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جهت دریافت ایدهها ،اخبار ،رویدادهای اجتماعی و شهری مخاطبان

سال چهاردهم پنجشنبه 23شهریور 1396شماره 3730
خبر

ماموريت شورا براي نجفي
ايسنا -عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران شاخصهاي
گزارش  100روزه نجفي را تشريح كرد.
مجيد فراهاني با بيان اينكه در جلسه اخير شوراي شهر تهران مقرر شد
شهردار تهران موظف است گزارش  100روزه از وضع موجود شهرداري
تهران ارائه كند ،گفت :بر اين اساس به نجفي  100روز فرصت داده شد
كه گزارشي از شهري كه تحويل گرفته است ،ارائه كند و در اين گزارش
به بررســي وضعيت موجود شهر ،مديريت شهري و شهرداري بپردازد و
اين گزارش را در اختيار شوراي شهر قرار دهد تا ببينيم چه شهري را از
زواياي مختلف تحويل گرفتهايم.
وي با بيان اينكه شــاخص و پارامترهايي را براي اين گزارش در
نظر گرفتهايم ،گفت :ميزان بدهيها ،تعيين مبلغ مورد نياز براي اتمام
پروژههاي شهري ،ابهامات گزارشات حسابرسي ،ميزان پيشرفت برنامه
دوم توسعه شــهرداري ،بررسي دقيق آسيبهاي اجتماعي از جمله
مواردي اســت كه بايد در قالب يك گزارش جامع در اختيار شوراي
شهر قرار دهد.
وي با بيان اينكه اين گزارش به ما كمك ميكند كه بدانيم در كجاي
ماجرا ايستادهايم ،گفت :همچنين شوراي شهر در آستانه تدوين برنامه
سوم شهرداري هست و اين گزارش به ما كمك ميكند تا با ديد كامل
نسبت به وضعيت موجود به تبيين آينده بپردازيم و برنامهريزيهاي قابل
قبولي ارائه كنيم.
فراهاني در پاسخ به اين سوال كه قرار بود شوراي شهر نيز گزارشي
سه ماهه از وضعيت شهرداري ارائه كند ،گفت :قرار بود شوراي شهر طي
سه ماه گزارشي از وضعيت شهرداري ارائه كند اما از آنجايي كه اطالعات
متناقضي از سوي شهرداري به اعضا داده ميشد ما امكان راستيآزمايي
دادهها را نداشتيم .بنابراين قرار شد شهردار تهران طي گزارشي مستند
نسبت به بررسي وضعيت موجود اقدام كند و پس از آنكه گزارش در اختيار
شوراي شهر قرار گرفت نسبت به راستيآزمايي آن اقدام كنيم.

آمادهسازي فضاهاي شهري
براي استقبال از سال تحصيلي جديد
مهر -مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران از اكران  ۱۵۰عرشه
فرهنگي در آغاز سال تحصيلي در پايتخت خبر داد .عيسي عليزاده با
اشــاره به نزديك شدن به زمان بازگشايي مدارس گفت :امسال ۱۵۰
عرشه فرهنگي و پرتال به تبليغات اول مهر اختصاص داده شده است.
اين كمپين به مدت دو هفته از  ۲۳شــهريورماه تا هفته اول مهرماه
اكران ميشود.
وي تصريح كرد :در خردادماه و همزمان با پايان زمان فعاليت مدارس
زيباســازي ،رنگآميزي و جدارهسازي  ۲۸۴مدرسه در شهر تهران نيز
آغاز شــد كه در اين پروژه تالش شده با طراحي و نقاشي تصاوير شاد،
دانشآموزان در فضايي بانشاط به استقبال مهرماه بروند.
مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران با بيان اينكه شعار امسال ما
«با مهر رو به فردا» است ،خاطرنشان كرد :اين شعار روي تصاويري كه بر
عرشه پلها نصب ميشوند ،حك خواهد شود و تمامي تالش خود را به
كار ميگيريم تا تهران با فضايي جديد و شاد به استقبال سال تحصيلي
جديد برود.

