصميم گيري خواهد کرد ،گفته است
در صورتي که کنگره آمريکا و متحدان اروپايي اين کشور
در رفع آنچه وي کاستي برجام مي نامد موفق نشوند ،از
اين توافق هسته اي به صورت يکجانبه خارج خواهد شد.
همچنين وزارت امور خارجه ايران با انتشار بيانيه اي تاکيد
کرد که تهران هيچ اقدامي فراتر از تعهدات خود در برجام را
انجام نخواهد داد و هيچ تغييري در اين توافق را نه اکنون و
نه در آينده ،نخواهد پذيرفت و اجازه نميدهد هيچ ارتباطي
بين برجام و هر موضوع ديگري برقرار شود.

نايب رئيس شوراي اجرايي حزب اهلل لبنان تاکيد کرد ورود هرگونه نيروي
عربي به سوريه بدون رضايت دولت سوريه اشغالگري به شمار ميرود و با آن
به عنوان يک نيروي اشغالگر برخورد خواهد شد.به گزارش تسنيم به نقل از
المنار ،شيخ علي دعموش نايب رئيس شوراي اجرايي حزب اهلل در سخنراني
خود در گردهمايي علماي ديني در شهر صور با ستايش از مقاومت گفت:
مسير مقاومت ،ثابت قدم بودن ،جانفشاني و رد وابستگي و سرسپردگي و
تسليم نشدن سبب کسب پيروزيهاي بزرگي در برابر ترورسم اسرائيلي و
تکفيري در لبنان و منطقه شد؛ درحالي که مسير وابستگي و تن دادن به باج
خواهي آمريکا و ميسر عادي سازي روابط با اسرائيل به ضعف ،ناتواني ،توهم
و شکست و ناکامي منجر شد و همين امر دشمنان در منطقه را تشويق به
تجاوزگري به سوريه و غزه ميکند.

وزير خارجه سودان برکنار شد
رئيسجمهور سودان ،وزير خارجه اين کشور را از سمتش برکنار کرد.به گزارش
تسنيم به نقل از خبرگزاري فرانسه،عمر البشير رئيسجمهور سودان ،روزپنج
شنبه ابراهيم غندور وزير خارجه اين کشور را برکنار کرد.رسانههاي رسمي
در سودان گزارش دادند که برکناري غندور از وزارت خارجه پس از آن انجام
شد که وي طي سخناني در پارلمان گفته بود که خارطوم با مشکل کمبود ارز
مواجه است و حقوق ماهانه ديپلماتهاي سوداني از چند ماه پيش به دليل
کمبود نقدينگي پرداخت نشده است.غندور گفت:برحي از سفرا و ديپلماتها
به دليل مشکالتي ،که خودشان و خانوادهشان با آنها مواجه هستند ،خواستار
بازگشت به خارطوم شدهاند.

شليک موشک بدر ۱به فرودگاه جيزان عربستان
منابع يمني از شليک يک فروند موشک بدر  ۱به فرودگاه جيزان عربستان
در پاسخ به جنايات مستمر اين رژيم عليه ملت يمن خبر دادند.به گزارش
تسنيم،شبکه المسيره از شليک يک فروند موشک بدر 1که آن را موشک
بالستيک توصيف کرده،به فرودگاه جيزان عربستان خبر داده است.اين موشک
در پاسخ به جنايات مستمر آل سعود و متحدانش عليه ملت يمن در چهارمين
سال جنگافروزي آنها عليه اين کشور فقير عربي شليک شده است.از سوي
ديگر در حمالت جنگندههاي سعودي به صعده يمن،دستکم پنج غيرنظامي
بيدفاع به شهادت رسيدند.جنگندههاي سعودي دراين حمله منزلي را در منطقه
مران بمباران کردندکه به شهادت پنج عضو اين خانواده منجر شد.همچنين
در حمله جنگندههاي متجاوز به صنعا دستکم پنج غيرنظامي زخمي شدند.

