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معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین اظهار کرد

استفاده از سمن ها در جهت کاهش آسیب های اجتماعی مدارس 
تفاهم – قزوین: معاون سیاسی و امنیتی استاندار 
قزوین در نشست ش��ورای آموزش  و پرورش استان 
اظهار کرد: استفاده از ظرفیت سمن  های مردمی برای 
کاهش آس��یب  های اجتماعی در مدارس استان آغاز 
شده است. سید سعید شاهرخی تصریح کرد: 6 سمن 
برای همکاری با آموزش  و پرورش در س��ال جاری 
برای اجرای طرح تقس��یم  کار ملی مقابله با آسیب  ها 
در نظر گرفته  ش��ده است. وی خاطرنشان کرد: دولت 
از س��ال گذش��ته، رویکرد وی��ژه  ای را برای کاهش 
و مقابله با آس��یب  های اجتماع��ی در مدارس اتخاذ 
ک��رده و اعتبارات الزم را ب��رای اجرائی کردن آن  ها 
در نظر گرفته اس��ت. وی اضافه کرد: مدیران آموزش  
و پرورش باید در راستای اجرای منویات مقام معظم 
رهبری در زمینه اهمیت کاهش آسیب  های اجتماعی، 
توجه بیش��تری به مباحث آس��یب  های اجتماعی در 
مدارس داش��ته باشند. ش��اهرخی در خصوص طرح 
پیشگیری از آسیب  های اجتماعی که از سال گذشته 

به  عنوان تقسیم  کار ملی کنترل و کاهش آسیب  های 
اجتماعی در مدارس آغاز شده، خاطرنشان کرد: این 
طرح با هم��کاری وزارتخانه  های آموزش  و پرورش 

و کش��ور تدوین  شده اس��ت. معاون سیاسی و امنیتی 
اس��تاندار قزوین با تأکید بر ورود جدی دستگاه  ها به 
موضوع کنترل و کاهش آسیب  های اجتماعی، تصریح 

کرد: با اینکه وزارت کش��ور در این رابطه ورود کرده 
و اعتباراتی را در قالب تقس��یم  کار ملی در نظر گرفته، 
ولی باید هم  افزایی بین دستگاه  ها به وجود آید. این مقام 
مس��ئول اضافه کرد: مس��ئوالن باید در برنامه  های خود 
برای کاهش آس��یب  های اجتماعی، علل و ریشه  ها را 
هدف  گذاری کنند و ت��ا زمانی که توان خود را بر بهبود 
ظاهر آس��یب  ها صرف کنند، به نتیجه مورد نظر دس��ت 
پیدا نخواهند کرد. وی یادآور شد: آموزش  و پرورش از 
جایگاه خاصی در جامعه برخوردار است؛ چرا که نیمی 
از جامعه، زیر پوش��ش آن ق��رار دارند؛ بنابراین باید به 
آسیب  های این بخش توجه جدی داشت. شاهرخی با 
بیان اینکه دان��ش  آموز، مهم  ترین و اصلی  ترین عنصر 
در نظ��ام آموزش  و پرورش اس��ت، اف��زود: بعضی از 
آسیب  های اجتماعی، س��امت روحی و روانی دانش 
  آم��وزان را به خط��ر می  ان��دازد که بر همین اس��اس، 
می  بایس��ت این آس��یب  ه��ا شناس��ایی و اقداماتی در 
خصوص کاهش و کنترل آن  ها در مدارس صورت گیرد.

