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مدال آوران المپیادهای علمی  و نخبگان دانشگاهی در گفت وگو با »حمایت« :

جوان گرایی و نگاه انقالبی  گره گشاست
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 نا امیدی دالالن 
از صعودی شدن نرخ دالر

»حمایت« گزارش می دهد

پنجمی�ن روز پیاپ�ی کاه�ش ش�اخص ارزی در ب�ازار 
 داخلی باعث ش�د نرخ دالر روز گذش�ته ب�ا کاهش حدود
 300 تومانی نسبت به روز دوشنبه به 13 هزار و 400 تومان 
برس�د. نرخ دالر پیش از این روز دوش�نبه کانال 14 هزار 
تومان�ی را واگذار کرده ب�ود. همزمان با کاه�ش نرخ دالر 
قیمت س�که نیز به تبع قیم�ت دالر و ط�ای جهانی روز 
گذشته روندی کاهشی داشت و هر سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید به 4 میلی�ون و 280 هزار تومان رس�ید. امید 
دالالن ب�ه بازگش�ت قیمت ارز ب�ه روند صع�ودی، هجوم 
خریداران به بازار س�که بود که همگام شدن بازار سکه با 
افت قیمت دالر این حربه را نیز بی اثر کرده اس�ت. به باور 
دالالن، هر زمان شرایط ارزی امنیتی می شود، معامله گران 
خریدهای خود را در بازار سکه صورت می دهند، در نتیجه 
اگر قیمت سکه افزایشی شود، می توان این نتیجه را گرفت 
که تقاضای جدیدی از معامله گران وارد بازار ش�ده است و 

سمت انتظارات کمی تغییر پیدا کرده است. 

 حفاظت از 
معیشت مردم

یادداشت

 شلیک 400 راکت 
به سرزمین های اشغالی

مقاومت فلسطین به حمات اشغالگران واکنش نشان داد

فرمانده انتظامی پایتخت خبر داد

معاون فرهنگی قوه قضاییه خبر داد

وزیر امور خارجه:

دادستان اردبیل خبر داد

نیویورک تایمز شواهدی جدید از نقش احتمالی
ولیعهد سعودی در ترور خاشقجی رو کرد

با رای اعضای شورای شهر

 دستگیری 130 دالل ارز 
و باند جعل سکه

برگزاری یک هزار کارگاه 
اخالق حرفه ای

 اروپا آماده پرداخت
 تاوان اقتصادی نیست

 صدور کیفرخواست برای 
پرونده 23 میلیاردی فرار مالیاتی

اردوغان : بن سلمان پاسخگو باشد 

حناچی شهردار جدید تهران شد

  دکتر ابراهیم رزاقی2

رییس کل دادگستری تهران در گفت وگو با »حمایت« عنوان کرد

فرصت بازگشت محکوم به جامعه 
با  مجازات  جایگزین حبس

دادستان تهران خبر داد

صدور 69 کیفرخواست
 در پرونده های اخیر اقتصادی
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آگهی

مناقصه گزار: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 
موضوع مناقصه:   خرید، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات و لوازم آتشخوار  نمودن قایق های ناجی )6 فروند( و هادی )4 فروند( در بندر شهید رجایی  به شرح 

اسناد مناقصه 
  شرایط اختصاصی:

1. دارا بودن سوابق کاری مشابه در پنج  سال اخیر 
2. توان مالی و فنی 

3. ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی 
4.  ارائه تاییدیه عدم بدهی به سازمان بنادر و دریانوردی از اداره کل امور مالی سازمان 

مهلت و محل و نحوه دریافت اسناد:
1. مهلت فروش  اسناد از  تاریخ 97/8/23 لغایت 97/9/3

2. نحوه خرید اسناد به دو روش می باشد: 
الف( با مراجعه حضوری  به اداره کل بنادر و دریانوردی  استان هرمزگان – اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر به شماره 

2176455412006  بانک ملی شعبه بندر  شهید رجایی مبلغ 400/000 ریال 
ب( از طریق سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و www.//iets.mporg.ir به صورت رایگان  

مهلت و محل تحویل پیشنهادات: 
1. روز شنبه مورخ 97/9/17 ساعت 15:00

2.  محل تحویل اسناد:  بندر عباس – مجتمع بندری شهید رجایی -  ساختمان مرکزی اداره کل – طبقه همکف – دبیرخانه مرکزی  اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان هرمزگان 

3.  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )تضمین شرکت در مناقصه(: جهت شرکت در مناقصه به مبلغ 1/000/000/000 ریال  با واریز وجه نقد به حساب  شماره 
2196455407008  نزد بانک صادرات به نام سپرده اداره کل بنادر و  دریانوردی استان  هرمزگان یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر 

تبصره:  ضمانت نامه از تاریخ صدور به مدت 3 ماه اعتبار و برای یک دوره سه  ماهه دیگر نیز قابل تمدید باشد. 
4. زمان و محل بازگشایی پاکات: 

تاریخ 97/9/19 روز دوشنبه ساعت 09:00 مجتمع بندری شهید رجایی – ساختمان مرکزی اداره کل – طبقه سوم -  دفتر  مدیر کل 
- حضور مناقصه  گران یا نمایندگان تام االختیار آنها با معرفی نامه رسمی  در جلسه بازگشایی پیشنهاد قیمت پاکت »ج«  بالمانع است. 

- برای کسب اطالع بیشتر در خصوص اسناد مناقصه با تلفن های 32122540- 32123157- 076  تماس حاصل فرمایید. 
- هزینه  نشر آگهی بر عهده برنده  مناقصه می باشد. 

شناسه آگهی: 289499                                                                                                                                        روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در نظر دارد  پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و اگذار 
نماید. بدینوسیله از شرکت های واجد شرایط طبق اسناد مناقصه با در نظر گرفتن اینکه »قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ 

کیفیت ارائه گردد« برای شرکت در فرآیند مناقصات زیر دعوت به عمل می آید. 
شهر کرد )پل غدیر(، کمربندی سمیرم )تقاطع   – پیربکران، اصفهان   – 1. خرید و اجرای سیستم روشنایی واقع در محورهای بهاران 
سمیرم- ونک، پمپ بنزین صابری، تقاطع کمربندی یاسوج(، روشنایی  واقع در شهرستانهای  شاهین شهر و  میمه، اصفهان، مبارکه،  

شهرضا )9712991( 
2. اجرای عملیات روکش آسفالت گرم بخش مهر دشت نجف آباد )شماره تجدید مناقصه 3/9712966( 

3. اجرای سازه پل تنگ خشک سمیرم )شماره تجدید  مناقصه 3/9712973(
4. آسفالت گرم  اردستان – زواره )شماره تجدید مناقصه  2/9712974(

5. ایمن سازی ترافیکی محور اصفهان – سی سخت )گردنه بیژن( )شماره تجدید مناقصه 2/9712975(
6. احداث مجموعه سرویس های بهداشتی در محوطه  جنب بازارچه پایانه امیر کبیر )شماره  تجدید مناقصه 2/9712976( 

7.  روکش آسفالت گرم راه روستایی چهل چشمه – اورگان شهرستان چادگان )شماره تجدید مناقصه 2/9712977(
8. بهسازی و آسفالت راههای روستایی فاقد دهیاری بخش کوهپایه اصفهان )شماره تجدید  مناقصه 2/9712978(

مهلت دریافت فایل اسناد از چاپ دوم آگهی تا ساعت 13 تاریخ 97/09/01، از طریق سامانه ستاد ایران. 
مهلت ارسال فایلها  به سامانه ستاد ایران تا ساعت 13 تاریخ 97/09/11 و محل تحویل ضمانتنامه شرکت در مناقصه  تا ساعت 13 تاریخ 

97/09/11 به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان، طبقه ششم اداره حراست می باشد. 
گشایش فایلهای پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران در ساعت 8 صبح روز 1397/09/12 در محل سالن جلسات اداره کل راهداری  

و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان انجام می شود. 
نشانی: بلوار میرزاکوچک  خان؛ بین پل وحید و ترمینال زاینده رود، کد پستی: 33743- 81766، تلفن  گویا 35059- 031

شناسه آگهی: 290483                                                                                                                                  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان 

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
)همراه با ارزیابی کیفی(

آگهی مناقصه 
نوبت دوم  
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محمدجواد ظری�ف از آماده نبودن اروپایی ه�ا برای حفظ 
توافق هس�ته ای خب�ر داد و تأکید کرد ک�ه تحریم آمریکا 

نمی تواند سیاست ایران را تغییر بدهد. 

وزیر امور خارجه کشورمان، در گفت وگو با روزنامه »العربی الجدید« 
با بیان اینکه »تحریم ها تأثیرات اقتصادی دارد«، اظهار داشت: اما این 
تحریم ها بر سیاست ما تأثیر نخواهد گذاشت و توضیح داد که از زمانی 
که فع��االن اقتصادی دریافتند که »دونال��د ترامپ« رییس جمهور 
آمریکا چه تصمیمی در قبال توافق هسته ای دارد، این مسئله تأثیر 
منف��ی خود بر اقتصاد را بر جا گذاش��ت و در نتیجه ملت ایران هدف 
واقعی تحریم است و آمریکا امیدوار است با این تحریم، جامعه، دولت 
را تحت فشار قرار بدهد تا سیاستش را تغییر بدهد یا اینکه کل نظام 
را تهدی��د کند. ظریف ادامه داد: نیاز اس��ت که حیات توافق با هدف 
کسب مزایای اقتصادی آن، حفظ شود« و اروپایی ها برای حفظ آن 
هر چند در محافل سیاسی تعهداتی را که اعالم کردند، به طور جدی 

در محافل سیاس��ی انجام دادند اما در عرصه اجرا و عمل، موانعی بر 
سر راهشان قرار گرفت و ایران می داند که دولت های اروپایی هنوز 
آمادگی اجرای تعهد سیاسی را همزمان با دادن بهای اقتصادی برای 
حفظ توافق برجام ندارند. آنها گمان می کنند می توانند دستاوردها را 

بدون دادن بها و تاوان حفظ کنند. 
ظریف بار دیگر بر این تأکید کرد که آمریکا نمی تواند صادرات نفت 
ایران را صفر کند. ای��ران قدرت صادرات نفت خود را دارد و بازار هم 
به آن نی��از دارد. وی همچنین در صفحه ش��خصی خود در فضای 
مجازی، تصریح کرد تحریم های آمریکا علیه ایران نقض قطعنامه 
شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. ظریف در این 
پیام افزود: تصمیم به گرسنه نگاه داشتن مردم عادی، جنایت علیه 

بشریت است.

    نگران سازوکار اروپا با ایران نیستیم!
علی رغم نگرانی مقامات تهران درخصوص صحت وعده های اروپا 

برای همکاری اقتصادی با تهران، یک مقام ارشد وزارت خزانه داری 
آمریکا در گفت و گو با خبرنگاران در لندن درباره ساز و کار مالی ویژه 
اتحادیه اروپا برای ادامه مراودات اقتصادی با ایران و همچنین قصد 
واشنگتن برای تشدید فشارها بر تهران، مدعی شد: به نظر من خبر 
بزرگ تر در اروپا این اس��ت که شرکت ها دسته دسته در حال خروج 
از ایران هستند. من اصال هیچ نگرانی درباره ساز و کار ویژه ندارم و 
معتقدم که ما مکانیس��م های اضافه تری خواهیم یافت که از طریق 

آنها بتوانیم با هم کار کنیم. 
»س��یگال ماندلکر« با تکرار ادعاهای واش��نگتن درباره خطرات و 
تهدیدات ایران برای منطقه و همچنین اروپا، ادامه داد: من ش��کی 
ندارم که ما قادر به پیدا کردن زمینه مشترک)با اروپا( خواهیم بود چرا 
که تهدیدات واقعی هس��تند و همین جا در اروپا هم شاهد تهدیدات 
هستیم. »جان بولتون« مش��اور امنیت ملی کاخ سفید هم در ادامه 
رویکرد خصمانه واشنگتن درقبال ایران، در اظهاراتی تند مدعی شد: 

کشورش به دنبال اعمال فشار سخت بر ایران است.

اروپا آماده پرداخت تاوان اقتصادی نیست
وزیر امور خارجه:

  سیاست  

 استفاده از ظرفیت های داخلی 
فرزانه دیانتی
 گروه سیاسی 

و اتکا به نبوغ جوانان در جهت 
تبدیل تهدیدها به فرصت ها  از 
ملزوم�ات  عب�ور از مش�کالت 
کش�ور اس�ت و همواره مورد تأکید رهبر معظم انقالب بوده 
اس�ت. در س�ال های اخیر نیز با طرح هوش�مندانه نهضت 
نرم افزاری و متعاقب آن بیان ضرورت تهیه نقشه جامع علمی 
کشور از سوی معظم له این موضوع دنبال شد، در همین راستا 
روزنامه »حمایت« با مدال آوران المپیادهای علمی و  نخبگان 

دانشگاهی گفت وگو  کرده است.

   ضرورت نخبه باوری
س��ید ابوالفضل میررضی، دارنده مدال نقره المپی��اد ادبیات در خصوص 
اثربخش��ی نخبگان در س��ه حوزه عدالتخواهی، استقالل و آسیب های 
اجتماعی گفت: یکی از عرصه هایی که نخبگان باید به صورت جدی چه 
ازنظر علمی و چه ازنظر فرهنگی در آن ورود کنند، تشکل های دانشجویی 
است. تشکل های دانشجویی در دانشگاه ها می توانند با فراهم کردن بستر 
برای نخبگان جوان سه امر عدالتخواهی، استقالل و آسیب های اجتماعی 
را پوش��ش دهند کما اینکه در حال حاضر بحث آس��یب های اجتماعی و 
عدالتخواهی با ایجاد کانون خدمت رس��انی به مس��تضعفین و اردوهای 
جهادی در حال انجام اس��ت. وی افزود: نخبگان با فعالیت های علمی و 
پژوهشی و توجه به درون کشور می توانند مانع نفوذ بیگانگان شوند که از 
ارکان استقالل است. این دارنده مدال نقره المپیاد ادبیات عنوان کرد: برای 
حضور جوانان در عرصه های مدیریت کشور نیاز به نخبه باوری است کما 
اینکه رهبر معظم انقالب فرمودند که »من عمیقاً و قویاً، نخبه باور هستم و 
مسئوالن نیز باید باور کنند که نخبه داریم و این نخبه ها می توانند سرنوشت 
کشور را تغییر دهند«. بنابراین تا نخبه باوری اتفاق نیفتد ورود نخبگان به 
عرصه های مدیریتی به کندی پیش خواهد رفت. میررضی در این زمینه بر 
این باور است که قانون منع به کارگیری بازنشستگان در این زمینه می تواند 
کمک کننده باشد و صد البته که تغییر نگرش هم کمک کننده خواهد بود. 
وی نگاه تربیتی به امر دانش��جویی را یکی از وظایف اساسی دانشگاه ها 
برشمرد و عنوان کرد: تا حد زیادی از فرار مغزها و نگاه به ورای مرزها بین 
دانشجویان ناشی از روند اشتباهی است که در دانشگاه ها نهادینه شده است. 
طبیعتاً درجایی که نگاه انقالبی درست بیان نشود گفتمان ها و نگاه های 
رقیب در ذهن دانش��جو جایگزین خواهد ش��د و به این صورت دانشجو 
گفتمان متفاوت با گفتمان انقالب در ذهنش��ان نقش می بندد. به همین 

جهت باید مسئله نگاه تربیتی به امر دانشجویی را جدی تر دنبال کنیم.