مهدي بهلولــي* -در دوره دوم
اصالحات،هنگاميكهنخستينتصميمها
شوپرورش
براي تهيه سند «ملي» آموز 
گرفته ميشــد ،تاكيد برخي همچون
مرتضيحاجي،وزيروقتآموزشوپرورش
بر اين بود كه اين سند بايد صفت «ملي»
داشته باشد تا همه اركان حاكميت ،خود
را موظــف به اجراي آن بدانند .شــمار
چشمگير كساني هم كه چندين سال
درگير اين پروژه شدند -پيرامون 500
تن -خبر از اين ميداد كه قرار است يك
شوپرورش كه مورد
سند فرادست آموز 
حمايت عملي كل نظام است ،تهيه شود.
اما هنگامي كه به دولت دهم رسيديم و
سند به دست حميدرضا حاجيبابايي،
وزيــر آموزشوپرورش افتاد ،هم از نظر
درونمايه دســتخوش دگرگونيهاي
چشمگير شد و هم نام آن به سند تحول
بنيادين تغيير كرد و صفت «ملي» را از
دست داد .هماكنون سند تحول بنيادين،
دستكم در عمل ،تنها يك سند دروني
آموزشوپرورش اســت و از پشتيباني
«ملي» برخوردار نيست ،اين در حالي
است كه همه كساني كه از دور و نزديك
با آموزشوپرورش ايران درگير هستند،
ميدانند كه آموزش ما براي بهبود ،نياز
به عزمي ملي دارد .يكي از چالشهاي
برجســته آموزشوپرورش ما ،كودكان
بازمانده از آموزش اســت .باز برگرديم
به دوران حاجيبابايــي .نگارنده به ياد
دارد كه يكي از معاونان ايشــان مدعي
بود در ايران حتي يك كودك بازمانده
از آموزش وجــود ندارد! البته در همان
ســالها ،مركز پژوهشهاي مجلس از
پيرامون سه ميليون كودك بازمانده از
آموزش سخن گفت .به تازگي هم رضوان
حكيمزاده ،معاون آموزش ابتدايي وزارت
آموزشوپــرورش از آمار مهمي درباره
شــمار دختران بازمانده از آموزش در
دوره متوســطه سخن گفته است« :در
بسياري از استانهاي مرزي ،نرخ پوشش
دانشآموزان دختر دوره متوسطه حدود
 ۵۰درصد است يعني  ۴۰تا  ۵۰درصد
دانشآموزان اين مقطع در مدرسه حضور
ندارند و اين آمار ،تكاندهنده است ».البته
ايشــان به برخي علل اين بازماندگي از
آموزشنيزاشارهميكند.برخيمشكالت
فرهنگي و اقتصادي و دوري راه و شرايط
جغرافيايي و محروميتها .حكيمزاده از
دخترانــي ميگويد كه به خاطر ازدواج

آگهيابالغوقترسيدگي
آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي عليرضا احمديانجونقاني فرزند خسرو
خواهان بانك مسكن مديريت شعب استان چهارمحالوبختياري دادخواستي به طرفيت خواندگان گل بانو ميرزاني و عليرضا
احمديانجونقانيفرزندخسروبهخواستهتامينخواسته-مطالبهوجهوسايرخساراتقانوني-مطالبهخساراتدادرسيوتاخير
تاديهمطرحكهبهاينشعبهارجاعوبهشمارهپروندهكالسه 9509983810200510شعبه 2دادگاهعموميحقوقيشهرستان
شهركردثبتووقترسيدگيمورخ 1396/08/06ساعت 08:30تعيينكهحسبدستوردادگاهطبقموضوعماده 73قانون
آيين دادرسي مدني به علت مجهو لالمكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار
آگهيميگرددتاخواندهظرفيكماهپسازتاريخانتشارآگهيبهدفتر دادگاهمراجعهوضمناعالمنشانيكاملخود نسخه
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
دفترشعبهدومدادگاهعمومي(حقوقي)دادگستريشهرستانشهركرد
آگهيمفقودي
اصل ســند كمپاني پــژو  ،405 GLX-XU7مدل  ،1393رنگ نقــرهاي – متاليك پالك  239-38ص  ،24شــماره موتور
 124 K 0414247و شماره شاسي  NAAM 01 CA 6 ER 032724مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
ورامین
آگهيابالغيه
در پرونده كالسه حقوقي شعبه 960110شوراي حل اختالف قزوين غالمحسن خودراي دادخواستي تقديم شورا نموده مبني
بر مطالبه وجه چون منصور قمريحق مجهو لالمكان ميباشد لذا بدينوسيله به ايشان ابالغ ميگردد تا در روز1396/07/29
ساعت 16:00در شوراي فوقالذكر واقع در قزوين مينو در خ صياد شيرازي خ مرصاد جنب نمايندگي سايپا حاضر و ضمن
دريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم و اعالم آدرس صحيح خود در جلسه شورا حضور به هم رساند در غير اين صورت
شوراي حل اختالف اقدام به اتخاذ تصميم قانوني خواهد نمود.
مسئولدفتر 24شورايحلاختالفشهرستانقزوين
آگهیاجراییه
مشخصاتمحکوملهمحکوملهمنام:بانکانصارمشخصاتمحکومعلیه/محکومعلیهم
نام:سیدمصطفینامخانوادگی:مرتضوینشانی:چهارمحالوبختیاری-شهرکردستادفرماندهیانتظامیاستان
نام :اسحاق نام خانوادگی :محمودیان نشانی :اصفهان -ابتدای جاده شیراز -ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان
مشخصاتنمایندهیاقائممقامقانونیمحکومله/محکومعلیه
یزاده نام پدر :سید شکراهلل نشانی :شهرکرد چهارراه امام صادق خیابان سعدی کوچه
نام :سید حشمتاهلل نام خانوادگی :رسول 
 48مجتمع کوثر طبقه دوم نوع رابطه :وکیل بانک انصار
محکومبه:
بهموجبدرخواستاجرایحکممربوطهبهشماره 9610093844400201وشمارهدادنامهمربوطه9609973844400305
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000ریال بابت اصل خواسته و و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ
سررسید 95/4/22تا اجرای کامل حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 1/735/000ریال بابت
هزینه دادرسی و پرداخت حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد و پرداخت نیمعشر
دولتی در حق صندوق دولت در اجرا.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
 -1ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد (ماده  34قانون اجرای احکام مدنی)  -2ترتیبی برای پرداخت محکوم
به بدهد  -3مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد با مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول ،به طور
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت میشود (مواد  8و
 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4 .)1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از
ق.م.ا و ماده  16قانون
اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد(ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20
نحوه اجرای محکومیت مالی  -5 )1394انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر
دو مجازات میشود( .ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 .)1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی
روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم
علیه خواهد بود( .تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی .)1394
اکرمخورشیدی-مسوولدفترشعبهشورایحلاختالفشماره 4شهرستانشهرکرد
آگهیاجراییه