اختصاص 578 هکتار از اراضی اراک 
برای توسعه صنعت و کشاورزی

تفاهم – اس��تان مرک��زی: مدی��ر کل منابع  
طبیعی و آبخیزداری اس��تان مرک��زی اظهار کرد: 
برای نخستین بار در کشور، ۸۰۰ هکتار از اراضی 
ملی اس��تان مرکزی برای تولید برق از انرژی باد 
اختصاص می یابد. یوس��ف یوس��فی با اعام این 
خبر افزود: ۵۷۸ هکتار از اراضی ملی این اس��تان 
در ش��ش ماه نخست امسال، برای توسعه صنعت، 
خدمات، کش��اورزی، اشتغال و س��رمایه گذاری 
اختصاص یافته اس��ت. مدی��ر کل منابع  طبیعی و 
آبخیزداری استان مرکزی تصریح کرد: ۱۳6 هکتار 
از این میزان اراضی برای توسعه کشاورزی و ۴۴۲ 
هکتار آن در راس��تای توسعه طرح های صنعتی، 
خدمات و گردش��گری تخصیص یافته است. وی 
بیان کرد: بیشترین درخواست  ها در این مدت، با 
مساحت حدود ۲۰۳ هکتار در شهرستان دلیجان 
و ۱۴۹ هکتار در شهرس��تان خمین بود. مدیر کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان مرکزی افزود: 
همچنین قراردادی به منظور بهره برداری از طرح 
تولید برق از انرژی بادی در شهرس��تان آش��تیان 
برای نخستین بار در سطح کشور منعقد شده که این 
طرح در ۸۰۰ هکتار از اراضی ملی این شهرستان 

ایجاد می  شود.

 توزیع 75۰۰ بسته لوازم التحریر 
بین دانش آموزان مناطق محروم لرستان

تفاهم – لرستان: مدیر کل آموزش و پرورش 
لرس��تان در مراس��م جش��ن » مهر عاطفه ها«، از 
توزیع هفت هزار و ۵۰۰ بس��ته لوازم التحریر بین 
دانش آموزان مناطق محروم این اس��تان خبر داد. 
خدا نظر دریکوند افزود: برگزاری جشن عاطفه ها، 
عاملی برای تقویت فرهنگ ایثار، انفاق و مهربانی 
در جامعه است. وی افزود: امیدواریم روزی برسد 
که در جامعه دانش آموز نیازمند و تحت پوشش 
نداشته باشیم؛ ولی با این وجود، آموزش و پرورش 
برای بهبود شرایط تحصیل دانش آموزان، نیازمند 
حمایت های خیرخواهانه م��ردم و همه نهادها و 
مؤسس��ات اس��ت. مدیر کل آم��وزش و پرورش 
لرس��تان ادامه داد: در این راس��تا نیز انتظار داریم 
کس��انی که توانایی مالی کافی دارند، کمک های 
خیرخواهانه خود را از دانش آموزان دریغ نکنند. 
دریکوند با بی��ان اینکه نهادهای��ی همچون بنیاد 
علوی، بنیاد برکت، قرارگاه س��ازندگی س��پاه و... 
کمک های مناسبی به دانش آموزان داشته اند، بیان 
کرد: ۴۲ هزار بسته لوازم التحریر از طریق مؤسسه 
خیریه یاوری در بین دانش آموزان نیازمند توزیع 
شده است و ۲ بانک نیز کمک هایی در این زمینه 

داشته اند.

خبرنامه

 برگزاري جلسه پدافند غیر عامل 
در مخابرات خراسان رضوي

تفاهم – خراسان رضوی - صابر ابراهیم بای: 
جلس��ه پدافند غیر عامل ب��ا حضور رئیس و 
اعضاي کمیته پدافن��د غیرعامل در محل دفتر 
مدیر منطقه مخابرات خراس��ان رضوي برگزار 
گردی��د. س��االري- مدی��ر مخاب��رات منطقه 
خراس��ان رضوي، ضمن تأکید تمام بر اهمیت 
و حساس��یت موضوع پدافند غیرعامل در هر 
س��ازماني، مخصوصا مخابرات که زیربناهاي 
ارتباطي کش��ور را در دست دارد، یادآور شد: 
اجراي پدافند غیرعامل، از وارد شدن خسارات 
مالي به تجهیزات و تأسیسات و زیرساخت ها 
جلوگی��ري نموده و ضمن به حداقل رس��اندن 
ض��رر و زیان ه��ا، آمادگ��ي س��ازمان را در 
مواج��ه با بحران افزای��ش مي دهد. وی افزود: 
بنابراین خواستار توجه ویژه تمامي مدیران و 
کارکنان در راس��تاي اجراي برنامه هاي پدافند 
غیرعامل در حوزه مخابرات هس��تیم. در این 
جلس��ه، برنامه هاي اجرای��ي مخابرات منطقه 
خراس��ان رض��وي در هفته پدافن��د غیرعامل 
که از 6 الي ۱۲ ّآبان ماه مي باش��د، بررسي و 
تشریح شد که از جمله این برنامه ها، برگزاري 
 کاس آموزش��ي پدافند غیرعامل در آبان ماه 