    نسخه اردوهای جهادی
 الهام حیدری، برگزیده جایزه دکتر کاظمی آشتیانی نیز در باره جوانگرایی 
در مدیریت  عنوان کرد: ورود نخبگان در عرصه اجرایی و کارآفرینی عامل 
رشد و توسعه ملی و یکی از ارکان استقالل است. وی افزود: از استعدادهای 
نخبگان می توان در حوزه مدیریتی کشور نیز بهره برد و به گفته مقام معظم 
رهبری شاید این جوانان تجربه کافی در عرصه مدیریت کالن را نداشته 
باشند اما می توانند در رده های میانی مدیریت ورود کنند و از ایده های آن ها 
درروند رشد کشور بهره برد چراکه بدنه اجرایی کشور به فکرهای تازه نیاز 
دارد. حیدری در ادامه گفت: در عرصه های جهادی نخبگان با نگاه انقالبی 
می توانند مشکالت را حل کنند اما بحث اساسی در این حوزه فرهنگ سازی 
است. درحرکت های جهادی نیاز به سیستم هایی داریم که افراد به صورت 
خودجوش با کمترین هزینه و سریع ترین زمان به پیشبرد اهداف کمک 

کنند. همچنین در خصوص حرکت های جهادی باید نگاه توقع محوری 
را کم کنیم که این امر نیز نیازمند فرهنگ سازی است و کاهش توقعات 
باید از فرهنگ سازی در دانشگاه ها آغاز شود. این نخبه علمی بابیان اینکه 
افراد ش��رکت کننده در اردوهای جهادی افکار انقالبی دارند عنوان کرد: 
این افراد مطالبه مادی ندارند و برای آرمان و ایده کار انجام می دهند یعنی 
فرهنگ جهادی در آن ها شکل گرفته است. در بین نخبگان ازاین دست 
افراد کم نیستند اما اگر بخواهیم فرهنگ و نیروی جهادی را زنده کنیم 
الزمه آن برنامه ریزی خاصی اس��ت که ب��ه فرموده مقام معظم رهبری 
تغییر نگاه از غرب به شرق یکی از آن است. باید در عرصه های علمی از 
کشورهای شرق آسیا که فرهنگمان به آن ها نزدیک است بهره بگیریم. 
اگر نگاهمان به داخل و متکی به خودمان باش��د، به مسائل بومی تر نگاه 
کنیم و نگاه انقالبی و جهادی داشته باشیم با جوانگرایی می توانیم از همه 

بن بست ها حتی تحریم ها عبور کنیم.

    بهره گیری از روحیه جوان انقالبی
همچنین احمد آبنیکی دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی 
شریف، وجود جوانان را عنصر اصلی حفظ انقالب می داند. وی در این 
زمینه اظهار داشت: انقالب اس��المی درخت تناور رو به رشدی است 
که نسبت به اتفاقات داخلی و خارجی منعطف است و نگهداری و حفظ 
انقالبی با چنین ویژگ��ی روحیه جوان را می طلبد چراکه روحیه جوان 
آرمان گرا، توسعه گرا و عدالت خواه است. به بیان دیگر الزمه نگهداری 
انقالب استفاده از جوانان است. به فرموده رهبر معظم انقالب »جوانان 
ما از جوانان نسل اول انقالب اگر جلوتر نباشند عقب تر هم نیستند«. 
جوانان نسل سوم ما حججی هایی هستند که نه انقالب و نه جنگ را 
دیده اند اما در عرصه های مختلف مقاومت می کنند. آبنیکی افزود: رهبر 
معظم انقالب با انتخاب حجت االس��الم محمد قمی به عنوان رییس 
سازمان تبلیغات اسالمی نش��ان دادند که به حضور جوان در جایگاه 
مدیریت کالن معتقدند اما برای افرادی که اعتقادی به این امر ندارند 
ایشان پیشنهاد کردند که جوانان در سطح مدیریت میانی به کار گرفته 
شوند و این امر برای رشد و توسعه و حفظ انقالب ضروری است. البته 
جوانان نیز مردم را ناامید نخواهند کرد و کشور را از این گذرگاه ها عبور 
خواهن��د داد. وی همچنین درخصوص کمک قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان به جوانگرایی عنوان کرد: قانون منع جذب بازنشستگان 
یکی از مس��یرهایی است که به سمت جوانگرایی خواهد رفت اما باید 
گف��ت که برای جایگزینی این افراد چه بهتر اس��ت که از افراد نخبه و 
دارای صالحیت الزم بهره برد و با رانت جابجایی صورت نگیرد و روح 

این قانون از طریق نخبگان و افراد شایسته اجرا شود.
این نخبه علمی بابیان اینکه جنگ تحمیلی به مدد نیروهای انقالبی، 
مؤمن، جهادی و جوان به پیروزی کش��ورمان سرانجام یافت، عنوان 
کرد: ظرفیت جوانان رودی است که راه خودش را باز می کند و سدی 
را مقابل خ��ود برنمی تابد. بنابراین اس��تفاده از جوانان با مش��اورین 
باتجربه ای که از ظرفیت انقالبی و تجربه 40 ساله حاکمیت برخوردار 

هستند می تواند کشور را به پیشرفت های بسزایی برساند.

    جایگاه نخبگان در نظام مدیریتی کشور 
 علی نظامی، دارنده م��دال نقره المپیاد فیزیک کش��وری نیز عنوان 
کرد: رهبر معظم انقالب اس��المی در دیدار با نخبگان علمی فرمودند 
»ایران پیش��رفته و شریف، نیازمند نسل جوانی شجاع، تحصیل کرده 
و انقالبی است« و علت توجه جدی مسئوالن به موضوع نخبگان را، 
اهداف بزرگ پیش روی نظام اس��المی خواندند و فرمودند نخبگان، 

موتور محرک رسیدن به این اهداف بزرگ هستند. ایشان در ورزشگاه 
آزادی در دیدار با بسیجیان نیز لوکوموتیو این حرکت عظیم را نخبگان 
دانس��تند. وی افزود: باید ب��ه تحرک نخبگان و جوان��ان میدان داد و 
در این صورت با مش��اهده کارآمدی این جم��ع مدیران به این نتیجه 
خواهند رس��ید که در نظام مدیریتی باید به شیوه دیگری رفتار کنند. 
نظامی گفت: در این صورت هم مدیریت جوانان وارد کار می ش��ود و 
هم اینکه نخبگان و افراد مؤثر پیش برنده امور هستند. جوانان متدین 
و تالش��گری که مصداق عینی مدیریت جهادی هس��تند و درنتیجه 
مدیریت جهادی به صورت فراگیر وارد بدنه حکومت اسالمی می شود. 
در حال حاضر نیز جوان های زی��ادی با گفتمان انقالبی آماده فعالیت 
هستند. نظامی پیشنهاد کرد در اولین اقدام بعد از قانون منع به کارگیری 
مدیران بازنشسته، هیأت های اندیشه ورزی با حضور جوانان در کنار 
نهادهای حکومتی و ساختارهای دولتی شکل بگیرد که در آن جوانان 
در رده مدیران بتوانن��د برنامه های خود را ارائه دهند. این نخبه علمی 
تأکید کرد جوانان و مردم با تصویرسازی غلط دشمن آگاهانه برخورد 
کنند چراکه با صبر و تقوی تمام مشکالت قابل حل خواهد بود و هیچ 

بن بست و مشکل الینحلی در کشور وجود ندارد.

     حوزه اثر نخبگان را کشف کنیم
مصطفی زمانیان مؤسس شرکت دانش بنیان، هم در این زمینه عنوان 
کرد: در ح��ال حاضر دو رویکرد در حوزه رس��یدگی ب��ه امور نخبگان 
قابل تعریف است. یک اینکه همچنان رویکرد توجه بخشی به نخبگان 
را ادامه دهیم به این معنی که دولت حمایت ها و ظرفیت ها را بیش��تر و 
دنباله دارتر کند یا اینکه حوزه اثر نخبگان را کشف کنیم. به نظر می رسد 
اکنون رویک��رد اول را انتخاب کرده ایم و همچن��ان منابع دولت را در 
جهت حمایت بیش��تر برای طیف گسترده و وس��یع تری از نخبگان از 
نخبگان ورزشی گرفته تا نخبگان هنری و ... استفاده می کنیم. واقعیت 
مطلب این است که چه از منظر ایدئولوژیک و چه از منظر نظام مدیریت 
حکمرانی رسالت و مأموریت ویژه طبقه نخبگان حل مسائل ضروری 
کش��ور اس��ت. وی ادامه داد: طبقه نخبگانی در تمام دنیا در قبال حل 
مسئله هویت ویژه پیدا می کنند اگر نخبه ای قرار باشد در حوزه آب کار 
کند تا وقتی نتواند نقطه اثری در حل مسئله بحران آب داشته باشد در 
یک سطحی از حمایت دولت قرار می گیرد و بعدازآن کاماًل وابسته به 
این موضوع اس��ت که این فرد چه باری را می تواند بردارد. واقعیت این 
است که ما به اندازه ای که در حوزه ساماندهی نظام نخبگانی پرداخته ایم 
به نظام واسپاری مسئولیت ها به نخبگان توجه نکردیم و این اصلی ترین 
مشکل ما در ساماندهی نظام حکمرانی نخبگان است. زمانیان گفت: 
ما نخبگان شناسایی ش��ده ای داریم و از طرف دیگری مجموعه ای از 
مسائل و مشکالت که باید عمق و سطح و میزان اهمیت آن شناسایی 
ش��ود. مرحله بعد که حاکمیت به آن باید توجه کند الگوی تخصیص 
نخبگان به مسائل است. رهبر معظم انقالب نیز بر استفاده از ظرفیت 
نخبگان تأکید کردند نه به این معنا که مسائل را تماماً به آن ها بسپاریم 
بلکه باید هسته های تحولی نخبه محوری ایجاد کنیم که در این ترکیب 
یک نخبه علمی راه حل ها را شناس��ایی و طراحی و در کنار آن یک تیم 
اجرایی مدل حل مسئله را اجرایی کند. بنابراین مطلوب ترین مکانیزم 
برای واسپاری مسائل به نخبگان هسته های نخبه محور می تواند باشد.

سرانجام اینکه این نخبگان علمی رویش های انقالب هستند که  پای 
نظام اسالمی ایستاده اند پس باید باور نخبه پروری و حل مسائل کشور  
از سوی جوانان را نهادینه کرد تا بتوانیم از مشکالت پیش رو  عبور کرده 

و در مسیر پیشرفت و تعالی کشور گام بر داریم.

 جوان گرایی و نگاه انقالبی 
گره گشاست

مدال آوران المپیادهای علمی  و نخبگان دانشگاهی در گفت وگو با »حمایت«:

  دکتر ابراهیم رزاقی 
یادداشت

خبرکوتاه

حفاظت از معیشت مردم
گزارش های رس��می از س��وی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نش��ان 
می دهد که قیمت کاالهای اولیه حدود ۲0 درصد افزایش یافته و این در 
حالی است که میانگین درآمد خانوارها چیزی حدود ۱5 درصد قد کشیده 
است. آمارهای غیررسمی اما ارقامی بسیار باالتر را نشان می دهند و این 
سونامی افزایش قیمت ها بیش از همه، اقشار ضعیف و متوسط که عمده 
درآمد آن ها از طریق درآمدهای ثابت یا موقت کارمندی یا کارگری است 

را زیر امواج خود فروبرده است. 
از سوی دیگر، اقشار متمول و مرفه که سرمایه داران هستند و می توانند 
فشارهای تورمی را از طریق عرضه گران تر کاالها و خدماتشان، متوجه 
اقشار کم درآمد کنند، از گزند مشکالت در امان هستند و کش وقوس های 
اقتص��ادی عماًل تأثی��ری بر معاش آن ه��ا ندارد. بااین حال این س��ؤال 
مطرح می گ��ردد که تدبیر اساس��ی برای محافظت از معیش��ت مردم و 
 به خصوص اقش��ار آس��یب پذیر از تکانه های اقتصادی و معیش��تی چه 

می تواند باشد؟
در چنین ش��رایطی دو راه حل برای محفوظ نگه داش��تن قشر متوسط و 
ضعیف جامعه از لطمات و آسیب ها مطرح می شود که یکی از آن ها جنبه 
تسکینی و موقت دارد و دیگری از منظر آینده نگری قابل واکاوی است. 
رویه برخی دس��تگاه های ذی ربط دراین باره، متأسفانه جنبه تسکینی و 
نمایش��ی دارد و ادامه این روش، به طور حتم به وابس��تگی بیشتر اقشار 
آس��یب پذیر به اعانه ها و س��بدهای کاال که در نگ��اه کالن، هیچ دردی 
از گره های معیش��تی آن ها باز نمی کند، منتهی می ش��ود. افزون بر این، 
بس��ته های امنیت مواد غذایی و حمایتی که قراراست به 40 میلیون نفر 
ارائه شوند در حالی در مراحل اجرا قرارگرفته است که هنوز نظام جامع و 
کاملی برای شناسایی محرومین و اقشار کم درآمد یا طبقه متوسط جامعه 

و تفکیک آن ها از ثروتمندان وجود ندارد.
ازاین رو، راه حل های موقت  اساسًا نمی توانند راهکار دائمی و التیام بخش 
برای حل مسئله فقر و بهبود معیشت مردم باشند، ضمن اینکه بسته های 
امنیت غذایی مش��ابه پرداخت یارانه نقدی، مش��کالت  اقشار ضعیف و 
متوس��ط را حل نمی کند چراکه نه تنها قدرت خرید مردم را افزایش نداد، 

بلکه به متورم شدن اقتصاد نیز منجر شد.
اما راهک��ار دوم، در رفع بیکاری، ایجاد اش��تغال، تأمین مایحتاج اولیه و 
کاالهای اساس��ی مثل دارو و خدمات پزش��کی نهفت��ه و از همه مهم تر 
اینکه ت��ورم افزایش پیدا نکن��د. مادامی که چرخه تولید معیوب اس��ت، 
 ن��ه یک بس��ته حمایتی، بلکه هزاران بس��ته ازاین دس��ت هم کارس��از 