مشخصاتمحکوملهمحکوملهم:
نام :محسن نام خانوادگی :یزدانی نام پدر :علی نشانی :چهارمحال و بختیاری -شهرکرد خ 12محرم جنوبی ساختمان ولیعصر
ط سوم
مشخصاتمحکومعلیه/محکومعلیهم
نزادهنامپدر:قدمعلینشانی:مجهو لالمکان
نام:محمدرضانامخانوادگی:حسی 
مشخصاتنمایندهیاقائممقامقانونیمحکومله/محکومعلیه
نام :سید محمد نام خانوادگی :امیدیان نام پدر :سید ناصر نشانی :خیابان 12محرم جنوبی ساختمان ولیعصر طبقه سوم واحد
 139دفتر وکالت نوع رابطه :وکیل محکومله /محکوم لهم محسن یزدانی
محکومبه:
بهموجبدرخواستاجرایحکممربوطهبهشماره 9610093845200091وشمارهدادنامهمربوطه9609973845200254
محکومعلیهمحکوماستبهپرداختمبلغ19/900/000ریالبابتاصلخواسته و پرداختخسارتتاخیرتادیهازتاریخسررسید
تااجرایکاملحکمبراساسشاخصاعالمیازناحیهبانکمرکزیوپرداختمبلغ 632/500ریالبابتهزینهدادرسیوپرداخت
قالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان و پرداخت نیمعشر دولتی در حق صندوق دولت جهت اجرای حکم.
ح
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
 -1ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد (ماده 34قانون اجرای احکام مدنی) -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد
-3مالیمعرفیکندکهاجرایحکمواستیفایمحکومبهازآنمیسرباشد.چنانچهخودراقادربهاجرایمفاداجراییهنداندباید
ظرفسیروزکلیهاموالخودراشاملتعدادیامقداروقیمتهمهاموالمنقولوغیرمنقول،بهطورمشروحمشتملبرمیزان
وجوهنقدیکهبههرعنواننزدبانکهاوموسساتمالیواعتباریایرانییاخارجیداردبههمراهمشخصاتدقیقحسابهای
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت میشود (مواد 8و 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی -4.)1394خودداری
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد(ماده 34قانون
ق .م.ا و ماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی -5)1394انتقال مال به دیگری به هر نحو با
اجرای احکام مدنی و ماده 20
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا
جزاینقدیمعادلنصفمحکومبهیاهردومجازاتمیشود(.ماده 21قانوننحوهاجرایمحکومیتمالی-6.)1394چنانچه
صورتاموالپسازمهلتسیروزارائهشودآزادیمحکومعلیهاززندانمنوطبهموافقتمحکوملهیاتودیعوثیقهیامعرفی
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نگاهی به بازماندگي از تحصیل درمناطق مرزي:

دخترانآسیبپذیرترهستند

زودهنگام از آمــوزش بازميمانند كه
متاسفانهواقعيتيانكارناپذيراست.كساني
كه در مناطق محروم و مرزي كشــور
درس دادهاند و از نزديك با دشواريهاي
زندگي مردم اين مناطق برخورد كردهاند،
ميداننــد كه مجموعــهاي از علتها،
دســت به دســت هم دادهاند و باعث
بازماندگي از آموزش شمار چشمگيري
از كودكان و به ويــژه دختران مناطق
محروم كشور شــدهاند .دو سال پيش
در همايش توسعه و عدالت آموزشي در
دانشگاه تهران ،مديركل آموزشوپرورش
سيستانوبلوچســتان گفت كه چيزي
حدود صــد هزار كــودكان بازمانده از
آموزش در اين اســتان وجود دارد .اگر
روزگاري فرادستان آموزشوپرورش اين
آمار باال را انكار ميكردند هماكنون وجود
شمار باالي اين كودكان ،يك پديده تلخ
همهپذير است.
اما نكته مهم اين است كه برخورد با

آگهیابالغوقترسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست ضمائم به آقای الیاس جابری
به شــماره ابالغ  9610107514802048خواهان آقای امیر ولیزاده دادخواســتی بــه طرفیت خوانده آقای
الیاس هوشــمندی جابری به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه ارجاع وبه شــماره پرونده کالسه
 9609987514800417شــعبه  318شــورای حل اختالف مجتمع شــماره  4شهرســتان مشــهد ثبت و وقت
رســیدگی مورخ  1396/08/10ساعت  9:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین
دادرســی مدنی به علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشــانی کامل خود ،نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در
دادگاه حاضر گردد.
مالف -32677مژگان قدردان عنبران -مسئول دفتر شعبه 318شورای حل اختالف مجتمع شماره شش
شهرستانمشهد
آگهیابالغوقترسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست ضمائم به خانم فریناز کاملی عبدل آبادی فرزند محمدعلی
به شماره ابالغ  9610107514802047خواهان خانم مرضیه طحانی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم فریناز
کاملی عبدل آبادی به خواسته اثبات عقد بیع و تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه
 9609987514800480شعبه  318شورای حل اختالف مجتمع شماره  4شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1396/08/10ساعت  8:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت
مجهولالمکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مالف -32678مژگان قدردان عنبران -مسئول دفتر شعبه 318شورای حل اختالف مجتمع شماره شش
شهرستانمشهد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست ضمائم
به شــماره ابالغ  9610107514802105خواهان آقای بســم اله امیری با وکالت آقای محمد جعفر شــایان خواه
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سید محمدرضا حسینی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع
وبه شماره پرونده کالسه  9609987514800442و شماره بایگانی  960424شعبه  318شورای حل اختالف مجتمع
شماره  4شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/08/14ساعت  9:00تعیین که حسب دستور دادگاه
طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مالف -32682مژگان قدردان عنبران -مسئول دفتر شعبه 318شورای حل اختالف مجتمع شماره شش
شهرستانمشهد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست ضمائم
به شماره ابالغ  96101075148002104خواهان شرکت توسعه صنایع و بسته بندی پیشگامان آپادانا به مدیریت
خانم فریبا فضل با وکالت آقای علی میرزائی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمود خسروی به خواسته مطالبه
وجه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه  9609987514800342به شماره بایگانی 960343
شعبه  318شورای حل اختالف مجتمع شماره  4شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/08/14ساعت
 8:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهولالمکان بودن
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک
ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مالف -32683مژگان قدردان عنبران -مسئول دفتر شعبه 318شورای حل اختالف مجتمع شماره شش
شهرستانمشهد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست ضمائم
به شــماره ابالغ  9610107514802082خواهان آقای مجید ســهیلی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای
حمیدرضا گنابادی نژاد به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه ارجاع وبه شــماره پرونده کالســه
 9609987514800446و شــماره بایگانی  960448شــعبه  318شورای حل اختالف مجتمع شماره  4شهرستان
مشــهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/08/14ســاعت  8:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود ،نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مالف -32684مژگان قدردان عنبران -مسئول دفتر شعبه 318شورای حل اختالف مجتمع شماره شش
شهرستانمشهد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست ضمائم به آقای محمود قنادی بغدادی
خواهان آقای مجید محمدی نیا دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای محمود قنادی بغدادی به خواســته تنظیم
سند خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609987514800484شعبه  318شورای
حل اختالف مجتمع شــماره  4شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/08/13ساعت  8:00تعیین که
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهولالمکان بودن خوانده و
درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مالف -32670مژگان قدردان عنبران -مسئول دفتر شعبه 318شورای حل اختالف مجتمع شماره شش
شهرستانمشهد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست ضمائم به آقای علی رضائی فرزند محمد
خواهان آقای احسان شکیبا با وکالت آقای امید الهی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی رضائی به خواسته
مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609987514800469شعبه  318شورای
حل اختالف مجتمع شماره  4شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/08/11ساعت  10:00تعیین که
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهولالمکان بودن خوانده و
درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مالف -32671مژگان قدردان عنبران -مسئول دفتر شعبه 318شورای حل اختالف مجتمع شماره شش
شهرستانمشهد