مي باشد.

 تقدیر از مدیرعامل شرکت گاز 
استان گلستان 

تفاهم – گلس��تان: ب��ه پ��اس قدردانی از 
حمای��ت و تاش ه��ای ارزش��مند  مدیرعامل  
شرکت گاز اس��تان گلستان در مس��یر تعمیم و 
تعمی��ق فرهنگ نورانی ق��رآن و عترت در بین 
کارکنان، همس��ران و فرزندان کارکنان و حضور 
 پر ش��ور توأم با معنویت آنها در مسابقات قرآن 
کری��م )بهاردربه��ار( س��ال ۹۵-۹۴، که موفق 
به رش��د بیش از ۳۰ درصدی مش��ارکت قرآن 
پژوهان عزیز در این مس��ابقات ش��ده است، از 
س��وی حمید رضا عراقی- معاون وزیر نفت و 
مدیر عامل ش��رکت ملی گاز ایران با اهداء لوح 
تقدی��ر از صفرعلی جمال لیوانی تجلیل به عمل 
آمده و توفیقات روز افزون ایشان را در راستای 
احیای بصیرت و معرفت قرآنی در سایه الطاف 
بی دریغ اله��ی از خداوند منان مس��ئلت نمود. 
درهمین راس��تا، جمال لیوانی نی��ز به نوبه خود 
ازعنایت و حسن نظر عراقی و همچنین تاش و 
همکاری کارکنان و خانواده های این بزرگواران 
تقدیر نموده و خدمت در مس��یر اشاعه و ترویج 
فرهنگ نورانی قرآن و عترت را افتخار بزرگی 
برای خود و مجموعه همکاران شرکت دانست.  

خبرنامه

 کاهش تولید چای گیالن 
و مازندران به ۲۲ هزار تن 

تفاهم – مازندران: رئیس انجمن صنایع چای مازندران در 
همایش بزرگداش��ت روز جهانی غذا، اظهار کرد: میزان تولیدات 
چ��ای مازندران و گی��ان از ۷۵ هزار تن به ۲۲ هزار تن کاهش 
یافته اس��ت. ولی شریعتی با اشاره به پیشینه ورود چای به ایران 
در سال ۱۲۷۸ و گزینش دو منطقه تنکابن و الهیجان برای کشت 
چای افزود: با توجه به محصوالت منطقه، چای غرب مازندران 
بسیار غریب واقع شده، به این معنا که بسیاری از افراد از وجود 
چای در این اس��تان اطاع نداش��ته و کار فرهنگی در این زمینه 
انجام نشده اس��ت. رئیس انجمن صنعتی چای مازندران، با بیان 
اینکه در غرب مازندران حدودا ۱۲ کارخانه چای  سازی وجود 
دارد ک��ه از این تعداد، ۹ کارخانه فعال هس��تند، افزود: ظرفیت 
روزان��ه کارخانه  ها بی��ش از ۲۴۹ تن بوده ک��ه ۳۹۰ کارگر در 
 آنها مش��غول به کارند. وی مساحت باغات چای غرب استان را 
۲ هزار و ۲۰۰ هکتار برشمرد و تصریح کرد: غرب استان، ۲ هزار 
و ۷۰۰ کشاورز با تولید ساالنه هزار تن چای کیفی دارد. شریعتی 
تفاوت چای اس��تان و واردات��ی را ارگانیک بودن چای مازندران 
دانس��ت و افزود: چای ما به خاطر دیر دم بودن، بعد از ۱۵ دقیقه 
عطر و طعم بس��یار خوبی دارد و حتی می  توان تا چندین ساعت 
بعد هم آن را نوش��ید، اما رنگ و اس��انس چای خارجی زود از 
چای جدا می  ش��ود. وی ارزش اقتصادی یک دوره بهره  برداری 
از چای را، ۷۲ میلیارد تومان برش��مرد که این میزان با مشارکت 
 6۰ درصدی دولت و ۴۰ درصدی کارخانه به کش��اورز پرداخت 