دادنامه
خواهان :آقاي مسعود محمدي با وكالت خانم الهام رجائي قاضيلو به نشاني
زنجان  -سعدي  -روبروي پاساژ ايران زمين  -كوچه منتخني  -ساختمان
سپهر  - 2ط  - 3واحد 7
خوانده:
آقاي عرفان رسولي به نشاني مجهولالمكان
خواسته :مطالبه وجه چك
گردشكار :خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته
كه پس از ارجاع به اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در
وقت فوقالعاده/مقرر حوزه به تصدي امضاكنندگان زير تشكيل است و با توجه
به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير
مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي شورا
درخصوص دعوي آقاي مسعود محمدي با وكالت خانم الهام رجائي قاضيلو به
طرفيت آقاي عرفان رسولي به خواسته مطالبه مبلغ صد ميليون ريال از بابت
وجه يك فقره چك به شماره  120-872178به سررسيد  96/11/23عهده بانك
قرضالحسنه رسالت با احتساب خسارت تاخير در تاديه .نظر به اينكه رونوشت مصدق
چك موصوف و گواهي عدم تاديه مربوطه كه اصالت مستند دعوي نيز مصون از
تعرض بوده و بقاء اصول اسناد ياشده در يد خواهان داللت بر استحقاق وي در
مطالبه وجه مورد خواسته و اشتغال ذمه خوانده داشته و چون خوانده عليرغم ابالغ
قانوني در جلسه حضور نداشته و دفاعي در قبال دعوي مطروحه معمول نداشته
لذا قاضي شورا بنا به داليل مارالذكر و استصحاب بقاء دين خوانده و با استناد به
مواد  198 ،515 ،519قانون آيين دادرسي مدني و نيز مواد  313 ،310قانون
تجارت و تبصره الحاقي به ماده  2قانون صدور چك حكم بر محكوميت خوانده
به پرداخت مبلغ صد ميليون ريال از بابت اصل خواسته ،مبلغ دو ميليون و ششصد
و دو هزار ريال به عنوان هزينه دادرسي ،حقالوكاله وكيل و نيز خسارت تاخير
در تاديه مورد وجه مورد خواسته از تاريخ سررسيد چك استنادي  96/11/23تا
روز وصول خواسته بر مبناي نرخ اعالمي تورم بانك مركزي در حق خواهان صادر
مينمايد .حكم صادره غيابي و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در
اين شعبه و سپس ظرف مدت  20روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي
شهرستان زنجان ميباشد.
قرهداغي  -قاضي شعبه  13شوراي حل اختالف شهرستان زنجان
تاريخ انتشار97/02/01 :
دش 97/02/01 :
مالف80 :
دادنامه
پرونده كالسه  9609982602000539حوزه شماره  11شوراي حل اختالف شهرستان
زنجان تصميم نهايي شماره 9709972602000012
خواهان :آقاي مسعود محمدي فرزند علي با وكالت خانم الهام رجائي قاضيلو فرزند
بهرام به نشاني زنجان سعدي روبروي پاساژ ايرانزمين كوچه منتخني  -ساختمان
سپهر  - 2طبقه  3واحد 7
خوانده :آقاي رضا يونسيان به نشاني مجهولالمكان
خواسته :مطالبه وجه چك
گردشكار :خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته
كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و اجراي تشريفات قانوني در
وقت فوقالعاده/مقرر شورا به تصدي امضاكنندگان ذيل تشكيل است و با توجه به
محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير
مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي شورا
درخصوص دادخواست تقديمي خانم الهام رجائي قاضيلو به وكالت از آقاي مسعود
محمدي فرزند علي به طرفيت آقاي رضا يونسيان به خواسته مطالبه وجه چك به
شماره  691660به عهده بانك قوامين شعبه حسنآباد به مبلغ يكصد ميليون ريال
با احتساب كليه خسارات قانوني پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده و گواهي
عدم پرداخت بانك محالعليه كه داللت بر استقرار دين به ميزان خواسته در عهده
خوانده داشته بقاي اصول مستندات مذكور يد مدعي داللت بر بقاي دين و اشتغال
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا چون خوانده عليرغم
ابالغ قانوني (نشر آگهي) در جلسه مقرر حاضر نگرديده و دليلي بر برائت ذمه
خويش ارائه نكرده است ،عليهذا با توجه به مراتب فوقاالشعار خواسته خواهان
را محمول بر صحت تلقي مستندا به مواد  310 ،313قانون تجارت و تبصره ماده 2
قانون صدور چك و مواد  198و  519قانون آيين دادرسي مدني حكم بر محكوميت
خوانده به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ دويست
و چهل و شش هزار ريال از بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ
سررسيد چك  96/10/02لغايت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد.