اين پديده -همچنان كه در باال آمد -نياز
به عزمي ملي دارد و به تنهايي از عهده
آموزشوپــرورش برنميآيد .در بودجه
شوپرورش بندهايي براي
ساالنه آموز 
محروميتزدايي ديده ميشود اما نخست
اينكه بودجه چندان بااليي نيست و دوم
اينكه با توجه به كســري بزرگ بودجه
شوپرورش،خودهمينبودجهناچيز
آموز 
همبهدرستي تاميننميشود .يكراهكار
مهم براي برخورد بــا اين چالشهاي
آموزشــي در مناطق محروم ،رجوع به
ماده « »78مالياتي است .به موجب اين
ماده «ب ه منظور برقراري عدالت آموزشي و
اجراي اصل سيام قانون اساسي و تجهيز
شوپرورش با
كليه آموزشگاههاي آموز 
اولويت مناطق محروم و روستاها ،آستان
قدس رضوي و آن دسته از موسسات و
بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي
مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام و ساير
دستگاههاي اجرايي كه تا زمان تصويب

اين قانون ماليــات پرداخت نكردهاند
به اســتثناي مواردي كه اذن وليفقيه
وجود دارد ،موظف به پرداخت ماليات
مستقيم و ماليات بر ارزشافزوده هستند،
منابع حاصله صرفاجهت توسعه عدالت
شوپرورش
آموزشي در اختيار وزارت آموز 
قرار ميگيرد تا براساس آييننامهاي كه
به اين منظور تهيه ميشود و به تصويب
هيات وزيران ميرسد ،هزينه كند ».شايد
مهمترين نكته اين ماده قانوني تاكيد آن
شوپرورش
بر پرداخت اين ماليات به آموز 
و صرف آن در راســتاي توسعه عدالت
آموزشــي باشد .قرار است اين هزينهها
صرف تامين هزينههاي غذايي مدارس
شبانهروزي ،تامين سرويس رفتوآمد
مناطق محروم و روســتايي ،توسعه و
تقويت فعاليتهاي آموزشيوپرورشي،
تعميــر و تجهيز مدارس و بهســازي
فضاي آموزشي ،آموزش ضمن خدمت
فرهنگيان و ...شود .يكي از مواردي كه

آگهیابالغوقترسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست ضمائم به آقای مصطفی رحیمزاده سینی فرزند حسین
خواهان آقای ســید یاور شجاع لطفی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای مصطفی زاده به خواسته مطالبه
وجه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه  9609987514800479شعبه  318شورای حل
اختالف مجتمع شــماره  4شهرستان مشهد ثبت و وقت رســیدگی مورخ  1396/08/09ساعت  8:30تعیین که
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهولالمکان بودن خوانده و
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس
از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مالف -32672مژگان قدردان عنبران -مسئول دفتر شعبه 318شورای حل اختالف مجتمع شماره شش
شهرستانمشهد
آگهیابالغوقترسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست ضمائم به خانم وجیهه قاسم زاده مشهدی فرزند احمد
خواهان آقای حســین جفائی رهنی دادخواســتی به طرفیت خوانده خانم وجیهه قاسم زاده مشهدی به خواسته
مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609987514800414شعبه  318شورای
حل اختالف مجتمع شماره  4شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/08/10ساعت  8:00تعیین که
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهولالمکان بودن خوانده و
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس
از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مالف -32673مژگان قدردان عنبران -مسئول دفتر شعبه 318شورای حل اختالف مجتمع شماره شش
شهرستانمشهد
آگهیابالغوقترسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست ضمائم به خانم وجیهه قاسمزاده فرزند احمد
خواهان حسین جفائی رهنی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم وجیهه قاسم زاده به خواسته مطالبه وجه مطرح
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609987514800457شعبه  318شورای حل اختالف مجتمع
شــماره  4شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/08/10ســاعت  8:30تعیین که حسب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواســت
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مالف -32679مژگان قدردان عنبران -مسئول دفتر شعبه 318شورای حل اختالف مجتمع شماره شش
شهرستانمشهد
آگهیابالغوقترسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست ضمائم به آقای حسین وطن دوست فرزند مالک
خواهان آقای احسان شکیبا با وکالت آقای امید الهینیا دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسین وطن دوست
به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609987514800470شعبه
 318شــورای حل اختالف مجتمع شماره  4شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/08/11ساعت
 10:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهولالمکان
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد تا خوانده
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود ،نســخه ثانی
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مالف -32674مژگان قدردان عنبران -مسئول دفتر شعبه 318شورای حل اختالف مجتمع شماره شش
شهرستانمشهد
آگهیابالغدادنامه
بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای فرزاد فارسی فرزند غالم نبی فعال مجهولالمکان ابالغ میشود در مورد
شکایت آقای علیاکبر علیزاده علیه شما مبنی بر خیانت در امانت به موجب حکم شماره 9609975115800896
مــورخ  1396/06/07در پرونده کالســه  103/960387به تحمل دو ســال حبس محکوم شــدهاید .مراتب
بدینوســیله در روزنامه درج میگردد .رای صادره غیابــی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل
واخواهی میباشد .
مالف -32676مدیر دفتر شعبه 103کیفری دو مشهد
آگهیابالغدادنامه
آگهی ابالغ دادنامه به شماره ابالغ  9610107514802041و شماره بایگانی  951064بدینوسیله پیرو آگهیهای
قبلی به آقای ســید محسن موسوی فعال مجهولالمکان ابالغ میگردد در مورد دادخواست خانم پریسا زرگان
علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره  9609977514800538مورخ  1396/06/01در پرونده
کالسه  9509987514801063خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ  85/000/000ریال بابت اصل خواسته و
مبلغ  2/245/000ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ  450/000ریال هزینه درج آگهی در روزنامه و خســارت
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک  95/06/27تا یوم االداء که محاســبه آن طبق نرخ تورم شاخص اعالمی از
سوی بانک مرکزی در اجرای احکام انجام میشود در حق خواهان محکوم مینماید .رای صادره غیابی و ظرف
مدت  20روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.
مالف-32680منشیشعبه 318شورایحلاختالفمجتمعشمارهشششهرستانمشهد
آگهیابالغدادنامه
آگهی ابالغ دادنامه به شماره ابالغ  9610107514801783و شماره بایگانی  950523بدینوسیله پیرو آگهیهای
قبلی به آقای حسن کریم زاد فرزند بشیر فعال مجهولالمکان ابالغ میگردد در مورد دادخواست آقای محمد
مهدی صابری با وکالت آقای وصال معزی علیه شــما به خواســته مطالبه وجه به موجب حکم اصالحی شــماره
 9609977514800441مورخ  1396/05/15در پرونده کالسه  9509987514800523خواهان آقای محمد
مهــدی صابری فرزند محمدتقی به وکالت آقای وصول صفری فرزند امیر حســین به طرفیت خوانده آقای
حســن کریم زاده فرزند بشــیر با توجه به اینکه خواسته خواهان یک فقره چک بانک ملی به شماره  726247به
مبلغ یکصد و نود میلیون ریال قسمتی از یک فقره چک را مورد خواسته خود قرار داده که النهایه به مبلغ مورد
خواســته حکم بر محکومیت خوانده صادر گردیده که در دادنامه صادره در سطر دوم از آن خوانده پرونده
به جای آقای حســن کریم زاد -حســن کریم زاده قید گردیده اســت که خواهان طی یک برگ الیحه تقدیمی
به شــماره  9610097514800147مورخه  1396/05/14تقاضای اصالح دادنامه صادره از کریم زاده به کریم
زاد را نموده است .النهایه شورا با تجویز ماده  309قانون آئین دادرسی مدنی نام خانوادگی خوانده در سطر
دوم دادنامه موصوف را به کریم زاد اصالح و اعالم میدارد لذا این رای به عنوان اصالحیه از دادنامه شــماره
 318/9509977514800954صادر و قدر مســلم ابالغ رونوشــت هر یک از دو رای به تبع آن و بدون دیگری
ممنوع است .رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد .
مالف-32681منشیشعبه 318شورایحلاختالفمجتمعشمارهشششهرستانمشهد