می  شود و به اقتصاد و اشتغال منطقه کمک می  کند.

برگزاری مسابقات سراسری 
 دومیدانی خواهران وزارت نیرو 

در اصفهان
تفاهم – اصفهان: یازدهمین دوره مس��ابقات سراس��ری دومیدانی و آمادگی 
جسمانی خواهران وزارت نیرو در سالن باران شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 
با حضور ۳۱ تیم از سراسر کشور آغاز شد. در مراسم آغاز این دوره از مسابقات، 
مجتبی قبادیان- معاون منابع انسانی و برنامه ریزی شرکت آب و فاضاب استان 
اصفهان اظهار کرد: شرکت آب و فاضاب استان اصفهان که از سال ۱۳۴6 فعالیت 
خود را آغاز کرده، به امر ورزش توجه ویژه ای داشته و همیشه کارکنان را به ورزش 
کردن تشویق نموده است. حاصل این رویکرد، کسب موفقیت های پیاپی کارکنان 
شرکت آبفا استان اصفهان در عرصه های مختلف مسابقات ورزش وزارت نیرو بوده 
اس��ت. وی اعام کرد: از سال ۱۳۵۰، شرکت آب و فاضاب استان اصفهان دارای 
باشگاه ورزشی بوده است؛ اما از سال ۱۳۹۰، با پیگیری های مستمر هاشم امینی- 
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان، این شرکت دارای باشگاه ورزشی 
رسمی با استانداردهای تعریف شده می باشد؛ به گونه ای که اکثر مسابقات رسمی 
در بعد سراسری در سالن ورزشی باران شرکت آب و فاضاب استان اصفهان برگزار 
می ش��ود. این باشگاه ورزشی از زیرساخت های الزم جهت برگزاری رشته های 
مختلف ورزشی اعم از شنا، فوتبال، فوتسال، والیبال، بسکتبال، پینگ پنگ، تنیس، 
هندبال، آمادگی جسمانی، دومیدانی و دیگر رشته های ورزشی برخوردار می باشد. 
قبادیان افزود: انتظار می رود یازدهمین دوره مسابقات سراسری دومیدانی و آمادگی 
جس��مانی خواهران وزارت نیرو در فضای کاما رقابتی و سالم برگزار شود. الزم 
به یادآوری اس��ت تیم های حاضر در این دوره از مسابقات، از صنعت آب و برق 
کشور بوده که در ۳۱ تیم از هجدهم تا بیست و یکم مهرماه به میزبانی شرکت آب و 

فاضاب استان اصفهان به رقابت می پردازند.