نخواهد بود. 
به قول قدما، اگر می خواهی کس��ی را فقط یک روز سیر کنی به او ماهی 
بده و اگر قرار است برای همیشه ماهی داشته باشد و زندگی به او بخشیده 
ش��ود نه زنده بودن، ماهیگیری را به او بیاموز. پس از پایان دفاع مقدس، 
یک تفکر اش��تباهی  به میدان عمل آمد که برای پویایی و شکوفایی در 
عرصه اقتصاد، باید به سمت سیاست های تعدیل اقتصادی حرکت کرد 
و همه ش��رکت ها، کارخانه ها و بانک های دولت��ی به بخش خصوصی 
واگذار ش��وند؛ درصورتی که این اقدام، در قانون اساسی پیش بینی نشده 
بود و باعث نضج گرفتن طبقات اش��رافی و دانه درشتی شد که از طریق 
سرمایه های بادآورده، یک شبه میلیونر و میلیاردر شدند. متأسفانه به جای 
اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد اهتمام قرار گیرد، سیاست های 
سرمایه داری صندوق بین المللی پول موردتوجه قرار گرفت و این در حالی 
بود که دس��ت اندرکاران لیبرالی که هنوز هم در برخی جاها به بلیه آن ها 
گرفتار هستیم، کاماًل اطالع داشتند که تصمیمات آن ها به افزایش فقر و 

بیکاری افزایش منجر می شود.
قابل توجه اینکه وقتی تفکر س��رمایه داری بر کشور حاکم شود، موضوع 
س��ود حداکثری نی��ز متعاق��ب آن مطرح می ش��ود. با حاکمی��ت نگاه 
سرمایه داری، غالب طبقات متمول و تازه به دوران رسیده به مردم رحم 
نخواهند کرد و نتیجه این می شود که به عنوان نمونه، اجاره خانه ها سر به 

فلک می گذارد و حداقل های یک زندگی از مردم سلب می شود. 
بنابراین، برای حل موضوع فقر باید به این سؤال پاسخ داد که چگونه افراد 
یک جامعه فقیر می ش��وند؟ جواب این است که از طریق تورم. در مقابل، 
این پرسش مطرح اس��ت که آیا اقتصاد را نمی توان به گونه ای اداره کرد 
که بالی تورم دامن گیر کشور نشود؟ پاسخ البته مثبت است؛ به شرطی که 
ثروت های کالن و بادآورده از طریق مالیات جذب شوند، از طرف دیگر، 
عرضه به موازات تقاضا و بلکه بیش از آن رش��د کند و درنهایت، حمایت 
از تولید داخلی با حمیت از طرف مردم و مسئولین موردتوجه قرار گیرد تا 

فقر به صورت اساسی ریشه کن شود.

عراقچی در دیدار با معاون سیاسی وزارت خارجه هلند:
آمریکا با خروج از برجام قطعنامه 
شورای امنیت را نقض کرده است

معاون سیاس��ی وزارت ام��ور خارجه گف��ت: آمریکا با اق��دام یکجانبه و 
غیرقانونی خود در خروج از برجام هم قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده 

و هم دیگران را به نقض آن تشویق یا حتی مجبور می کند.
اندره هاسپلز معاون سیاسی وزارت خارجه هلند که به منظور برگزاری دور 
جدید گفتگوهای سیاسی به تهران سفر کرده است با سید عباس عراقچی 
معاون سیاس��ی وزارت امور خارجه دی��دار و پیرامون موضوعات مختلف 

دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو کرد.
عراقچی در ای��ن مالقات حمایت دول��ت هلند از حف��ظ و اجرای برجام 
و همچنین موضع هلند نس��بت به مقابل��ه با یکجانبه گرای��ی و قوانین 
فراس��رزمینی آمریکا را مورد اس��تقبال قرار داد و اف��زود: آمریکا با اقدام 
یکجانبه و غیرقانونی خود در خروج از برجام هم قطعنامه ش��ورای امنیت 
را نقض کرده و هم دیگران را به نقض آن تشویق یا حتی مجبور می کند. 
چنانچه برجام از بین برود، به معنی شکس��ت دیپلماسی و غلبه زورگویی 
در عرصه بین المللی اس��ت. این امر مسلما به پیچیدگی های سیاسی در 

منطقه خاورمیانه خواهد افزود.
معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه ضمن تش��ریح سیاس��ت های منطقه 
ای ایران گفت: سیاس��ت ای��ران برخالف برخی کش��ورهای منطقه که 
با اش��تباهات سیاسی خود منطقه را دچار مش��کالت و تنشهای مختلف 
کرده ان��د، حفظ ثبات و گس��ترش امنیت در منطقه اس��ت. وی افزود به 
همی��ن دلیل ایران با داعش به عنوان مهم تری��ن عامل بی ثباتی منطقه 

مبارزه کرده است.
به گزارش مهر، هاسپلز نیز در این دیدار اظهار داشت: هلند هم در ظرفیت 
ملی و هم به عنوان عضو اتحادیه اروپا و عضو غیر دایم ش��ورای امنیت از 
برجام حمایت می کند و اجرایی ش��دن مکانیسم مبادالت بانکی و بهره 
مندی ایران از منافع برجام را با جدیت دنبال می کند. هاس��پلز همچنین 
ضمن اظهار تسلیت به مناسبت حمله تروریستی در شهر اهواز و محکوم 
کردن این حمله تروریس��تی نقش مهم ایران در مبارزه با داعش را مورد 

قدر دانی قرار داد.

گزیده ها

 کشف محموله 6تنی مواد مخدر 
توسط وزارت اطالعات

وزارت اطالع��ات از کش��ف 
محموله 6 تنی مواد مخدر خبر 
داد. در اطالعیه روابط عمومی 
رت  وزا نی  اطالع رس��ا و 
اطالعات، آمده است: سربازان 
گمنام امام زمان)عج( در اداره 
کل اطالعات آذربایجان غربی 
با اقدامات اطالعاتی موفق شدند 5باند بین المللی قاچاق مواد مخدر 
را متالشی و بیش از 6تن پیش ساز هروئین و ۳85کیلوگرم هروئین 
فشرده کشف و ضبط کنند. مقصد هروئین های مکشوفه اروپا بوده 
و پیش سازهای هروئین نیز از اروپا بارگیری و در پوشش ترانزیت از 
طریق مرز بازرگان وارد کشور شده بود. این اطالعیه افزود: در این 
عملیات ها، ۱۱نفر از عناصر اصل��ی باندهای قاچاق مواد مخدر که 
تعدادی از آنها از اتباع کش��ورهای اروپایی هستند، دستگیر شدند. 
طی س��ال های اخی��ر چندین بان��د بین الملل��ی م��واد مخدر که 
محموله های کالن مواد پیش ساز مواد مخدر را از کشورهای اروپایی 
به داخل کشور منتقل کرده اند توسط سربازان گمنام امام زمان)عج 

( شناسایی و کشف شده است.

35سال خدمت برای بازنشستگی 
شرط الزم است اما کافی نیست

فیاض شجاعی دادستان دیوان 
محاس��بات گف��ت: ۳5س��ال 
خدمت برای بازنشستگی شرط 
الزم اس��ت اما کافی نیس��ت. 
تحقق هر دو شرط سن و سابقه 
خدمت، بازنشستگی را الزام آور 
می کند. وی در گفت وگو با ایرنا 
در پاسخ به این س��وال که آیا دستگاه های اجرایی می توانند شاغلین 
متخصص را که باالی ۳5 س��ال س��ابقه خدمت دارند در صورت نیاز 
دستگاه نگه دارند؟، اظهارداشت: دستگاه های اجرایی مکلفند کارمندانی 
را که دارای ۳0سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و 60سال 
سن و همچنین کارمندانی که ۳5س��ال سابقه خدمت برای مشاغل 
تخصصی و 65سال سن دارند را بازنشسته کنند. وی افزود: این بدین 
معناست که داشتن سابقه خدمت ۳5سال و سن 65سال تواما برای الزام 
دستگاه برای بازنشستگی الزم است بر این اساس، شرط بازنشستگی 
الزامی افراد در دس��تگاه های اجرایی- دس��تگاه های مشمول قانون 
مدیریت خدمات کش��وری- ۳5س��ال خدمت و 65سال سن است. 
دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: در قانون عبارت ۳5سال خدمت و 
65سال سن، کلمه »و«، »واو جمع« است یعنی با تحقق هر دو شرط 

سنی و خدمتی بازنشستگی اجباری می شود.

 پاسخ پشیمان کننده تهران 
به تهدیدات دشمن در عرصه فضا

امیر حاتمی وزیر دفاع در جمع 
هادیان و مس��ئوالن سیاسی 
نیروهای مسلح با اشاره به عصر 
حاضر به عنوان عصر ارتباطات 
و اطالع��ات،  فض��ای امروز 
جامعه جهانی را فضای استبداد 
و انحصار رسانه عنوان کرد و در 
این زمینه اظهار داشت: رساندن یک پیام واقعی و صحیح و روشنگری 
در این فضا به کاری بسیار سخت و پیچیده مبدل شده است و هادیان 
سیاسی در این حوزه نقش خطیری را بر عهده  دارند. وی با اشاره به 
دستاوردهای دفاعی کشور در شرایط تحریم 40ساله بیان کرد: عرصه 
دفاعی کشور که همواره در تحریم همه جانبه و با کارشکنی های نظام 
س��لطه در رس��یدن به فناوری و دانش در عرصه ه��ای گوناگون با 
مش��کالت عدیده روبرو بوده، امروز در ح��وزه هوافضا، رزم زمینی، 
دریایی و ارتباطات و رادارها به حد باالی بازدارنگی فعال و به یکی از 
قدرت های جهانی تبدیل شده است. به گزارش مهر، حاتمی در همین 
زمینه افزود: عرصه فضا امروز در انحصار دش��منان نیس��ت و نظام 
جمهوری اسالمی به چنان اقتداری دست یافته است که اگر متجاوزی 
در عرصه فضا اقدامی علیه ایران اسالمی از خود نشان دهد با چنان 

پاسخی مواجه خواهد شد که از کرده خود پشیمان خواهد شد.

مجامع جهانی ماشین ترور 
صهیونیست ها را متوقف کنند

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران با اش��اره به 
ت��رور یک��ی از فرمانده��ان 
مقاومت اس��المی فلسطین و 
شهادت جمعی دیگر از مبارزان 
فلسطینی توسط نظامیان رژیم 
صهیونیس��تی در غزه، ضمن 
محکوم کردن این جنایات، رژیم صهیونیس��تی را تجس��م عینی 
تروریس��م  دولتی در منطقه توصیف کرد. وی افزود: سریال ترور و 
جنایت و تجاوز رژیم اشغالگر قدس با حمایت و تشویق دولت آمریکا 
و سکوت و همراهی برخی از کشورهای منطقه همچنان ادامه دارد. 
به گزارش خبرگزاری ها، قاس��می خواس��تار مداخله فوری مجامع 
بین المللی برای توقف ماشین جنگی و ترور رژیم صهیونیستی شد.

روند توسعه در کشور کم سابقه است
اسحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمهوری، روز گذش��ته 
در آیین بهره برداری از فاز اول 
طرح احی��ای 550هزار هکتار 
اراض��ی خوزس��تان و ایالم با 
اش��اره ب��ه ایس��تادگی و از 
خودگذش��تگی مردم اس��تان 
خوزس��تان در دوران دف��اع مقدس گفت: مردم ایران ایس��تادگی، 
مقاومت، تالش و وطن دوستی مردم استان خوزستان را فراموش 
نمی کنند و نقش تعیین کننده آنها در یاد ملت ایران ماندگار خواهد 
بود. وی خاطرنشان کرد: اقداماتی که در کشور در جهت توسعه انجام 
ش��ده اقداماتی کم سابقه در تاریخ ایران اس��ت و کارهای زیربنایی 
عظیمی در اقصی نقاط ایران صورت گرفته و نظام جمهوری اسالمی 
ای��ران توانس��ته با وج��ود هم��ه محدودیت ها،  تحری��م، جنگ و 
گرفتاری هایی که دشمن به وجود آورده کارهای بزرگی را به انجام 
برساند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، جهانگیری با بیان این 
ک��ه گاهی خود مس��ئولین در برخی مواقع س��خنان منفی به زبان 
می آورند، افزود: مس��ئولین باید دقت کنند که س��خنان منفی آنها 

می تواند آثار نامطلوبی در افکار عمومی ایجاد کند.

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس جمه�وری تقوی�ت امید ب�ه آینده 
و تالش بیش�تر ب�رای تحکی�م و تقویت 
اطمین�ان و امنی�ت خاط�ر برای م�ردم را 
در ح�وزه رف�ع نگرانی ه�ا از آس�یب های 

اجتماعی، مورد تأکید قرار داد.

حجت االسالم حس��ن روحانی رییس جمهوری 
در جلسه شورای عالی اجتماعی کشور،  اقدامات 
انجام شده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب های 
اجتماعی طی س��ال های اخی��ر را امیدوارکننده 
دانس��ت و اظهار داش��ت: همه دس��تگاه ها بویژه 
وزارت کشور در پی تأکیدات مقام معظم رهبری در 
خصوص مسایل و آسیب های اجتماعی، با احساس 
وظیفه بیشتری وارد عرصه ش��ده و آمار اقدامات 
انجام ش��ده، نش��ان می دهد که گام های بسیار 
مهم و خوبی در این عرصه برداش��ته شده است. 
رییس جمهوری با اشاره به اهمیت تقویت امید به 
آینده در برخورد با مسایل اجتماعی، اظهار داشت: 
بدون تردید اگر امید به آینده نباشد، ناهنجاری ها 
و جرایم اجتماعی افزایش می یابد، لذا همه بویژه 
رس��انه های اجتماعی باید امید به آینده را در بین 

مردم تقویت کنند.

   مشکالت قابل حل است
روحانی خاطر نش��ان کرد: اگر چه امروز مردم به 

واسطه تحریم با مش��کالتی در حوزه اقتصادی و 
معیشتی مواجه شده اند و مشکل کسانی که حقوق 
ثابت دارند، مضاعف است، اما مطمئن هستیم که 
مشکالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی قابل حل 
و فصل بوده و به فضل الهی برطرف خواهد شد و 

چنین نیست که این مشکالت حل ناشدنی باشد، 
لذا باید نس��بت به رفع اینگونه مشکالت امیدوار 
باشند. رییس جمهوری با بیان اینکه گاهی بعضی 
از رس��انه ها و روزنامه  ها واقعی��ات تلخ را بیش از 
آنچه هس��ت، بزرگ جلوه می دهند، اظهار داشت: 

مقابله و رفع برخی آس��یب های اجتماعی از جمله 
فقرزدایی، نیازمند اقدامات عملی و اجرایی اس��ت 
که باید در این حوزه با قوت تصمیم گیری و عمل 
کرد، اما بخشی از این مس��ایل جنبه روانی دارد و 
ناشی از بزرگ نمایی برخی از مشکالت دارد که در 
این زمینه اگر امید و نشاط در جامعه افزایش یابد، 
می تواند در برطرف کردن و پیشگیری از آسیب ها 
تأثیرگذار باش��د. وی خاطر نش��ان کرد: باید آمار 
مربوط به کاهش جرایم و آس��یب های اجتماعی 
به درس��تی به م��ردم منتقل ش��ود و چنی��ن آمار 
دلگرم کننده ای می تواند مردم و جوانان را نس��بت 
به آینده امیدوارکند و چه بسا انتشار آمار مربوط به 
کاهش طالق می تواند جوان��ان و خانواده ها را به 

ازدواج آسان و سریع ترغیب کند.