شوپرورش
دولت دوازدهم در زمينه آموز 
بايد در دســتور كار خود بگذارد عملي
كردن اين ماده مالياتي است كه متاسفانه
دو سال از تصويب آن ميگذرد اما عملي
نشده است .نبايد فراموش كرد كه بنا به
برنامههاي توسعه كشور و اسناد جهاني
مورد تاييد جمهوري اسالمي در يونسكو
در حال حاضر نبايد چيزي به نام كودك
بازمانده از آموزش داشته باشيم.
آموزش -گرچه در اين سالها به ويژه
به خاطر گســتردگي دانشآموختگان
دانشــگاهي -متاســفانه تا انــدازهاي
گيراييهاي خود را از دست داده است
اما هنــوز هم در زندگي ما انســانها،
به جــد نقشآفريني ميكنــد .درس
خواندن و نخواندن ،پيامدهاي گوناگوني
دارند .بسياري از انديشهوران اجتماعي
دربــاره پيامدهاي اجتماعــي و فردي
آموزشديدگــي و ناديدگي ،بحثهاي
زيــادي كرده و پژوهشهــاي فراواني

انجــام دادهاند .چندي پيش ،از يكي از
انديشــهوران اجتماعي به نام «كريگ
رايدل» جســتاري ميخواندم با عنوان
شوپرورش».
«سودهاي اجتماعي آموز 
رايدل در درآمد نوشــتهاش آورده بود:
شوپــرورش براي افراد و جامعه،
«آموز 
پيامدهاي فــراوان دارد .فرآيند آموزش
براي بسياري از مردم تا اندازهاي فرآيندي
با «ارزش مصرفي» اســت .انســانها،
موجوداتي كنجكاونــد و از يادگيري و
فراگرفتن دانش نويــن لذت ميبرند.
شوپــرورش همچنيــن «ارزش
آموز 
سرمايهگذاري» چشمگيري دارد .آنها
كه آموزش بيشتري ميبينند ،اغلب از
زندگيشانبهرهبيشتريميبرند،سطوح
باالتر استخدام را به چنگ ميآورند و از
پيشههاي رضايتبخشتري برخوردار
شوپرورش همچنين
ميشــوند .آموز 
ميتواند مــردم را توانا ســازد تا لذت
بيشتري از زندگي ببرند ،ادبيات و فرهنگ
را پــاس دارند و شــهرونداني آگاهتر و
به لحاظ اجتماعي پيچيدهتر شــوند.
شوپرورش ســودهاي اقتصادي
آموز 
همچون درآمد باالتر در طول عمر ،سطوح
بيكاري كمتر و رضايت شغلي بيشتر را
در پي دارد .همچنين ميتواند پيامدهايي
همانند افزايش تندرستي و ديرزيستي را
شامل شود ».روشن است در جامعه ما
كه از تبعيض گسترده در حق زنان در
رنج است اين بازماندگي از آموزش براي
دختران پيامدهاي منفي بيشــتر دارد.
دختر -و البته پسري -كه از آموزش باز
ميماند به احتمال بسيار زياد ،فرصت
تجربه جهان انتزاع و انديشه را از دست
ميدهد و فرصت داشتن ذهن پيچيده و
دست يافتن به پيشهها و موقعيتهاي
مهم اجتماعي را .بيشــتر كودكاني كه
در ايــران كنوني از آموزش بازميمانند
به دليل فقر مالي خانوادههاست .ناگفته
پيداســت كه چنين كودكاني ،ســر از
كجاها در ميآورنــد و به چه كارهايي
ميپردازند .كافي است كمي با آنان به
گفتوگو بنشينيم تا به ژرفاي حسرتي
پي ببريم كه در وجود خويش نســبت
بــه كودكاني كه به مدرســه ميروند
احســاس ميكنند .به گمانم بيش از
همه ،سياستمداران باالمرتبه كشور به
توگو نيازمندند.
اين گف 
* عضو كانون صنفي معلمان
استان تهران