استان سمنان؛ آماده اجرای 
طرح خودکنترلی استاندارد 
تفاهم – س��منان: استاندار سمنان در همایش استاندارد که 
به میزبانی اداره کل اس��تاندارد استان سمنان برگزار شد، اظهار 
کرد: این اس��تان آمادگی دارد که در طرح خود اظهاری و خود 
کنترل��ی محصوالت تولی��دی به منظور ارتقای اس��تانداردهای 
تولید، در س��طح کشور پیشگام ش��ود. محمد رضا خباز ضمن 
بیان اینکه این اس��تان آماده اجرای طرح خودکنترلی استاندارد 
اس��ت، تأکید کرد: ما معتقد هستیم که خدا نخستین استانداردها 
را در قرآن کریم تعریف کرده و سپس وجدان می تواند بهترین 
میزان و حد نصاب برای آن باش��د و این امر باید مد نظر تولید 
کنندگان قرار گیرد. وی افزود: استان سمنان برای تحقق دولت 
الکترونیک، قدم  های خوبی برداش��ته که در راس��تای رعایت 
حق��وق تولید کنندگان و مصرف کنندگان حائز اهمیت اس��ت و 
ما همواره به این اصل اساسی تأکید داشته ایم. استاندار سمنان 
با بیان اینکه اس��اس کار استاندارد برون سپاری است، تصریح 
کرد: برای اس��تاندارد س��ازی باید افرادی به  کار گرفته شوند تا 
باری از دوش دولت کاسته شود و بتوانیم در راستای اشتغال و 
برون سپاری موفق عمل کنیم. خباز با تأکید بر اینکه کسی نباید 
برای گرفتن نتیجه استاندارد معطل شود، افزود: باید از ظرفیت 
افراد علمی و دانش آموختگان متبحر بهره گرفته و نظارت هم 
صورت گیرد. وی تأکید کرد: ما در اس��تان سمنان در بسیاری 
از مواقع، خود پیش قدم ش��ده و به نتایج مطلوبی رسیده ایم و 
آمادگی داریم که در خ��ود اظهاری و خود کنترلی محصوالت 

تولیدی در استان پیشگام شویم.

    
    

قیمت کل )به ریال(  قیمت واحد )به ریال(   اموال  تعداد   ر.  

فرش ماشینی 12متری  3  3/000/000  6/000/000  1 

ساعت ایستاده  1  1/000/000  1/000/000  2 

تلوزیون سامسونگ 32یاگیرنده  1  3/000/000  3/000/000  3 

ویدئو قدیمی سامسونگ  1  200/000  200/000  4 

ریال10/000/000  10/000/000 بوفه ویترینی حاوی 82عدد ظروف  1   5 

2/000/000  2/000/000 میزوآینه آرایش با دوعدد شمعدان برقی،                                   1          6 

گوشی سامسونگ قدیمی  1  50/000  50/000  7 

پشتی مستعمل                      3  50/000     150/000    8 

مجسمه اسب وفیل دیواری  4  100/000  400/000  9 

میز آرایش  1  500/000  500/000  10 

چراغ خواب آباژور  1  50/000  50/000  11 

کتاب وتقویم سررسید درحدود15قطعه،                                    1                750/000  750/000  12 

سشوار برقی  1  800/000  800/000  13 

1/500/000  1/500/000  1  MDF سرویس خواب دو نفره  13 

رخت خواب شامل لحاف تشک بالش و... حدود 40 قطعه،             1                2/000/000           2/000/000  15 

جاروبرقی سامسونگ                    1   2/500/000     2/500/000        16 

گلیم فرش 2*5/1  1  500/000  500/000  17 

چادر مسافرتی  2  600/000  1/200/000  18 

کتاب ومجله وآلبوم عکس کارتن کوچک،                                  1          200/000  200/000  19 

فرش کناری  1  500/000  500/000  20 

پادری  2  100/000  200/000  21 

میز اتو  1  100/000  100/000  22 

قاشق  1  50/000  50/000  23 

مقداری بغچه وپرده مستعمل           1   500/000  500/000    24 

لباس مستعمل حدود 10قطعه  1  300/000  300/000  25 

26          یخچال فریزر سیلوان با مواد داخل فاسدشده،                               1                4/500/000      

اجاق گاز  1  4/000/000  4/000/000  27 

همزن برقی پارس خزر  1  800/000  800/000  28 

سماورگازی  1  1/500/000  1/500/000  29 

ظروف شامل چینی ومالمین حدود 120قطعه،                           1   5/000/000  5/000/000  30 

انواع قاشق چنگال کارد کفگیرو...حدود 40عدد،                        1                  3/000/000                              3/000/000  31 

   200/000                                          100/000    2 مجسمه گچی                        32 