   لزوم تالش برای کاهش آمار طالق
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
روحانی اضافه ک��رد: امروز باید همه تالش کنیم 
تا آم��ار طالق هر چه بیش��تر کاهش پی��دا کند. 
اگر چه برخ��ی موارد ادامه زندگ��ی برای زوجین 
امکان ناپذیر و وقوع طالق الزم به نظر می رسد، 
اما تا جایی که امکان دارد، باید با مش��اوره و رفع 
مش��کالت خانواده ها را به ادامه زندگی تش��ویق 
کرد، چرا که طالق نه تنها برای زن و مرد بلکه آثار 

سوئی نیز برای فرزندان و جامعه دارد.

 تالش برای رفع نگرانی  آسیب های اجتماعی ضروری است
رییس جمهوری:
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  قضـایی  

آثار پیگیری های قضایی در حمایت از 
تولید ملی 

به طور حتم برنامه ها و سیاست های قوه قضاییه در حمایت از سرمایه گذاری 
و فعاالن اقتصادی نشان از سرعت بخش��ی در اجرای طرح های اقتصاد 

مقاومتی دارد.
 پ��س از اب��اغ دس��تورالعمل پیگی��ری اج��رای سیاس��ت های کل��ی 
اقتصادمقاومتی از سوی آیت اهلل آملی الریجانی،  پیگیری این سیاست در 

برنامه کاری روسای دادگستری ها و دادستان ها قرار گرفت.
به گزارش میزان، در ماده ۱ این دس��تورالعمل اش��اره ش��ده که به منظور 
اس��تفاده بهینه از ظرفیت های قوه قضاییه جهت اج��رای ابعاد حقوقی، 
قضایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ 
وظایف و اختیارات و صاحیت های قانونی »ستاد مرکزی پیگیری اجرای 

سیاست های کلی اقتصادمقاومتی در قوه قضاییه« تشکیل شود.
پس از تاکید رییس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح استانی 
و پیگیری اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی، دادگستری های سراسر 
کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی مجاز، حمایت 
از تولید ملی، س��اماندهی ش��عب تخصصی امور اقتصادی و احاله پرونده 
مراکز تولیدی به داوری در صف مقدم پیگیری این سیاس��ت قرار گرفتند 
و با جدیت به این موضوع ورود کردند که اقدامات دادگستری استان های 
مختلف در این زمینه نشان می دهد که از بیکاری هزاران کارگر و تعطیلی 

کارخانه های ورشکسته در کشور جلوگیری شده است.

 ۲۱ شـرکت و واحد تولیدی در اسـتان گلستان به چرخه 
تولید بازگشت

در همین زمینه هادی هاشمیان، رییس کل دادگستری استان گلستان از 
تشکیل پرونده قضایی برای سنگ اندازان مسیر تولید خبرداد و گفت: در 
راس��تای تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به ادامه کار ۲۱ شرکت تولیدی 

در استان گلستان به چرخه تولید بازگشت.
وی اظهارکرد: در راستای تحقق اقتصادمقاومتی از ابتدای امسال تاکنون، 
۲۱ شرکت تولیدی در استان گلس��تان به چرخه تولید بازگشته است که 

می توان به بازگشایی یک کارخانه تولیدی با ۴۵ کارگر اشاره کرد.
رییس کل دادگستری استان گلس��تان با اعام این خبر افزود: در جریان 
ورود این پرونده به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، در رایزنی با یکی 
از بانک ها، تسهیات سرمایه در گردش کارخانه تولید خوراک دام و طیور 
در ش��هرک صنعتی علی آّباد کتول تامین و پس از دو سال نیمه تعطیلی، 
تولید در این واحد از سر گرفته شد و از بیکار شدن ۴۵ کارگر آن جلوگیری 
شد. این مقام قضایی اضافه کرد: مشکات صاحبان این واحد های تولیدی 
در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و پس از دسته بندی برای حل 
آن در چارچوب قانون با دستگاه های اجرایی مربوط و بانک ها رایزنی شد.

 دسـتورات الزم بـرای مشـکالت پروژه ملـی برق ۵۰۰ 
مگاواتی نوشهر

در ادامه اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی توسط دستگاه قضایی، رییس 
کل دادگستری اس��تان مازندران از پروژه ملی برق ۵۰۰ مگاواتی نوشهر 

بازدید و بر رفع هر چه سریعتر مشکات این پروژه تاکید کرد.
به گفته وی هدف از این بازدید بر طرف کردن بعضی از مشکات بوجود 
آمده در اجرای طرح است که دستورات الزم برای رفع هر چه سریعتر این 

موضوع صادر و سرعت ادامه پروژه را مورد تاکید قرار داده است.
 

 رسیدگی به مشکالت سه شرکت پیمانکار بزرگ معدنی 
کرمان

رسیدگی به مشکات سه شرکت پیمانکار بزرگ معدن استان کرمان از 
جمله مس سرچشمه و تاش در جهت رونق اقتصادی و جلوگیری از بیکار 
شدن هزاران کارگر از دیگر موارد مطرح ش��ده در حوزه اقتصادمقاومتی 

توسط دستگاه قضایی استان کرمان است .
در راس��تای اجرای سیاس��ت های اقتصادمقاومتی، مشکات حقوقی و 
قضایی فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان با حضور رییس کل دادگستری 

استان کرمان بررسی شد.
یداهلل موحد، رییس کل دادگستری اس��تان کرمان با بیان اینکه اولویت 
دستگاه قضایی استان کرمان مبارزه و برخورد با مفاسد است، عنوان کرد: 
شرکت های بزرگ معدنی اس��تان از جمله مس سرچشمه یکی از ارکان 

مهم اقتصادی استان و حتی کشور محسوب می شوند.
 وی گفت: در این زمینه در جهت حل مش��کات این ش��رکت ها، رونق 
اقتصادی و جلوگیری از بیکارشدن هزاران کارگری که به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم با این شرکت ها کار می کنند، تاش می شود.
ای��ن مقام قضایی در اس��تان کرم��ان همچنین بر ایج��اد هماهنگی در 
فعالیت هیات های مش��اوره، کارشناس��ی و داوری متش��کل از اعضای 
اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی و تع��اون در جهت رفع 
مشکات سرمایه گذاران تاکید کرد و گفت: دادگستری استان کرمان از 
فعالیت های اقتصادی مجاز و مش��روع در سطح استان حمایت حقوقی و 

قضایی خواهد کرد.
 

 بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه در شوش احیا شد
بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه پس از ۱۰ س��ال ورشکستگی با تعامل 
دادگستری شهرستان شوش و حمایت از سرمایه گذاران در راستای اجرای 

منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی احیا شد.
صادق جعفری چگینی رییس دادگستری شهرستان شوش از راه اندازی 
کارخانه قند شوش پس از ۱۰ س��ال تعطیلی خبر داد و گفت: شرکت قند 
شوش با همکاری سازمان حمایت از صنایع و دادگستری شوش با انعقاد 
قرارداد و تعامل با دولت و حمایت از سرمایه گذاری در سال اقتصادمقاومتی 

در اجرای منویات مقام معظم رهبری احیا شد.
 این مقام قضایی افزود: س��وء مدیریت گذش��ته ش��رکت قندش��وش در 
اداره صنایع به بحران اقتصادی برای این ش��رکت و ضرردهی این بنگاه 
اقتصادی و ایجاد مشکات منجر شد و نهایتا صدور حکم ورشکستگی آن 
توسط دادستان در سال ۸۴ در جهت حفظ اموال درخواست شد و با صدور 
حکم ورشکستگی درسال ۹۰ دادگستری متولی امورات شرکت با انتخاب 
عضو ناظر و مدیرتصفیه ش��د. وی ادامه داد: تا قبل از ورود دادگستری و 
صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه درسال ۹۰ بخش زیادی از اموال 
شرکت به تاراج رفت و با صدور حکم و مشخص شدن عضو ناظر و مدیر 
تصفیه و اقدامات قضایی خوبی در حفظ اموال صورت گرفت که کار بسیار 

ارزنده در حفظ بخشی از کارخانه بود.
جعف��ری چگنی اضافه کرد: با پیگیری نماینده مردم ش��وش در مجلس، 
استاندار خوزستان، مسئوالن دیگر و جلب نظر وزارت صنعت در باسازی 
کارخانه توسط هیات بازسازی حمایت از صنایع و با همکاری دادگستری، 

قدم بزرگی در بازسازی کارخانه توسط هیات حمایت برداشته شد.
تقویت و حمایت از فعالیت های اقتصادی و کمک به مجموعه اقتصادی 
فعال شده از سیاست های قوه قضاییه در راستای تحقق اقتصادمقاومتی  
است که همواره سعی برآن شده است که چالش ها و موانع حقوقی و قانونی 

سر راه تولید با استفاده از ظرفیت های قانونی برداشته شود.

4 هزار زندانی غیرعمد آزاد شدند 
به همت خیرین در ش��ش ماهه نخست س��ال جاری تعداد ۴۰۳۳ 
زندانی جرایم غیرعمد از بند زن��دان رهایی یافتند که ۱۰۱ نفر این 

مددجویان را زنان شامل می شوند.
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، به همت خیرین در شش 
ماهه نخست سال جاری تعداد ۴ هزار و ۳۳ زندانی جرایم غیرعمد 
از بند زندان رهایی یافتند که ۱۰۱ نفر این مددجویان را زنان شامل 
می شوند. استان اصفهان با آزادی ۳۷۵ زندانی نیازمند در راس این 
فهرس��ت قرار داش��ته و در ادامه تهران با استخاص ۳۲۰ بدهکار 
و ف��ارس با ۱۸۸ م��ورد آزادی در رتبه های بعد ق��رار دارند. ۲ هزار 
و ۱۹ نفر از این محبوس��ان را بدهکاران چ��ک، یک هزار و ۲۷ نفر 
را متعهدان پرداخت مهریه و نفق��ه و مابقی افراد را محکومان دیه 
ناش��ی از حوادث رانندگی یا کارگاهی تشکیل می دهند. کل بدهی 
زندانیان یاد شده رقمی معادل ۵ هزار میلیارد ریال بود که به همت 
به از سوی شکات  کمیته های صلح ستاد دیه ۴۷ درصد این محکوم ٌ
خصوصی و اولیاءدم گذش��ت شده و جالب توجه این که حدود ۷۰۰ 
نف��ر از مددجویان هم بدون پرداخت وجه و تنها از طریق مش��اوره 

آزاد شده اند.
در فرآیند آزادی طلبکاران با س��خاوت استان هایی، چون لرستان و 
گلستان با چشم پوشی از ۸۲ درصد حقوق خود، بیشترین همیاری را 
در حبس زدایی از بدهکاران غیربزهکار داش��ته و در مقابل شاکیان 
اس��تان هایی مانند ته��ران در وصول مطالبات خ��ود تنها ۷ درصد 

گذشت داشته اند.

آزمون مترجمان رسمی
جمعه برگزار می شود 

مدیرکل اسناد و امور مترجمان رسمی معاونت حقوقی قوه قضاییه از 
برگزاری آزمون مترجمان رسمی در صبح جمعه ۲۵ آبان در تهران 
خبر داد. به گزارش معاونت حقوقی قوه قضاییه، احمد اسدیان درباره 
توزیع کارت شرکت در آزمون مترجمان رسمی اظهارکرد: داوطلبان 
شرکت در آزمون از روز چهارشنبه با مراجعه به پایگاه اطاع رسانی 
www.sanjesh. سازمان سنجش و آموزش کش��ور به نشانی
org می توانند لینک مربوط به کارت و برگه راهنمای ش��رکت در 
آزمون را دریافت کنند و با وارد کردن اطاعات شناس��نامه ای خود 
نس��بت به مش��اهده اطاعات حوزه امتحانی و تهیه پرینت کارت 
ش��رکت در آزمون اقدام کنند. وی افزود: این آزمون در ۱۴ رش��ته 
زبان های اردو، اسپانیایی، آلمانی، انگلیسی، ایتالیایی، ترکی آذری، 
ترکی استانبولی، چینی، روسی، ژاپنی، عربی، فرانسه، کردی و کره 

ای برگزاری می شود.
اسدیان اضافه کرد: در زمان برگزاری آزمون همراه داشتن فرهنگ 
لغت تخصصی بدون حاش��یه نویس��ی و توضیح ب��رای داوطلبان 

مجاز است.

فراهم شدن زمینه اشتغال 
محکومان زن در مؤسسات خیریه

معاون قضایی رییس کل دادگس��تری استان آذربایجان شرقی بر 
ضرورت ایجاد بستر مناسب در اجرایی کردن مجازات های جایگزین 

حبس تأکید کرد.
بابک محبوب علیلو بر ضرورت ایجاد بستر مناسب در اجرایی کردن 
مجازات های جایگزین حبس بویژه الزام به خدمات عمومی رایگان 
موضوع م��اده ۷۹ قانون مجازات اس��امی و نیز جذب و اش��تغال 

محکومان پس از خروج از زندان تاکید کرد.
وی با اشاره بر اس��تفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه های استانی 
و تش��کل های مردم��ی در اجرای مجازات ه��ای جایگزین حبس 
افزود: اگر زندانی پس از خروج از زندان برای مدتی تحت پوش��ش 
حمایت مادی و معنوی قرار گی��رد می توان وی را از ارتکاب دوباره 

جرم منصرف کرد.
معاون قضایی رییس کل دادگستری کل استان آذربایجان شرقی 
ادام��ه داد: نگرش ب��ه زندانی بایس��تی تغییر کند؛ با دور ش��دن از 
آموزه های اسامی گرفتار مشکات خواهیم شد. فردی که زندانی 
می شود لزوماً جانی بالفطره نیست و پس از خروج از زندان نباید طرد 
شود. طرد زندانی موجب ایجاد روحیه ستیزه جویی در وی می شود.

وی تصریح کرد: مقرر شده است مؤسسات خیریه در راستای پوشش 
حمایتی و فراهم کردن زمینه اشتغال محکومان به ویژه اشتغال زنان 

را بعد از تحمل مجازات، در اولویت کاری خویش قرار دهند.