راي صادره غيابي بوده و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين
شعبه و پس از مضي مدت مذكور ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهي
در دادگاههاي عمومي زنجان ميباشد.
شهبازي  -قاضي شعبه  11شوراي حل اختالف زنجان
تاريخ انتشار97/02/01 :
دش 97/02/01 :
مالف77 :
آگهي فقدان سند مالكيت
سند مالكيت يك دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه باغچه تحت پالك 2633
مجزي از  393فرعي از  38اصلي واقع در خرمدره بخش سه زنجان به شماره
ثبت  26991دفتر  219صفحه  220به شماره چاپي  734857به نام افسانه مرادي
فرزند ولي صادر و تسليم گرديده است هم اكنون مالك با ارائه فرم شهادت شهود
تكميل شده مدعي گرديده كه سند مذكور مفقود گرديده و از اين اداره درخواست
سند مالكيت المثني نموده است عليهذا مراتب باستناد ماده  120آئين نامه اصالحي
قانون ثبت اعالم ميگردد تا چنانچه هر كس نسبت به ملك مزبور حقي دارد و يا
معامالتي به نفع وي شده باشد يا مدعي وجود سند مالكيت در نزد خود باشد
ظرف ده 10/روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن
ارائه اصل سند معامله يا اصل سند مالكيت به اين اداره تسليم نمايد بديهي است
چنانچه در مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا
سند معامله ارائه نشود اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت المثني ملك مرقوم
را صادر و تسليم خواهد نمود.
رئيس ثبت اسناد و امالك خرمدره  -قنبري
تاريخ انتشار 97/2/1
د ش 97/2/1

آگهي ابالغ وقت رسيدگي دادخواست و ضمائم
خواهان آقاي حسين پور عليخاني فرزند اسماعيل دادخواستي بطرفيت آقاي احمد
عمراني فرزند شكراله بخواسته اعسار و تقسيط از پرداخت محكوم به  :به شعبه اول
محاكم حقوقي بافت ارجاع و به كالسه  961365ثبت گرديده و وقت رسيدگي
آن چهارشنبه  97/3/2ساعت  9صبح تعيين شده است ضمنا جلسه جهت استماع
شهادت شهود خواهان تشكيل است بعلت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست
خواهان و به تجويز ماده  73قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در
امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي
مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه اول محاكم حقوقي بافت
تاريخ انتشار 97/2/1
د ش 97/2/1
م الف 21
دادنامه
پرونده كالسه 9609983470100757شعبه اول دادگاه عمومي (حقوقي) دادگستري
شهرستان بافت تصميم نهايي شماره 9709973470100021
خواهان  :خانم رضوان حمزه نژاد طوطيه فرزند احمد به نشاني استان كرمان -
شهرستان بافت  -شهر بافت  -شهرك جهاد خ كشاورز كوچه  3منزل
خوانده  :آقاي ايمان سلطاني نژاد فرزند علي به نشاني
خواسته  :مطالبه مهريه
راي دادگاه
در خصوص دادخواست خانم رضوان حمزه نژاد طوطيه فرزند احمد به طرفيت
آقاي ايمان سلطانينژاد فرزند علي بخواسته الزام خوانده به پرداخت تعداد 14
عدد سكه تمام بهار آزادي و مبلغ دوازده ميليون تومان وجه نقد به نرخ روز جمعا
مقوم به  577/347/210ريال به انضمام هزينه هاي دادرسي با عنايت به محتويات
پرونده از جمله فتوكپي مصدق سند ازدواج شماره  083387سري الف 87/
حوزه ثبت  86بافت و با احراز علقه زوجيت بين طرفين و اينكه حسب مندرجات
سند مذكور مهريه خواهان عبارت است از  14عدد سكه تمام بهار آزادي و 12
ميليون تومان وجه نقد به نرخ روز كه در تاريخ  1388/1/10عقد نكاح بين آنها
جاري شده است خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده و اليحه اي ارسال نداشته
اند و دليلي مبني بر پرداخت مهريه نيز از طرف وي وجود ندارد لذا دادگاه به
استناد ماده  1287قانون مدني و مواد  1102و  1082همان قانون و ماده  198و
 515و  519قانون آيين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت تعداد  14عدد
سكه تمام بهار آزادي و  12ميليون وجه نقد به نرخ روز بعنوان مهريه و پرداخت
مبلغ  19/207/152ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم مينمايد
راي صادره غيابي محسوب و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي
در همين دادگاه و سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاكم
محترم تجديدنظر مركز استان مي باشد.