ک��ه جم��ع قیم��ت ام��وال ۵۳/۴۵۰/۰۰۰   مع��ادل پنج میلیون وس��یصد وچه��ل وپنج 
هزارتوم��ان م��ی باش��د.محل نگه��داری ام��وال خ کاش��انی ک۲۱ پ۳۹طبق��ه۳ ۱- توقی��ف 
وارزیاب��ی آن بوس��یله کارش��ناس انج��ام گردی��ده ک��ه ام��وال مزبوربمنظوراس��تیفای ح��ق 
محک��وم ل��ه از طریق مزای��ده ازمبلغ ارزیابی ش��ده ش��روع میگ��ردد.۲- محل ف��روش اموال 
دفتراج��رای اح��کام مدن��ی ۳- هرک��س م��ی توان��د ۵ روز قبل ازمزای��ده ب��ا هماهنگی اجرا 
 از ام��وال بازدی��د  و در مزای��ده ش��رکت نمای��د روزمزای��ده ۹6/۸/۱۷ ازس��اعت ۱6 ت��ا ۱۷

می باش��د برنده مزایده ده درصد قیمت پیش��نهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا"می بایست 
پرداخت نماید مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد کرده است وبقیه بها درفرجه 
قانونی  که ازیکماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد ش��د . ضمنا"چنانچه روزمزایده به عللی 

مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروزدرهمان مکان وهمان ساعت مزایده انجام خواهد شد.
 مدیردفتراجرای احکام شورای حل اختالف اسالمشهر

م الف   6605

در پرونده کاسه ۹۷6/۹6/اجرا ش آقای حسین سیف الهی  محکوم است به پرداخت مبلغ ۸/۷۰۰/۰۰۰   
درحق آقای ایرج صالح محمود آباد ومبلغ ۴۳۵/۰۰۰   نیم عشردولتی درحق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم 
له به شرح زیر: اموال مورد مزایده به آدرس خ کاشانی ک۲۱پ۳۹واحد سوم گزارش کارشناسی بادر نظرگرفتن کلیه 

عوامل موثردرامرارزیابی وطبق اسناد پرونده وگزارش نماینده محترم کانتری وضعیت بازارعدم وجود فاکتورخرید 
اقام میانگین قیمت اجناس مشابه دربازارعدم وجود مدل وبرند دربرخی موارد ارزش مواد اولیه بکار گرفته تعداد 

ورنگ ومقدارکارکرد ومستعمل بودن و... به قیمت پایه جهت مزایده تهیه وتقدیم می گردد. 

آگهی مزایده 

 : پرون��ده  ش   –۹6۱۰۴6۴۴۱۵۸۰۰۰۱۵  : درخواس��ت  ش 
۹۵۰۹۹۸۴۴۱۵۸۰۰۳۰۰- ش بایگان��ی ش��عبه : ۹۵۰۳۲۲– تاریخ 

تنظیم : ۱۳۹6/۰۷/۱۴  
آگهی اباغ وقت رسیدگی و احضار متهم 

بش��رح پرونده کاس��ه ۹۵۰۳۲۲/ب/۸ این ش��عبه آقای سید ساالر 
قدس��ی فعا مجهول المکان می باش��ند به اتهام برداشت غیرمجاز از 
حساب بانکی با داشتن حق انتخاب وکیل تحت تعقیب این بازپرسی 
می باش��ند لذا ب��ا توجه به فق��د آدرس در اجرای م��اده۱۷۴ قانون 
آیین دادگاههای عمومی و انق��اب در امور کیفری تحت تعقیب این 
بازپرسی می باشد ظرف یک ماه از تاریخ اباغ در این شعبه حاضر 

شوید در صورت عدم حضور تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد .  
محمدرضا غنی زاده- بازپرس شعبه 12 دادسرای ارومیه 

ابالغ وقت رسیدگی
کاسه پرونده :  ۹6۰۴۰۷

وقت رسیدگی: ۱۳۹6/۹/۷ ساعت ۸
خواهان: داود رحیمی شعرباف مقدس

خوانده : معصومه دریائیان
خواسته : مطالبه وجه)استماع گواهی گواهان خواهان( . خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاه های عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه ۲۱  ارجاع گردیده و وقت 
رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان 
و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده  از طریق نشر اخرین آگهی 
ظرف مدت یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش��انی کامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 
حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت نشر و 

مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مشهد   37025

پی��رو آگهی های قبلی به مجید عباس��ی فرزند علی  فعا مجهول المکان 
اباغ میش��ود در مورد دادخواست محمود اسماعیلی نصر آبادی بطرفیت شما 
به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره ۹6۰۹۹۷۷۵۰۱۴۰۰۴6۲ 
در پرونده کاسه ۹6۰۹۹۸۷۵۰۱۴۰۰۲۲۱  حکم به پرداخت مبلغ ۱-شصت 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته ۲-مبلغ یک میلیون و هش��تصد و ده هزار 
ریال بابت هزینه دادرس��ی ۳-پرداخت مبلغ یکص��د و پنجاه هزار ریال بابت 
هزینه درج آگهی ۴-پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 
۹۵/۹/۴-۹۵/۹/۷-۹۵/۹/۱۳ تا یوم االدا بر اس��اس شاخص قیمت ساالنه 
بانک مرکزی در حق خواهان را صادر و اعام می نماید مراتب بدین وس��یله 
در روزنام��ه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.  
متصدی امور دفتری شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد    
 37022

پی��رو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه حس��ن بابایی 
فرزن��د عل��ی جان ک��ه مجهول المکان می باش��د اباغ میگ��ردد چون وف��ق دادنامه 
ش��ماره  پرون��ده  در   ۱۴ ش��عبه  از  ص��ادره    ۹۵۰۹۹۷۷۵۷۷۵۰۰۸۱۲ ش��ماره 
۹۵۰۹۹۸۷۵۰۱۴۰۰۵۸۴ حکم به پرداخت ۱-مبلغ چهارده میلیون و هفتصد هزار ریال 
بابت اصل خواسته ۲-پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه و هفت هزار و پانصد 
ریال بابت هزینه دادرسی ۳-پرداخت مبلغ یکصدو پنجاه هزار ریال بابت هزینه درج 
آگهی در روزنامه ۴-پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ۹۴/۸/۲۵ 
تا یوم االدا بر اساس شاخص قیمت ساالنه بانک مرکزی در حق محکوم له احمد عطار 
گلمکانی و نیم عشر دولتی شده اید. ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری ش��عبه 14 ش��ورای حل اختالف مجتمع ش��ماره یک مش��هد    

 37021

اباغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم . خواهان بصیر قرچه ئی 
دادخواس��تی بطرفیت محمد صادقی بخواسته اعس��ار از پرداخت محکوم 
ب��ه تقدی��م دادگاه عمومی نموده  که جهت رس��یدگی به ش��عبه ۱۷ دادگاه 
حقوقی ارجاع گردیده و به ش��ماره ۹6۰۴۷۹ ثبت و وقت رسیدگی برای 
۹6/۸/۲۰ س��اعت ۱۱ صبح تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
محم��د صادقی به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 
۷۳ قانون دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی میش��ود تا خوانده ش��بنم صادقی حسنوند از تاریخ نشر آگهی ظرف 
ی��ک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش��انی کامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور بهم رس��اند چنانچه بعدا اباغی به وس��یله آگهی الزم باش��د فقط 

یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه عمومی مشهد  37030 

ابالغ وقت رس��یدگی
کاس��ه پرونده :  ۹6۰۳۹۴

وقت رس��یدگی: ۱۳۹6/۸/۲۹ س��اعت ۱۱
خواهان: محمد علی س��میع فرزند حیدر

خوان��ده : علیرض��ا الله��ی
خواس��ته : مطالبه خس��ارت. خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاه های عمومی 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه ۲۱  ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین 
ش��ده بعلت مجه��ول المکان بودن خوانده و به درخواس��ت خواهان و دس��تور 
دادگاه و ب��ه تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرس��ی مدن��ی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میشود تا خوانده  از طریق نشر اخرین آگهی 
ظرف مدت یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور بهم رس��اند چنانچه بعدا اباغی بوس��یله آگهی الزم ش��ود فقط یکنوبت 