دستگیری عامالن سرقت مسلحانه 
در اتوبان هشترود

دادستان هش��ترود گفت: بعد از دریافت ش��کایت مبنی بر سرقت 
مس��لحانه در اتوبان هشترود به تبریز، رس��یدگی به این پرونده در 
دستور کار قرار گرفت و با تاش مجموعه قضایی هشترود و نیروی 
انتظامی، س��ارقین بعد از یک هفته در محل اختفای خود در استان 
زنجان دستگیر شدند.  به گزارش روابط عمومی دادگستری استان 
آذربایجان شرقی، شاهرخ اسدالهی اظهارکرد: بعد از دریافت شکایت 
مبنی بر سرقت مسلحانه در اتوبان هشترود به تبریز، رسیدگی به این 
پرونده در دستور کار قرار گرفت و با تاش مجموعه قضایی هشترود 
و نیروی انتظامی، سارقین بعد از یک هفته در محل اختفای خود در 
استان زنجان دستگیر ش��دند.   وی افزود: سارقین بعد از نگهداری 
ماشین پژو ۴۰۵ در کنار اتوبان، با جعل عنوان و معرفی خود به عنوان 
مأمور نیروی انتظامی نس��بت به دزدی وس��ایل ماشین، پول نقد و 
گوشی موبایل اقدام و صاحبان اموال را نیز به عنوان گروگان با خود 
برده بودند که در طول مس��یر گروگان ها را آزاد کردند؛ از س��ارقین 
مسلح یک قبضه ساح، چاقو، قمه و یک قبضه کلت تقلبی به همراه 
۵ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کش��ف و ضبط شد. متهمان بعد از 

تفهیم اتهام و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

صلح و سازش در پرونده قتل 
پس از ۶ سال

رییس شورا های حل اختاف استان اصفهان گفت: اعضای شعبه 
صلحی شورا های حل اختاف شهرس��تان برخوار اصفهان در سه 
ماهه گذشته بار دیگر موفق شدند پرونده قتل دیگری را به صلح و 

سازش و گذشت اولیا دم مختومه کنند.
سید مهدی رستگاری اظهارکرد: پرونده قتل مرد جوان پس از شش 
سال با تاش اعضای شعبه صلحی شورای حل اختاف شهرستان 

برخوار اصفهان با رضایت اولیای دم بخشید مختومه شد.
معاون قضایی رییس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان در تشریح 
جزئیات این پرونده افزود: مرد جوانی ۶ س��ال قبل همسر خود را به 
دالیل شخصی و خانوادگی به قتل می رساند و در باغ دفن می کند 
که پس از گذش��ت دو سال از حادثه با شناسایی جسد توسط نیروی 
انتظامی دچار عذاب وجدان می شود و به انجام قتل توسط خودش 
اعتراف می کند، وی نیز پس از وقوع این حادثه خودش هم نیز دچار 
مشکات روانی فراوانی می شود. وی اضافه کرد: پرونده از دادسرا 
به شعبه صلحی شورای حل اختاف برخوار ارجاع می شود که اعضا 
و کارکنان زحمتکش ش��ورای حل اختاف پس از گذشت ۳۵ روز 
تاش و تشکیل جلسه با قاتل و اولیای دم موفق شدند رضایت اولیا 

دم را جلب و پرونده کیفری قتل را با صلح و سازش مختومه کنند.

روی خط خبر

هنگـی  فر ن  و معـا
گروه
قوه قضاییه در رابطه با قضایی

اقدامات انجام شـده 
توسـعه  حـوزه  در 
تکریم ارباب رجوع، گفت: در این زمینه 
در طی ۵ سـال گذشـته کار های خوبی 
صـورت گرفتـه اسـت در این راسـتا 
پایه های فرهنگـی تکریم ارباب رجوع 
در دادگستری ها بنا گذاشته شده است.

 حجت االسام و المس��لمین هادی صادقی در 
حاش��یه همایش مددکاری اجتماعی و توس��عه 
پای��دار در جمع خبرنگ��اران در رابطه با اقدامات 
انجام شده در حوزه توس��عه تکریم ارباب رجوع 
اظهارکرد: در راستای توسعه تکریم ارباب رجوع 
بیش از یک ه��زار کارگاه اخ��اق حرفه ای در 
طی چند س��ال گذشته در سراس��ر کشور برگزار 

کرده ایم.
وی ادامه داد: در این زمینه در طی ۵ سال گذشته 
کار ه��ای خوبی ص��ورت گرفته اس��ت در این 
راس��تا پایه های فرهنگی تکریم ارباب رجوع در 

دادگستری ها بنا گذاشته شده است.
معاون فرهنگ��ی قوه قضاییه بیان ک��رد: اقدام 
دیگ��ری که انج��ام داده ایم این اس��ت که یک 
دس��تورالعمل خوب را برای تکریم ارباب رجوع 
تهیه کرده ایم که اباغ شده است. امسال را هم 

به عنوان یک سال ویژه برای تکریم ارباب رجوع 
در نظر گرفته ایم.

صادقی خاطرنشان کرد: اقدام دیگر این بوده که 
برای اینکه بتوانیم به مقام عملی برسیم و صرفا 
در دستورالعمل باقی نمانیم نیازداشتیم که برای 
این کار ی��ک ضمانت اجرایی ایج��اد کنیم؛ لذا 
شاخص های علمی ارزیابی تکریم ارباب رجوع 
را تدوین ک��رده و اباغ کردیم. در این خصوص 
حدود ۲۰۰ ش��اخه علمی در س��ه بخش اصلی 
تخصص اس��اتید متخصص، احصا شد؛ که این 
کار براس��اس یک مدل بین المللی انجام ش��ده 
است و فکر نمی کنم دستگاه دیگری این کار را 

انجام داده باشد.

 تندیس زرین برای دستگاه برتر 
وی در ادام��ه گفت: گام بعدی ما این اس��ت که 
جایزه ویژه تکری��م ارباب رج��وع را به مدیران 
و دس��تگاه های پیش��رو اعطا کنیم. ان شاءاهلل تا 
پایان سال ۹۷ این ارزیابی ها صورت می گیرد و در 
ابتدای سال ۹۸ جوایز آن اعطا خواهد شد و طبیعتا 
پس از اعطای جوایز شاهد خواهیم بود که تاش 
بیشتری برای تکریم ارباب رجوع صورت پذیرد.

صادقی درب��اره مدل تعال��ی ای��ن معاونت نیز 
افزود: ارزیابی فرهنگی در دادگس��تری ها حدود 

سه سال اس��ت که ما آن را انجام می دهیم. این 
مدل تعالی به عنوان یک استاندارد بین المللی در 
ایران پذیرفته ش��ده و پیشرفت اغلب دستگاه ها 
بخص��وص صنایع بر همین اس��اس س��نجیده 

می شود.
مع��اون فرهنگ��ی قوه قضاییه اف��زود: ما برای 
ارتقای عملی دستگاه خود به سمت مدل تعالی 
استاندارد حرکت کردیم و آن را در حوزه فرهنگ 

در دادگستری ها بومی سازی کردیم.
صادق��ی گف��ت: ب��ا ای��ن کار س��ال به س��ال 
دادگس��تری ها در حال کس��ب رتبه های باالتر 
هس��تند. این مدل هزار امتیاز در مجموع دارد و 
اگر کس��انی ۷۰۰ امتیاز به دست آوردند تندیس 

زرین را خواهند گرفت.

 مجازات های اجتماعی بیشـتر مورد 
استفاده قرار گیرد 

به گزارش می��زان، وی در ادامه در رابطه با لزوم 
توسعه مجازات های جایگزین حبس و اقدامات 
این معاونت در این رابط��ه اظهار کرد: ما در این 
خصوص چندی��ن اقدام را دنب��ال می کنیم اوال 
برای اینک��ه قضات ما کمتر ب��ه دنبال مجازات 
حبس باشند باید یک کار مبنایی کنیم که تفکر 
حقوقدانان اصاح شود. وی بیان کرد: کار دیگر 
این است که باید مجازات های اجتماعی را بیشتر 

مورد استفاده قرار دهیم. 

برگزارییکهزارکارگاهاخالقحرفهای
معاون فرهنگی قوه قضاییه خبر داد

  اعطای جایزه ویژه تکریم ارباب رجوع به مدیران و دستگاه های پیشرو 

رییس کل دادگسـتری استان تهران بر 
گروه
قضایی

توجـه ویـژه قضات بـرای اسـتفاده از 
مجازات های جایگزین حبس در جهت 

کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد. 

غامحسین اسماعیلی در گفت وگو با »حمایت« با اشاره به تأکیدات 
رییس قوه قضاییه در جلسه مس��ئوالن عالی قضایی در زمینه استفاده 
حداکثری از مجازات های جایگزین حبس خطاب به قضات، اظهارکرد: 
در قانون مجازات اسامی مصوب ۱۳۹۲ نهادهای جدیدی به منظور 
کاس��تن از تعداد محکومان به حبس، پیش بینی و راهبردهای مربوط 
به کاه��ش جمعیت کیف��ری در ۶ نهاد تعیین ش��د ک��ه از جمله این 
نهاده��ا معافیت از کیفر، تعویق صدور حک��م، تعلیق اجرای مجازات، 
نظام نیمه آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت س��امانه های الکترونیکی 
و آزادی مش��روط اس��ت. وی در ادامه بیان کرد: در راس��تای اجرای 

سیاست های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس 
زدایی،  دستورالعمل س��اماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها با 
امضای رییس قوه قضاییه جایگزین دس��تورالعمل پیشین شد که این 

دستورالعمل در ۳۳ ماده و ۶ تبصره به تصویب رییس قوه قضاییه رسید 
و الزم االجرا اس��ت. رییس کل دادگستری اس��تان تهران با اشاره به 
دستورالعمل رییس قوه قضاییه و تأکید وی بر این امر، بیان کرد: قضات 
و مدیران قضایی تا حدامکان از مجازات های جایگزین حبس حداکثر 

استفاده کنند و این یک ضرورت تلقی می شود.
وی ادامه داد: سیاس��ت قوه قضاییه، حبس زدای��ی و کاهش جمعیت 
کیفری است که خوش��بختانه مجازات های جایگزین حبس منجر به 
کاهش جمعیت کیفری شده و بسیار بازدارنده است؛ درحقیقت مجازات 

جایگزین حبس فرصتی برای بازگشت محکوم به جامعه است.
رییس کل دادگستری استان تهران با اش��اره به اینکه شاهد افزایش 
آم��ار صدور احکام جایگزین حبس از س��وی قضات هس��تیم، افزود: 
درواق��ع اجرای مجازات ه��ای جایگزین حبس در جرای��م خرد برای 
کاهش و کنترل جمعیت کیفری باید مورد توجه ویژه قضات دستگاه 

قضایی قرار گیرد.

رییس کل دادگستری تهران در گفت وگو با »حمایت« عنوان کرد

فرصت بازگشت محکوم به جامعه با  مجازات  جایگزین حبس

خبر

دادسـتان تهـران از احضـار ۱۵۰۰ نفـر و صـدور ۶9 
کیفرخواست در پرونده های اخیر اقتصادی خبر داد. 

به گزارش پایگاه اطاع رسانی دادس��رای عمومی و انقاب تهران، 
عباس جعفری دولت آبادی در نشس��تی با رییس ات��اق تعاون ایران 
و تعدادی از مدیران ش��رکت های تعاونی و مراک��ز تولیدی،  با طرح 
پرس��ش هایی در رابطه با نقش نداش��تن قوه قضاییه در مس��ایلی از 
قبیل تک نرخی ش��دن ارز بیان داشت: قوه قضاییه در اتخاذ این گونه 
تصمیم ها نقشی نداش��ته و به یکباره در ۲۱ فروردین ماه سال جاری 
اعام شد که قیمت ارز ۴ هزا رو ۲۰۰ تومان است و غیر از آن، قاچاق 
محسوب شود و بر این اس��اس دادستانی مکلف به تعقیب اشخاصی 
شد که مغایر این تصمیم دولت اقدام می نمایند. وی افزود: در فروش 
سکه چه دستگاهی دس��تور اقدام داد؟ در این زمینه نیز با قوه قضاییه 
مشورت نش��ده بود. مردم تا پیش از اجرای  این تصمیم، دنبال خرید 
ارز و سکه به نحو انبوه نبودند اما با این تصمیم، نسبت به خرید سکه 
تشویق شدند. جعفری دولت آبادی با اشاره به چند برابر شدن قیمت 
ارز و  فروش ارزهای دولت��ی در بازار آزاد، افزود: اگر قوه قضاییه با این 
مس��ائل برخورد نکند، به اهمال و سستی متهم می شود و اگر برخورد 
کند، ممکن است با واکنش برخی دستگاه ها مواجه گردد و اعام شود 
که قوه قضاییه با تولید، س��رمایه گذاری و کسب و کار مخالف است. 
وی با تأکید بر اینکه مردم بین مسئوالن دستگاه های مختلف فرقی 
نمی گذارند و همه را به عنوان کارگزاران نظام می شناسند، تصریح کرد: 
بسیاری از مشکات کشور مبتنی بر تصمیماتی است که در نهادهای 

دیگر اتخاذ می شود اّما مشکات آن به قوه قضاییه سرریز می شود.
دادستان تهران در پاس��خ به که قوه قضاییه در برخی حوزه ها اقدامی 
انجام نمی دهد، این ش��بهه را ناشی از نرسیدن صدای قوه قضاییه به 
گوش مردم  و نقش نداش��تن دس��تگاه قضایی در برخی موضوعات 
دانس��ت و اظهارکرد: قوه قضاییه در بروز برخی مسائل نقشی ندارد و 
یا نقش آن کم رنگ اس��ت. اموری مثل طاق،  کم آبی یا مشکات 
محیط زیستی، در بسترهای دیگر شکل می گیرد. وقتی ازدواج صحیح 
انجام نگیرد آمار طاق افزایش می یابد. وقتی تعداد چاه های غیر مجاز 
بیش از حد باش��د، هر روز ارتفاع چاه ها پایین تر می رود و کم آبی رخ 
می دهد. آن وقت انگشت اتهامات به سمت قوه قضاییه می رود که چرا 

فان مکان تخریب و یا چاه ها مسدود نمی شود.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در خیلی از مسائل در سنگر آخر قرار دارد 
اما در زمان پاسخگویی در خط اول است، دو دلیل را در بروز این اتفاق 
موثر دانست و افزود: از جنبه روانی مردم عاقه دارند که قوه قضاییه به 
عنوان سنگر نهایی مشکات آن ها را حل کند و از سوی دیگر آن ها  

تکیه گاهی ندارند که به آن پناه ببرند.