آگهیاحضارمتهم
آقای حسن رضایی فرزند علی جلسه رسیدگی به اتهام شما در پرونده بایگانی  103/960659دایر بر جعل و استفاده
از سند مجعول راس ساعت  10صبح روز  1396/07/29در این شعبه برگزار خواهد شد در اجرای ماده  180قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری (مصوب  )1378از طریق آگهی روزنامه به شما ابالغ تا
جهت دفاع از اتهام در جلسه یاد شده حاضر شوید .نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود .
مالف-32675مدیردفترشعبه 103دادگاههایعمومیجزاییمشهد
آگهیابالغیه
به وســیله روزنامه خانم فرشــته ســاقی فرزند حیدر علی فعال مجهولالمکان اعالم میگردد ایشان در خصوص
دعوی خانم صدیقه چراغی فارمد فرزند محمد به خواســته مطالبه وجه به کالسه بایگانی  960349مطروحه در
شعبه  301ارجاع شده است ضمنا خانم فرشته ساقی فرزند حیدرعلی جهت رسیدگی به پرونده مذکور در تاریخ
 96/08/06به ساعت  10:30صبح در شعبه حاضر شوید لذا برابر ماده  73ق آ د م یک نوبت در جراید کثیراالنتشار
آگهی میشود خواند ه پرونده خانم فرشته ساقی فرزند حیدر علی میتواند پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد به
شورای حل اختالف برای ارائه آدرس جدید و گرفتن ضمائم به شعبه  301واقع در بلوار کوثر شمالی  15مجتمع
شماره  4شورای حل اختالف مراجعه نماید.
د
مالف - 32669شعبه 301شورای حل اختالف مجتمع شماره 4شهرستان مشه 
آگهیمفقودی
برگ ســبز ســمند مــدل  91رنــگ ســفید پــاک 182-77د 98شــماره موتــور  12491051713شاســی
 NAACN1CM2CF205513مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سیرجان
آگهیمفقودی
پروانــه دامــداری کوچــک و روســتایی برهپــرواری  100راســی در زبرخــان نیشــابور به شــماره پروانه
 84/7/21 -102/13/88354به نام علی حصاری فرزند اســماعیل به شــماره ملی  07242031090813مفقود
شده و از درجه اعتبار ساقط است.
نیشابور
آگهیابالغوقترسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی مولوی وردنجانی فرزند بهروز
خواهان بانک مسکن مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی مولوی
وردنجانی فرزند بهروز به خواســته مطالبه وجه تامین خواسته مطالبه خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه
ارجاع و به شــماره پرونده کالسه  9609983810200126شــعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد
ثبت و وقت رســیدگی مورخ  1396/8/6ســاعت  8تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون
آئین دادرســی مدنی به علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و
ضمن اعالم نشــانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
در دادگاه حاضر گردد.
شعبهدومدادگاهعمومی(حقوقی)دادگستریشهرستانشهرکرد
آگهیابالغوقترسیدگی
آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم به ثریا موالیی ،سیاوش موالیی ،محمدرضا موالیی و یوسف
موالیی
خواهان بانک انصار با وکالت سید محمد امیدیان دادخواستی به طرفیت خواندگان سیاوش موالیی ،محمدرضا موالیی
و یوسف و ثریا موالیی به خواسته مطالبه وجه چک و خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره
پرونده کالسه  9609983810900251شعبه  9دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد ثبت و وقت رسیدگی
مورخ  1396/7/26ساعت  9:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی
به علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
سعیدوطنخواه-منشیدادگاهحقوقیشعبه 9دادگاهعمومیحقوقیشهرستانشهرکرد
آگهیاخطاریه
نام اخطارشــونده :یوســف مرادی موحد به نشــانی مجهولالمکان محل حضور :حوزه  7شــورای حل اختالف
شهرستان قدس
وقت حضور :مورخ  96/8/1ساعت  16:20علت حضور :وقت رسیدگی
مالف - 108/1389حوزه 7شورای حل اختالف شهرستان قدس
یاراضیوساختم انهایفاقدسندرسمی
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبت 
برابر رأی شماره 139660306014000844هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خواف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا بااصل
رودی فرزند عبدالمجید به شماره شناسنامه  5836صادره از خواف در ششدانگ یک باب منزل به مساحت  142متر
مربع قسمتی از پالک  935فرعی مجزی شده از  838فرعی متصل به  831فرعی از  157اصلی واقع در بخش  6تربت
حیدریه خریداری از محل مالکیت احمد تیموری مالک رسمی ،محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/06/07:تاریخ انتشار نوبت دوم1396/06/23:
مالف -1240رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خواف
ی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت 
برابــر رای به شــماره  139660313010001033هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
خانم صغری صادقیان فرزند محمد امین به شــماره شناسنامه  8176صادره از بوکان در ششدانگ عرصه یکباب
خانه به مساحت  94.62متر مربع پالک  566فرعی از  -130اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1948فرعی از
 -130اصلی واقع در بخش 17شهرستان بوکان خریداری از آقای قاسم مهتدی مالک رسمی پالک مذکور معالواسطه
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 96/6/8 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/6/23 :
محمود خضرزاده -رئیس ثبت اسناد و امالکبوکان