نش��ر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر ش��عبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مش��هد   37026

ابالغ وقت رسیدگی
کاسه پرونده :  ۹6۰۵۰۰

وقت رسیدگی: ۱۳۹6/۹/۱۱ ساعت ۱۱
خواهان: بانک مهر اقتصاد

خوانده : احمد ظریف موان ایزد پناه فرزند غامرضا
خواسته : مطالبه وجه چک . خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه ۲۱  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده و به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی میش��ود تا خوانده  از طریق نش��ر اخرین آگهی ظرف م��دت یک ماه بدفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا 

اباغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت نشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مشهد   37028

اباغ دادنامه . بدین وس��یله پی��رو آگهی های قبلی به فرج اله مداح 
نب��ی فعا مجهول المکان اباغ میش��ود در مورد دادخواس��ت ش��رکت 
بازار گس��تر پگاه منطق��ه دو خوان��دگان را متضامنا ب��ه پرداخت مبلغ 
۳۷/۹۸۹/6۷۰ ریال بابت اصل خواس��ته یعنی قس��متی از وجه چک و 
همچنین به پرداخت خس��ارات دادرسی و حق الوکاله وکیل با احتساب 
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک ت��ا وصول ان بر مبنای 
جدول نرخ تورم اعامی از س��وی بانک مرکزی بابت قس��متی از چک 
مورد دعوی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره در خصوص 
خوان��ده ردی��ف دوم فرج اله مداح  فرزند ذبیح ال��ه غیابی و ظرف ۲۰ 
روز قاب��ل واخواه��ی در همین ش��عبه دادگاه می باش��د و در خصوص 
خوان��ده ردیف اول حضوری بوده و ظ��رف مهلت قانونی قابل اعتراض 

در دادگاه محترم تجدید نظر اس��تان میباش��د .
مدیر دفتر ش��عبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مش��هد   37024

ابالغ وقت رسیدگی
کاسه پرونده :  ۹6۰۴۸۹

وقت رسیدگی: ۱۳۹6/۸/۳۰ ساعت ۸
خواهان: سمیه محمدی

خوانده : سعید زنبیل باف فرزند احمد – احمد زنبیل باف مایانی
خواس��ته : بطان عقد بیع . خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه ۲۱  ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرس��ی مدنی مرات��ب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده  از طریق نشر اخرین آگهی ظرف مدت یک 
ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند 
چنانچه بعدا اباغی بوس��یله آگهی الزم ش��ود فقط یکنوبت نش��ر و مدت آن ده 

روز خواه��د ب��ود.
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مشهد   37027

خواه��ان محم��ود محمدی دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده  س��یدحامد 
موس��وی فرزند سیدحس��ن  ب��ه خواس��ته مطالبه وجه چک  تقدیم ش��ورای 
حل اختاف شهرس��تان مش��هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۴ شورای 
حل اختاف مجتمع ش��ماره یک شهرس��تان مش��هد واقع در مش��هد-ابتدای 
خیاب��ان خواج��ه ربی��ع –روبروی ای��ت اهلل عب��ادی ۸ ارجاع و به کاس��ه 
۹6۰۹۹۸۷۵۰۱۴۰۰۳۴۲ ثب��ت گردی��ده ک��ه وق��ت رس��یدگی آن م��ورخ 
۱۳۹6/۸/۲۲ و س��اعت ۹ تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خوان��ده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده ۷۳ قانون ایین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عموم��ی و انقاب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به ش��ورا مراجعه و ضمن اعام نش��انی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت و در وقت مق��رر فوق جهت 

رس��یدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری ش��عبه 14 ش��ورای حل اختالف مجتمع ش��ماره یک 

مش��هد    37023

4/500/000