 عملکرد دادسرای تهران در پرونده های اقتصادی اخیر
دادس��تان تهران با اش��اره به عملکرد دادس��تانی تهران در رابطه با 
پرونده های اخال در نظام اقتصادی اخیر اعام کرد: ظرف س��ه ماه 
گذش��ته یک هزار و ۵۰۰ نفر احضار ، ۱۷۰ نفر بازداشت و ۱۴۵ نفر با 
صدور ۶۹ فقره کیفرخواس��ت تحت تعقیب ق��رار گرفته، ۴۸۶ نفر از 
متهمان ممنوع الخروج شده  و در مورد پنجاه نفر حکم صادر شده است.
دادستان تهران برگزاری جلسه دادستانی با شرکت های خودروسازی، 
پتروش��یمی، مس��ئوالن بورس و صرافی ها را در راستای ایجاد زبان 
مش��ترک برای حل مشکات دانس��ت و خاطرنشان س��اخت: این 
قش��رهای متنوع فکر می کردند ک��ه قوه قضاییه زب��ان دیگری جز 
شمش��یر ندارد و رفع مش��کات را صرفًا از طریق زندان و بازداشت 
می داند. در حالی که بعد از برگزاری نشست ها به خوبی متوجه شدند که 

قوه قضاییه در عین حال که وظیفه دارد با مجرمین و مفسدین واقعی 
و تضییع کنندگان حقوق مردم برخورد کند، از سرمایه گذاری مشروع 
و امنی��ت اقتصادی نیز حمایت می کند و در حوزه های پیش��گیرانه و 
ایجابی به دولت و بخش خصوصی کمک خواهد کرد. وی یادآورشد: 
اگر بخش خصوصی از تولید ناامید ش��ود، مشکات کشور مضاعف 
خواهد شد. بارها ریاست قوه قضاییه بر حمایت از سرمایه گذاری سالم، 
امنیت اقتصادی و رفع موانع کسب و کار تاکید کرده اند اما در صحنه 
عمل، این حرف ها به گوش تولید کنندگان نمی رس��د یا اگر می رسد 
آن را جدی نمی گیرند و فکر می کنند که قوه قضاییه با زبان قهر آمیز 
با آن ها سخن می گوید. دادستان تهران با اشاره به برگزاری جلسه با 
مسئوالن اتحادیه های صنفی در سال جاری و سؤال از آن ها در مورد 
عدم انجام وظایفشان نسبت به فعالیت یک میلیون مغازه غیررسمی در 
برابر ۱۰۰ هزار مغازه رسمی اظهار داشت: قبل از پیروزی انقاب اتاق 
اصناف با همکاری پلیس، اصناف را مدیریت می کرد ولی امروز با این 
همه امکانات و وجود اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و برخی نهادهای دیگر، 
به لحاظ عدم نظارت اتفاقات ناگواری رخ می دهد؛  چرا که هیچ کس 
به وظایفش عمل نمی کند و همگی ت��وپ را به میدان دیگری پاس 
می دهند. وی وجود قیمت های متفاوت برای یک جنس در مغازه های 
مختلف را ناشی از عدم نظارت متولیان امر دانست و به عنوان مصداق 
به پرونده گوشی های تلفن همراه اش��اره کرد و اظهار داشت: پس از 
این که برخی ب��رای واردات تلفن های هم��راه ارز دولتی را گرفته و 
موبایل ها را به چند برابر قیمت فروختند، رئیس اتحادیه با ارسال نامه 
به دادستانی تهران، ادعا کرد که در قانون، گران فروشی موبایل جرم 
نیست. از معاون خود خواس��تم که این فرد را به دادسرا دعوت کند و 
قانون را به وی نش��ان دهد. زیرا که دادس��را متهمان را تحت عنوان 
اخال در نظام اقتصادی با مصداق گرانفروش��ی کان تعقیب کرده 
است. جعفری دولت آبادی در پاسخ به تداوم اتهام زنی ها در رسیدگی 
به پرونده های تلفن همراه، افزود: چه کس��ی گفته است موبایل ها به 
چند برابر قیمت مصوب فروخته ش��ود؟ چرا ارز ۴ هزا رو ۲۰۰ تومانی 
دریافت کردید و در بازار آزاد فروخته و بعد هم نامه می نوسید و مدعی 
می شوید؟ اگر قوه قضاییه به موضوع تلفن های همراه ورود نمی کرد، 

مشخص نبود این موضوع به کجا می رسید.

 مسـئوالن اتحادیه ها باید به خاطر اشتباهاتشـان از 
مردم عذرخواهی کنند

دادس��تان تهران با تأکید بر اینکه اتحادیه ه��ا و بخش خصوصی به 
رغم آن که مورد حمایت قوه قضاییه هس��تند اما به وظایفشان عمل 
نمی کنند، افزود: اکنون که اتفاق تلخ گوشی های تلفن همراه رخ داده، 
اتحادیه ها و متولیان امر باید به خاطر اشتباهاتشان از مردم عذرخواهی 
کنند. وی پیرامون تأثیر عدم نظارت متولیان در موضوع فروش سکه 
گفت: خرید و فروش سکه جرم نیس��ت ولی چگونه می شود از خانه 
فردی که صاحب شرکت های هرمی بوده است، ۲۵ هزار سکه و ۱۰۸ 
کیلو طا کشف می شود. وی بیان داشت: در عین حال معتقدیم مبارزه 
با فساد از مطالبات جدی مردم است و باید در کنار برخورد های قضایی، 

از مشورت های بخش خصوصی استفاده شود.

 حمایت دادسـتان از بخش خصوصی منوط به حرکت 
در مسیر صحیح 

جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه دادستان حامی بخش خصوصی 
س��الم است، ش��رط این حمایت را حرکت بخش خصوصی در مسیر 
صحیح اعام کرد و به عنوان مصداق گفت: در رابطه با پتروشیمی ها 
وقتی جلسه برگزار ش��د، آن ها به عنوان دغدغه عنوان  کردند که به 

دالل های ارز تبدیل ش��ده اند لذا موض��وع را به رییس بانک مرکزی 
انعکاس دادیم دولت هم در تصمیمی مؤثر ارز آن ها را به تدریج خرید 
و روانه بازار کرد. دادس��تان تهران با اشاره به جلسه با مدیران مسئول 
رس��انه های اقتصادی که برای اولین بار صورت گرفت، تصریح کرد: 
به مدیران آن ها توضیح داده ش��د که پیام های قوه قضاییه به گوش 
آن ها نمی رسد و آن ها در انتخاب و انتشار اخبار قضایی سلیقه ای عمل 
می کنند. وی با تاکید بر اینکه رسانه ها باید در مورد تصمیمات منجر به 
بروز فساد که سرریز آن به قوه قضاییه یا پلیس است روشنگری کنند، 
افزود: آیا قوه قضاییه در ماجرای فردی که ۲۴۰ میلیون دالر ارز دولتی 
گرفته است تا مواد اولیه وارد کشور کند اما به جای این اقدام، ارز را در 
بازار آزاد فروخته و با مابه التفاوت آن اقدام به خرید کارخانه ماش��ین 
سازی تبریز کرده است و یا فرد دیگری که در خوزستان ۸۰۰  میلیون 
دالر ارز گرفته و نه تنها ارزها را پس نمی دهد، بلکه چند ماهی اس��ت 
که فراری شده، نقش داش��ته است؟ جعفری دولت آبادی تاکید کرد: 
قوه قضاییه از اینکه مجرمین از ما بترس��ند نگران نیست اما از بخش 
خصوصی سالم،  مراکز تولید و کسانی که قصد خدمتگزاری به مردم 
را دارند، حمایت خواهد کرد. دادس��تان تهران با اشاره به این که نظام 
اس��امی در برخورد با فساد جدی است،  اجماع همه قوا، بستن منافذ 

فساد و اقدامات پیشگیرانه را سه عامل موثر در این مبارزه دانست.

 تشـکیل ۱7 پرونـده بـا ۵۰۰ میلیـارد تومـان بدهی 
شرکت های خودرویی به مردم

وی اف��زود: در رابطه با پیش فروش خودرو ۱۷ پرونده در دادس��رای 
تهران تشکیل شده که شکات زیادی دارد و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان 
مطالبات مردمی وجود دارد. مفتوح ش��دن این پرونده ها ناشی از عدم 
نظارت دستگاه  های مرتبط با موضوع است.  هر کسی شرکت فروش 
خودرو تاس��یس کرده و نظارتی بر آن ها ص��ورت نگرفته و حال که 
تخلفاتی مرتکب شده اند، پرونده آنها به قوه قضاییه ارجاع شده است 

درحالی که باید گفت چه کسی به آنها مجوز داده است.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم از تولیدکنندگان 
و کسانی که نسبت به سرمایه گذاری مشروع اقدام می کنند حمایت 

کنیم که این امر مستلزم همکاری متقابل است. 
جعفری دولت آبادی با اشاره به فعالیت کمیته های استانی حمایت از 
سرمایه گذاری،  خاطرنشان کرد: براساس دستورالعمل قوه قضاییه در 
خصوص اقتصادمقاومتی، کمیته های اس��تانی به ریاست رییس کل 
دادگستری تشکیل شده است تا هر جا مشکاتی برای تولید و مراکز 
تولیدی رخ دهد کمک کند و به این معنا نیس��ت که دستگاه قضایی  

می خواهد در وظایف دولت ورود و یا دخالت کند.
دادس��تان تهران با اش��اره به گایه برخی مدی��ران تعاونی ها مبنی 
بر بی توجهی دس��تگاه قضایی به بخش داوری بیان داش��ت: از نظر 
دادستانی تهران در مواردی که به موجب توافق طرفین، داوری اولین 
راه حل است، و باید به داوری و سپس به سیستم قضایی مراجعه شود 

و این روند موجب خلوت شدن مراجع قضایی می شود.
وی گفت: بخش تعاون هم باید مکمل بخش های دولتی و خصوصی 
باش��د و ما در عی��ن حال که با جریان های فس��اد مب��ارزه می کنیم، 
حامی بخش تعاون نیز هس��تیم؛ همان طور که اگر دس��تگاه قضایی 
با اخال گران جاده ای برخورد نمی کرد کاالها در س��طح اس��تان ها 
جابجا نمی شد. دادس��تان تهران اعام کرد: دادستانی و قوه قضاییه 
برای حمایت از حقوق عمومی بدون دخالت در وظایف ذاتی دولت و 
دستگاه های اجرایی ورود می کند و هر جا که تشخیص دهد مصالح 
ملی و منافع عموم مردم در خطر است اقدام خواهد کرد؛ و در برخورد با 

محتکران و اخال گران جاده ای بر همین مبنا اقدام شد.

صدور ۶9 کیفرخواست  در پرونده های اخیر اقتصادی
دادستان تهران خبر داد
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چهره ها

توقف تولید خودروهای فاقد استاندارد 
تا یکسال آینده

 نیره پیروز بخت، رییس سازمان ملی 
اس��تاندارد از توقف تولید خودروهای 
فاقد استاندارد تا یکسال آینده  خبر داد و 
گفت: قانون ارتقاء نظام استانداردسازی 
در ایران س��ال گذش��ته ب��ه تصویب 
مجلس و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام رسید که با اتکا به همین قانون، 
سازمان استاندارد می تواند حمایت از مصرف کنندگان را برعهده داشته باشد، 
اما قانون حمایت از مصرف کنندگان قانون کلی تری است که مسئولیت آن بر 
عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.  رئیس سازمان 
ملی استاندارد با بیان اینکه بازنگری قانون حمایت مصرف کنندگان در دستور 
کار مجلس قرار دارد، بیان داشت: این قانون باید مطابق با آخرین رویدادهای 
حمایت از مصرف کننده در کشورهای پیشرفته باشد.  پیروز بخت همچنین 
در مورد اجرای استانداردهای 85 گانه و اینکه چه زمانی تولید خودروهای فاقد 
این استانداردها متوقف می شود، گفت: آغاز این طرح از دی ماه امسال خواهد 
بود و پس از آغاز طرح یک سال باید کار ارزیابی خودورها  توسط سازمان انجام 
شود و اگر طی این ارزیابی ها مشخص شد که  که  خودرویی از استاندارد الزم 
برخوردار نیست، آنگاه توقف تولید آن اعالم می شود.  وی همچنین در خصوص  
اجرای استاندارد در دستگاه های دولتی گفت: در چند سال گذشته دستگاه های 
دولتی در رابطه با بحث استاندارد حمایت های خوبی را از سازمان ملی استاندارد 
داشته اند و حتی مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام 
هم به دنبال تصویب قانون ارتقا استاندارد بودند.  رئیس سازمان ملی استاندارد 
با بیان اینکه  خودرو را نمی توان با بقیه صنایع مقایسه کرد گفت: استاندارد و 
کیفیت در صنایع دیگر رو به جلو است، ولی بحث خودرو همیشه سیاسی است 
و ما می خواهیم از این سیاسی بودن خارج شود تا کیفیت را بر آن حاکم کنیم. 
وی همچنین به انطباق استانداردهای کشورها برای توسعه صادرات اشاره 
کرد و گفت: استاندارد مانع صادرات نیست، بلکه تسهیل کننده صادرات است 
و برای صادرات کاال به ترکیه رایزنی هایی با این کش��ور انجام ش��ده و چند 
تفاهم نامه هم بین دو کشور به امضا رسیده است.  رییس سازمان استاندارد 
ایران اظهار داش��ت: امروز گروهی از س��وی سازمان اس��تاندارد در عراق با 
مسئوالن عراقی در حال رایزنی هستند تا با انطابق استانداردهای صادراتی دو 

کشور زمینه همکاری  بیشتر تجاری را فراهم آوردند.

افزایش قیمت تخم مرغ 
مقطعی است

  عل��ی ابراهیمی، عضو کمیس��یون 
کش��اورزی مجلس، گفت: معموال 
قیمت تخم مرغ نوسان مقطعی دارد و 
اگر بیماری در سطح کشور حادث نشود 
قیمت و میزان تولید آن قابل کنترل 
است. وی  در خصوص دالیل افزایش 
قیمت تخم مرغ، اظهار داشت: واضح 
و روشن اس��ت که افزایش قیمت ها در سایه کاهش ارزش پول ملی و گران 
ش��دن قیمت تمام ش��ده محصول صورت می گیرد، 70 درصد هزینه های 
واحدهای مرغداری در زمینه تغذیه است و 95 درصد از تغذیه مرغداری را ذرت 
و سویا به عنوان کاالهای وارداتی تشکیل می دهد. عضو کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه سویا و ذرت را از 
کشورهای آمریکای جنوبی تامین می کنیم به همین دلیل قیمت تمام شده 
مرغ و تخم مرغ بسیار باال است، گفت: تغییر فصل نیز بر روی قیمت تخم مرغ 
تاثیر گذار است و با بازگشایی مدارس و شروع فصل سرما جذابیت مصرف تخم 
مرغ نیز افزایش پیدا می کند. نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه تولید تخم مرغ در سال جاری کاهش چندانی نداشته است، 
ادامه داد: گزارشی از تلفات آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در سال جاری دریافت 
نکرده ایم، متاسفانه تالفات واحدهای پرورش مرغ تخم گذار در سال های 

اخیر پایه تولید تخم مرغ را ضعیف کرده است.
رئیس کارگروه دام و طیور کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر اینکه تخم مرغ محصولی نیست که بتوان آن را به راحتی صادر کرد 
زیرا حمل و نقل و نگهداری آن دشوار است، عنوان کرد: افزایش قیمت تخم 
مرغ متاثر از صادرات نیست، عمدتا افزایش قیمت نهاده ها و مصرف تخم مرغ 

باعث افزایش قیمت این محصول در بازار شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه کنترل قیمت ها با 
استفاده از سیستم نظارتی امکان پذیر نیست زیرا نمی توانیم به تعداد واحدهای 
عرضه مامور به کار بگیریم، تصریح کرد: تا کنون تخم مرغ تحت تاثیر یارانه ای 
نبوده است که بتوان قیمت آن را تعیین کرد، اگر تخم مرغ در قالب زنجیره و 
برند تولید می شد می توانستیم واحد تعیین کننده ای را برای قیمت گذاری آن 
مشخص کرد.  عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای 
اس��المی در پایان با تاکید بر اینکه متاسفانه ابزار کنترلی در کشور ضعیف و 
ناکارآمد است، خاطرنشان کرد: معموال قیمت تخم مرغ نوسان مقطعی دارد 
و اگر بیماری در سطح کشور حادث نشود قیمت و میزان تولید آن قابل کنترل 
اس��ت، در زمینه مواد پروتئینی، تخم مرغ، مرغ و لبنیات برای اجرای عدالت 
و جلوگیری از رانت و ویژه خواری می توان بن کارتی را ایجاد کرد تا مصرف 

کننده با استفاده از آن خرید و فروشگاه ها به صورت رقابتی عمل کنند.