رئيس شعبه اول محاكم عمومي (حقوقي) بافت  -يداله سپهري
تاريخ انتشار 97/2/1
د ش 97/2/1
م الف 22
رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي مهدي آدينه داراي شماره شناسنامه  5819961560شرح دادخواست به
كالسه /1/25/97م از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين
توضيح داده كه شادروان مرحوم صديقه آدينه فرزند حمداله به شماره شناسنامه
 4490222955تاريخ  71/11/9در اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته ورثه
حين الفوتآن مرحوم منحصر است به :
 -1مهدي آدينه كد ملي  5819961560صادره از ح  2مهران فرزند صفي همسر
متوفي
 -2حمداله آدينه كد ملي  5819697731صادره از ملكشاهي فرزند حيدر
پدر متوفي
 -3واليه عبدالمحمدي كد ملي  5819740491صادره از ملكشاهي فرزند
خدايار مادر متوفي
 -4رادين آدينه كد ملي  4491159092صادره از ايالم فرزند مهدي فرزند
متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين
آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
عليپاشا صيادي  -رئيس شعبه اول مجتمع شوراي حل اختالف دادگستري شهرستان
ملكشاهي
تاريخ انتشار 97/2/1
د ش 97/2/1
آگهي فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ يك قطعه باغچه تحت پالك  2633مجزي از  393فرعي از
 38اصلي واقع در خرمدره بخش سه زنجان ذيل ثبت  7474دفتر  153صفحه47
به شماره چاپي  8244الف به نام اسداله حيدري صادر و تسليم گرديده ،بعدا همگي
ششدانگ طي سند قطعي  56510مورخ  45/9/16دفتر  8ابهر به عيوضعلي كالنتري
فرزند يعقوبعلي نسبت به پنج دانگ مشاع و افسانه مرادي نسبت به يك دانگ مشاع از
ششدانگ انتقال يافته است ،بعدا طي نقل و انتقاالتي عيوضعلي كالنتري مقدار يك
و نيم دانگ مشاع را طي اسناد متعدد به غير انتقال داده است  ،هماكنون آقاي اكبر
كالنتري وكيل وراث عيوضعلي كالنتري با ارائه وكالتنامه شماره175مورخ88/1/30
دفتر  5ابهر و تكميل فرم شهادت شهود تكميل شده مدعي شده كه سند مزبور مفقود
گرديده و از اين اداره درخواست سند مالكيت المثني نموده است ،عليهذا مراتب
به استناد ماده  120آييننامه اصالحي قانون ثبت اعالم مي گردد تا چنانچه هر كس
نسبت به ملك مذبور حقي دارد و يا معامالتي به نفع وي شده باشد يا مدعي وجود
سند مالكيت در نزد خود باشد ظرف ده 10/روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند معامله يا اصل سند مالكيت به اين
اداره تسليم نمايد ،بديهي است چنانچه در مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت
اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت طبق مقررات سند
مالكيت المثني ملك مرقوم را صادر و تسليم خواهد نمود.
رئيس ثبت اسناد و امالك خرمدره  -قنبري
تاريخ انتشار97/02/01 :
دش 97/02/01 :