فروش نفت در بورس تاکتیکی مناسب 
برای جلوگیری از فساد

 س��عید حیدری طی��ب، نماینده ادوار 
مجلس ش��ورای اسالمی عرضه نفت 
خام در بورس انرژی را راهکار مناسبی 
برای متنوع ش��دن روش های فروش 
نفت دانست. سیدسعید حیدری طیب، 
عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات 
دولت با قوانین در گفت و گو با خانه ملت، 
درباره فروش نفت در بورس گفت: اینکه نفت خام در بورس انرژی عرضه شود 
اقدام مناسبی است و به متنوع شدن روش های فروش نفت کمک می کند. این 
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی، ادامه داد:بصورت نسبی خرید و فروش 
در بورس از بازارهای دیگر ش��فاف تر بوده و باید ای��ن روش ادامه یابد. عضو 
کمیسیون انرژی در دوره نهم مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:باید امکان 
دسترسی آسان برای تمامی خریداران نفت از بورس انرژی وجود داشته باشد و 
انجام این مهم در راستای فراهم کردن شرایط حضور بخش خصوصی در فعالیت 
های اقتصادی است. حیدری طیب ادامه داد: فروش نفت در بورس در راستای 
جلوگیری از رانت خواری است و باید این روش مورد ارزیابی قرار بگیرد و تقویت 
شود. وی با اشاره به اختالف عربستان و کویت در خصوص میادین مشترک 
نفتی، ادامه داد:با وجود اینکه آمریکا اعالم می کرد می تواند فروش نفت ایران 
را به صفر برساند اما اکنون با واقعیت بازار نفت و قدرت جمهوری اسالمی ایران 
روبرو شده و خریداران عمده نفت ایران را از تحریم معاف کرده است چرا که توان 

عربستان نیز برای افزایش تولید نفت محدود است. 

  اقتصادی  

به ب��اور دالالن، هر زمان ش��رایط ارزی امنیتی 
می ش��ود، معامله گران خریدهای خود را در بازار 
سکه صورت می دهند، در نتیجه اگر قیمت سکه 
افزایشی ش��ود، می توان این نتیجه را گرفت که 
تقاضای جدیدی از معامله گران وارد بازار ش��ده 
اس��ت و س��مت انتظارات کمی تغییر پیدا کرده 
اس��ت. با این حال، در چهارمین روز هفته نه تنها 
تقاضای جدیدی وارد بازار سکه نشد، بلکه قیمت 
این فلز گرانبها چندمین کاهش متوالی را تجربه 
کرد. برخی از معامله گران باور دارند افت اونس به 
محدوده هزار و ۲00 دالری نیز در کاهش قیمت 

سکه اثرگذار است. 

   دالیل روند کاهشی نرخ دالر
هر دالر آمریکا روز گذش��ته با کاهش به قیمت 
13 ه��زار و 300 تومان برای خری��د و 13 هزار و 

450 تومان برای فروش رسید. مطابق انتظارات، 
آس��ودگی از اثرات دور دوم تحریم ها به مرور از 
تب خرید ارز به منظور حفظ دارایی  در برابر افت 
ارزش واحد ریال کاسته است. در این شرایط ارائه 
ارز نزدیک به قیمت بازار آزاد توس��ط بانک  های 
عام��ل از مهم ترین  عوامل کنت��رل قیمت دالر 
محس��وب می ش��ود که به باور کارشناس��ان از 
سرازیر ش��دن س��رمایه ها به بازار ارز جلوگیری 
می کند. از سویی دیگر برخورد های جدی برای 
محدود ک��ردن فعالیت های س��فته بازانه نیز در 
کاهش قیمت دالر بی تاثیر نبوده اس��ت. در چند 
روز گذشته در چندمرحله تعدادی از دالالن ارزی 

دستگیر شده اند. 

   افسار سکه در دستان دالر
هر س��که طرح جدید روز گذش��ته در ب��ازار آزاد 

4 میلی��ون و ۲80 هزار تومان و هر قطعه س��که 
تمام بهار آزادی ط��رح قدیم 4 میلیون و 50 هزار 
تومان معامله شد. قیمت سکه در بازار روز دوشنبه 
ب��ا افت  ۲0 ه��زار تومانی به قیم��ت 4 میلیون و 
350 هزار تومان معامله ش��ده بود.  در معامالت 
روز گذش��ته در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار 
آزادی دو میلیون و 130 هزار تومان، ربع س��که 
یک میلیون و ۲10 هزار تومان و هر قطعه سکه 
گرمی 680 هزار تومان فروخته ش��د.  مطابق با 
انتظارات با افت نرخ دالر در بازار ارز، سکه نیز به 
مسیر نزولی خود ادامه می دهد. گرچه قیمت طال 
در بازار جهانی نیز در روزهای اخیر افت داش��ته 
اس��ت اما همچنان نگاه معامله گران بازار طالی 
داخلی به دالر دوخته شده است. با توجه به ادامه 
نوسانات اندک طال در بازار جهانی همچنان افسار 
نوسانات قیمتی سکه در دستان دالر است و سمت 

و سوی قیمتی س��که را باید از نوسانات شاخص 
بازار ارز رصد کرد.

محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه سازندگان و 
فروش��ندگان طال  کاهش قیمت دالر و طالی 
جهانی را از عوامل اصلی ریزش قیمت ها در بازار 
طال و سکه برش��مرد. وی در خصوص وضعیت 
بازار طال و س��که اظهار داش��ت: »بازار آرامش 
نسبی دارد و خبری از خریدهای هیجانی نیست.« 
کشتی آرای افزود: »قیمت ها در این بخش نسبت 

به روز دوشنبه با کاهش همراه شده است.«
وی عل��ت اصلی کاهش قیمت طال و س��که در 
روزه��ای اخیر و امروز را کاه��ش قیمت دالر در 
ب��ازار آزاد و کاهش قیمت جهانی طال برش��مرد 
و گف��ت: »بازار طال و س��که روزه��ای آرامی را 

سپری می کند.«
 

   فشار شاخص دالر بر طالی جهانی
هر گرم طالی 18عیار هم روز گذشته 396 هزار 
و 600 تومان ارزش گذاری ش��د. ضمن آنکه هر 
اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت 1۲0۲ دالر 
معامله ش��د. هر اونس طالی جهانی روز دوشنبه 
نیز با افت ۲/ 0 درصدی در اولین روز کاری هفته 
به کف قیمت ماهانه خود رس��یده بود و با قیمت 
1۲07 دالر معامله ش��د. تقویت ادامه دار شاخص 
دالر در چهار هفته گذش��ته فشار را بر بهای طال 
حفظ کرده اس��ت. به طور سنتی افزایش شاخص 
دالر باعث کاهش بهای طال می ش��ود. شاخص 
ارز هفته گذش��ته پس از اعالم نتای��ج انتخابات 
می��ان دوره ای آمریکا اف��ت کرد ام��ا ادامه روند 
سیاس��ت های انقباضی بانک مرکزی آمریکا در 
کنار انتظار افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر بازهم 
ارزش دالر را به مدار صعودی بازگرداند. مشکالت 
انگلستان پیرامون خروج از اتحادیه اروپا و کسری 
بودجه ایتالیا نیز باعث عقب نشینی پوند و یورو در 
برابر دالر شد و ش��اخص دالر را به اوج 16 ماهه 
رساند. با ادامه روند صعودی شاخص دالر قدرت 
خریداران غیردالری کم خواهد شد و فشار برای 
افت بهای طال ادامه خواهد یافت. در این شرایط 
پیش بینی می ش��ود روند ریزشی قیمت سکه در 
بازارهای داخلی نیز ادامه دار باش��د. همچنین با 
توجه به تاثیرگیری نرخ دالر از س��که این پیش 

بینی در خصوص نرخ دالر نیز وجود دارد. 

»حمایت« گزارش می دهد

ناامیدی دالالن از صعودی شدن نرخ دالر
اخبار کوتاه

جزییات مرحله اول طرح حمایتی
از اقشار کم درآمد جامعه

وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی جزییات مرحله اول طرح حمایتی از 
اقشار کم درآمد جامعه را منتشر کرد. مطابق تصویب نامه هیأت محترم 
وزیران به شماره10۲568/ت 55855 ه مورخ 97/08/05 اولین مرحله 
اجرای »طرح حمایت غذایی از اقشار کم  درآمد جامعه«، توسط وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاریخ دوشنبه ۲1 آبان ماه 1397 عملیاتی 
شده اس��ت.  جزئیات مرحله اول این طرح به شرح زیر اعالم می شود:  
مرحله اول این طرح شامل مددجویان و مشمولین کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و سازمان بهزیستی کشور است؛ دراین طرح به ازای هر خانوار و بر 
حسب بعد خانوار از 100 تا 300 هزار تومان، کارت یارانه سرپرست خانوار 
شارژ خواهد شد. این خانوارها می توانند با مراجعه به فروشگاه های طرف 
قرارداد طرح، اقدام به خرید اقالم متنوع مواد غذایی مورد نیاز خود نمایند.

کاالهای هدف این طرح ش��امل مواد غذایی نظیر گوشت، مرغ، برنج، 
حبوبات، روغن و سایر مواد خوراکی مورد نیاز خانوارها ست که سرپرستان 
خانوار با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد طرح، می توانند اقدام به 
خرید این کاالها کنند. بر این اساس فهرست فروشگاه های طرف قرارداد 
طرح عبارتند از : فروشگاه رفاه، فروشگاه اتکا، فروشگاه افق کوروش، 
فروشگاه هفت، فروشگاه امکان، فروشگاه اسکاد، فروشگاه فرهنگیان، 

فروشگاه جانبو، تعاونی مصرف محلی، تعاونی روستایی کشور.
در مرحله اول اجرای این طرح از طریق فروش��گاههای زنجیره ای در 
سراسر کشور اقدام شده است تا ضمن دسترسی مناسب شهروندان به این 
شبکه فروشگاهی، کیفیت کاالی ارائه شده به مشمولین نیز تضمین شده 
باشد. الزم به ذکر است جزییات مربوط به مراحل دیگر طرح در اطالعیه 

های بعدی متعاقبا اعالم خواهد شد.

درآمد مالیاتی محقق نشد
بر اس��اس آمار بانک مرکزی ایران، در شش ماهه نخست سال بیش از 
46 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی مصوب سال جاری محقق 
نشده اس��ت. بانک مرکزی به تازگی آمار از وضعیت اقتصادی کشور را 
منتشر کرده است که آمار بخش درآمدهای مالیاتی حاکی از این است 
که تنها بیش از 50 درصد از آن چیزی که به عنوان درآمد مالیاتی در این 
مدت مصوب ش��ده بود، محقق ش��ده بود. دولت در بودجه سال جاری 
میزان درآمدهای کل کشور را ۲16 هزار میلیارد تومان مصوب کرده بود 
که میزان درآمدهای مصوب برای شش ماهه نخست امسال 110 هزار 
میلیارد تومان بوده، اما تاکنون تنها 63.5 هزار میلیارد تومان از درآمدهای 
پیش بینی شده محقق شده است. بر اس��اس این گزارش، درآمدهای 
مالیاتی مصوب در بودجه برای شش ماهه نخست سال 7۲.5 هزار میلیارد 
تومان تعیین شده بود که براساس آمار بانک مرکزی تا پایان شهریور ماه 
سال جاری تنها 50 هزار میلیارد تومان درآمد از طریق مالیات به دست 
آمده اس��ت و طبق بودجه باید تا پایان سال به بیش از 140 هزار میلیارد 
تومان برسد. این در حالی است که میزان درآمدهای محقق شده از بخش 
مالیات در شش ماهه نخست سال گذشته 43 هزار میلیارد تومان بوده که 
این رقم نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی ایران در سال جاری نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته 16.8 درصد رشد داشته است.
بر اساس آن چه در گزارش بانک مرکزی آمده است، در بودجه 37.7 هزار 
میلیارد تومان نیز باید از سایر محل ها تامین می شده که در این بخش نیز 

تنها 13 هزار میلیارد تومان محقق شده است.

واردات ۱۰ میلیون تن کاالی اساسی
در هفت ماهه سال جاری بیش از 10 میلیون تن کاالی اساسی وارد کشور 
شده است. براساس تازه ترین آمار تجارت خارجی کشور طی هفت ماهه 
سال جاری 10 میلیون و 450 هزار تن کاالی اساسی به ارزش پنج میلیارد 

و 343 میلیون دالر وارد کشور شده است.
بنابر این گزارش ذرت، برنج، دانه های روغنی، دارو، روغن های خوراکی، 
گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، کود، قند و شکر و گندم از جمله کاالهای 
اساسی هستند که طی هفت ماهه سال جاری وارد کشور شده اند. بررسی 
آمار تجارت خارجی طی مدت مذکور بیانگر این است که ذرت بیشترین 
و گندم کمترین میزان واردات را داشته اند. براساس این گزارش، واردات 
ذرت، دانه های روغنی، گوش��ت قرمز و جو با روند افزایشی همراه بوده 
 اس��ت؛ به طوری ک��ه ذرت ۲1 درص��د، دانه های روغن��ی ۲۲ درصد، 
گوش��ت قرمز 19 درصد و جو با 9 درصد از نظر ارزش روند افزایشی در 
واردات داشته اند. این گزارش می افزاید، ذرت درصدر کاالهای اساسی 
وارد ش��ده قرار دارد که به میزان چهار میلیون و 766 هزار تن به ارزش 
یک میلیارد و 118 میلیون دالر وارد شده است که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۲1 درصد افزایش داشته است. فرود عسگری، رئیس کل 
گمرک ایران در هفته های گذشته دستور ترخیص سریع و حمل یک سره 
کاالهای اساسی و ضروری از گمرک به کارخانه ها را به گمرکات کشور 
اعالم کرده و روند ترخیص ای��ن کاالها به صورت لحظه ای به کمک 
سامانه جامع گمرکی در مرکز پایش دفتر واردات گمرک رصد می شود.

تهرانی ها پکیج لوازم کاهنده  مصرف آب 
دریافت می کنند

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان تهران از توزیع لوازم کاهنده 
مصرف در بین مشترکان تهرانی خبر داد و افزود: نهایتا تا سه ماه دیگر 
این طرح اجرایی خواهد شد. محمدرضا بختیاری با اشاره به تمهیدات 
شرکت آبفا برای کاهش مصرف آب در تهران اظهار کرد: طرح توزیع 
لوازم کاهنده مصرف در حال حاضر در ادارات دولتی اجرایی شده و ما 
موظفیم دستگاه هایی که از این طرح تبعیت نمی کنند را شناسایی و به 
وزارت نیرو و استانداری گزارش کنیم. به گفته وی در حال حاضر طرح 
توزیع لوازم کاهنده مصرف برای مش��ترکان شهری در حال مطالعه 
است تا باتوجه به توان مالی مشترکان مناسب ترین و اقتصادی ترین 

پکیج آماده شود.
مدیر عامل ش��رکت آب وفاضالب اس��تان تهران درباره جزییات این 
طرح گفت: احتماال قرار است تا هزینه پکیج به صورت قسطی در قبض 
مشترکان آورده شود و به نظر می رسد که این مساله نیز بتواند تاثیر زیادی 
در کاهش مصرف آب در تهران داشته باشد. چندی پیش نیز حمیدرضا 
جانباز،  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور - گفته بود با پیگیری های 
انجام شده و درراستای کاهش مصرف آب قرار شده تا تجهیزات کاهنده 
مصرف در برخی از استان ها در اختیار متقاضیان قرار بگیرد و هزینه آن در 

قبوض آب و به صورت درازمدت از این مشترکان اخذ شود.
وی با بیان این که تجهیزات کاهنده مصرف به راحتی می تواند ۲0 درصد 
مصارف خانگی را کاهش دهد، اظهار کرد: با توجه به ش��رایط کم آبی 
توصیه می شود که مشترکان مدیریت مصرف را سرلوحه کار خود قرار 
دهند چراکه به راحتی می توان با کاهش ۲0 درصدی مصرف ش��رایط 

پیک را مدیریت کرد.

هشدار شرکت ملی پخش درباره 
خرید و فروش کارت سوخت

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره خرید و فروش کارت های 
هوشمند سوخت شخصی از طریق فروش کارت و سپس تقاضای صدور 
کارت المثنی، اعالم کرد: با توجه به ظرفیت های سامانه هوشمند سوخت، 

امکان استفاده همزمان از دو کارت وجود ندارد.
این اطالعیه می افزاید: برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی جدید 
ابتدا باید کارت سوختی که مفقودی آن اعالم شده است، ابطال شود و 

سپس فرآیند صدور کارت جدید آغاز می شود.

پنجمی�ن روز پیاپی کاهش ش�اخص ارزی در بازار داخلی باعث ش�د نرخ دالر روز گذش�ته ب�ا کاهش حدود
گروه

 3۰۰ تومانی نس�بت به روز دوش�نبه به ۱3 هزار و 4۰۰ تومان برسد. نرخ دالر پیش از این روز دوشنبه کانال اقتصادی
۱4 هزار تومانی را واگذار کرده بود. همزمان با کاهش نرخ دالر قیمت سکه نیز به تبع قیمت دالر و طالی جهانی 
روز گذشته روندی کاهشی داشت و هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به 4 میلیون و 28۰ هزار تومان رسید. 
امید دالالن به بازگشت قیمت ارز به روند صعودی، هجوم خریداران به بازار سکه بود که همگام شدن بازار سکه با افت قیمت 

دالر این حربه را نیز بی اثر کرده است. 
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بازار ظرفیت افزایش قیمت خودرو را ندارد
 همزمان با افزایش مجدد قیمت خودرو در روزهای اخیر، بسیاری از کارشناسان نسبت به این مساله هشدار

 داده اند. روز گذشته منابع رسمی از افزایش 6میلیون تومانی قیمت پژو۲07 اتوماتیک و ساندرو استپ وی خبر 
دادند.  جواد حسینی کیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: »باید خودروسازان را 
به صورت موقت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد زیرا این موضوع باعث کاهش قیمت خودرو 
می ش��ود.« وی  در خصوص تعیین قیمت جدید خودروهای تولید داخل تا هفته آینده، اظهار داش��ت: »در 
حوزه خودرو دولت باید در ش��رایط اقتصادی و اجتماعی با توجه به نوسانات ارزی بخشی از بخشودگی ها و 

معافیت های مالیاتی را به منظور جلوگیری از افزایش قیمت خودرو اعمال کند.«
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دولت مهلت دو ساله ای 
را در اختیار خودروسازان قرار دهد و بعد از گذشت دو سال تعرفه واردات خودرو را به صفر برساند به خانه ملت 
گفت: »دولت می تواند برای بروزرس��انی صنعت خودرو در مهلت دو ساله پیشنهادی، وام های بلند مدت و 
کم بهره ای را در اختیار خودروس��ازان قرار دهد.« نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه خودروسازان باید بتواند در مدت دوسال تولیدات خود را به روزرسانی کند تا خودرو هایی ارزان قیمت، 
ص��ادرات محور و رقابت پذیر تولید کند، ادامه داد: »تولیدات خودروس��ازان باید بعد از حمایت های اعمالی 

قدرت رقابت و تصاحب بازارهای جهانی را داشته باشد.«
این نماینده مردم در مجلس شورای اس��المی در خصوص اینکه اقشار متوسط و ضعیف جامعه دیگر توان 
خرید خودرو ندارند، اظهار داشت: »در ش��رایط کنونی ظرفیت افزایش قیمت خودروهای تولید داخل علی 

رغم اینکه قیمت تمام شده محصوالت باالتر است وجود ندارد.«
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه مردم توان خرید خودرو 
را ندارند، خاطرنشان کرد: »باید خودروسازان را به صورت موقت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد 
زیرا این موضوع باعث کاهش قیمت خودرو می ش��ود، مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از قطعات خریداری 
شده توسط قطعه سازان پرداخت شده است.« در بازار روز گذشته  استپ وی با رشد 6 میلیون تومانی با قیمت 
137 میلی��ون تومان و پراید 131 با قیمت 34 میلیون تومان فروخته ش��د.  همچنین پژو پارس با قیمت 68 
میلیون  و 500 تومان، دنا با قیمت 79 میلیون تومان، پژو۲06 تیپ 5 با قیمت 71 میلیون و 500 هزار تومان، 

پراید 111 با قیمت 37 میلیون و 500 هزار تومان، و سمندال ایکس با قیمت 55 میلیون تومان معامله شد.
پژو۲06 تیپ ۲ هم با قیمت 59 میلیون و 700 هزار تومان، سمند EF7 با قیمت 58 میلیون تومان، پژو۲07 
اتوماتی��ک با افزایش 6 میلیون تومانی قیمت 115 میلیون تومان و پژو۲06 صندوق دار با قیمت 7۲ میلیون 

تومان مورد معامله قرار گرفت. 

تبصره های الیحه بودجه ۹۸ به دولت می رود
گزارشی از منابع و مصارف الیحه بودجه در یازدهمین جلسه ستاد بودجه 98 مطرح شد و تبصره های آن 
برای بررسی نهایی به دولت می رود.   دولت طبق آئین نامه داخلی مجلس، موظف است تا 15 آذرماه سال 
جاری الیحه بودجه سال 98 را به مجلس تقدیم کند. در این راستا جلسات ستاد بودجه به صورت منظم 
برگزار ش��ده و طبق زمان بندی، تهیه و تدوین الیحه بودجه را در دستور کار دارد. روز گذشته  یازدهمین 

جلسه ستاد الیحه بودجه 98 با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده، در این جلسه گزارشی از منابع و مصارف الیحه بودجه 98 و گزارش 
عملکرد معاونت ها و امور ذیربط در مورد روند پیشرفت تهیه و تدوین الیحه بودجه سال آتی دستگاه های 

اجرایی در چارچوب برنامه زمان بندی و سامانه جامع بودجه نیز ارائه شد.
 یک مقام مس��ئول س��ازمان برنامه و بودجه در این خص��وص عنوان کرد: »۲1 تبص��ره الیحه بودجه 
جمع بندی شده و برای تصویب به دولت می رود تا در جلسات آتی هیات وزیران به تدریج بررسی و نهایی 
ش��ود.« وی  عنوان کرد:  »هنوز سقف درآمدی بودجه تعیین نشده و پیشنهاداتی در این زمینه وجود دارد 

که به دولت ارائه خواهد شد.«
وی ادامه داد:  »تغییراتی در تبصره  های 18، 19 و ۲0 ایجاد ش��ده که برای بررسی بیشتر به دولت خواهد 
رفت. تبصره 18 در الیحه بودجه سال 97 مربوط به کسب درآمد از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 

برای ایجاد اشتغال بود که با مخالفت مجلس منابع درآمدی آن تغییر کرد.«
فارس در این خصوص در گزارشی اعالم کرد سناریوهای متعددی برای میزان صادرات نفت، قیمت نفت و 
نرخ محاسباتی برای الیحه بودجه سال آینده وجود دارد. برخی منابع آگاه معتقدند 3 سناریو برای صادرات 
نفت وجود دارد. بر این اساس صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز، صادرات یک و نیم میلیون بشکه 
در روز و صادرات ۲ میلیون و 350 هزار بشکه در روز مانند سالهای گذشته از این گزینه هاست.  همچنین 

برای قیمت فروش هر بشکه نفت از 65 دالر تا 70 دالر پیش بینی هایی وجود دارد. 
نرخ تسعیر ارز نیز با دو سناریو مورد بررسی قرار می گیرد.   بر این اساس قیمت 4۲00 تومان برای کاالهای 
اساسی و ارز نیمایی برای دیگر مصارف و همچنین قمیت 5000 تا 5500 تومانی برای کاالهای اساسی 

و ارز 10 هزار تومانی برای دیگر مصارف
بر اس��اس خبرهای غیررسمی سازمان برنامه و بودجه در یکی از پیشنهادات سناریو افزایش حامل های 
انرژی را مطرح کرده که البته تاکنون مورد موافقت دولت قرار نگرفته اس��ت. در 6 ماهه امسال براساس 
عملکرد بودجه عمومی دولت 168 هزار و 600 میلیارد تومان درآمد )درآمدها، نفت و فرآورده ها، دارایی های 

مالی( کسب شد. 

گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره تحوالت مسکن شهر 
تهران در مهرماه نشان می دهد متوسط قیمت خریدوفروش 
یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی معامله  شده 
در این ماه در تهران 86.3 میلیون ریال بوده که رش�د 83.۱ 

درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.

در گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان 
این وزارتخانه آمده است: متوس��ط قیمت مسکن در مهرماه در تهران 

نسبت به شهریورماه امسال 6.3 درصد رشد داشته است.
همچنین در مهرماه، قیمت مس��کن در منطقه یک ش��هری تهران با 
185.3 میلیون ریال بیشترین و منطقه 18 با 36.4 میلیون ریال کمترین 

متوسط قیمت را داشته است.
بیش��ترین میزان رش��د در این ماه مربوط به منطقه 5 با رشدی معادل 
104.8 درصد نسبت به شهریورماه بوده و کمترین میزان افزایش مربوط 

به منطقه 1۲ با 40.1 درصد است.
در مدت یاد ش��ده، تعداد معامالت واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر 
تهران در مهرماه به 9.561 واحد رس��یده اس��ت که نسبت به ماه پیش 
کاهش 9.3 درصدی و نس��بت به ماه مش��ابه پارس��ال کاهش 3۲.6 

درصدی داشته است.
براس��اس این گزارش، فراوانی تعداد معامالت انجام شده به تفکیک 
مناطق ش��هری در مهرم��اه از میان مناط��ق ۲۲ گانه ش��هر تهران، 
منطق��ه 5 با یک هزار و 3۲7 فقره ، س��هم 16.3 درصدی داش��ته که 
بیشترین تعداد معامالت است؛ همچنین منطقه 19 با 64 فقره و سهم 
 هش��ت دهم درصدی، کمترین تعداد معام��الت را به خود اختصاص 

داده است.

با این حال، بانک مرکزی در گ��زارش مهرماه خود اعالم کرده بود که 
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در این ماه به حدود 
9 هزار و 400 واحد رسید که نسبت به شهریورماه 9.5 درصد و نسبت به 

مهرماه پارسال 3۲.3 درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی، متوس��ط قیمت خرید و فروش ی��ک مترمربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله ش��ده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر 
تهران را 86.1 میلیون ریال اعالم کرده است که نسبت به شهریورماه 
امس��ال و مهرماه پارس��ال به ترتیب 6.4 درصد و 83.5 درصد افزایش 

نشان می دهد.

  کاهش ۱6 درصدی اجاره و معامالت مسکن در تهران
13 آبان نیز رییس اتحادیه مشاوران امالک به ایرنا گفت که از ابتدای 
امسال تا پایان هش��تم آبان ماه جاری تعداد قراردادهای اجاره و خرید 
و فروش مس��کن در تهران 16درصد نس��بت به مدت مشابه پارسال 

کاهش یافته است.
بازار مسکن بویژه در پایتخت سال گذشته بویژه از نیمه دوم سال روند 
رو به رش��د در پیش گرفت که خود سبب رش��د قیمت ها شد؛ این روند 
افزایشی تا اردیبهشت ماه امسال ادامه یافت و اما جهش قیمت ها مانع 

از دامنه دار شدن خروج مسکن از رکود شد.

وزارت راه و شهرسازی گزارش داد

افزایش ۸3 درصدی متوسط نرخ مسکن سالیانه در تهران



)288834(
آگهی تغییرات شرکت بارمان پیشه وران پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61219 و 

شناسه ملی 14006707390
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش�د : آقای حامد دانش احمدی به شماره ملی 0944872948 آقای هادی دانش احمدی به شماره 
ملی 0937478441 آقای پیمان طوسی به شماره ملی 0920064191 که برای مدت دو سال به سمت 
اعضای هیات مدیره انتخاب شدند و خانم شکوفه فرهادمنش به شماره ملی 0937624993 به سمت 
بازرس اصلی و خانم ملیحه دانش عدالت به شماره ملی 0931367417 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )288835(

آگهی تغییرات شرکت بارمان پیشه وران پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61219 و 
شناسه ملی 14006707390

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد 
اعضاء هیأت مدیره از 6 نفر به 3 نفر کاهش یافت

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )288836(
511/1آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خواندگان صدیقه و غالم حسین و طاهره 

طیبه و باهره و مریم و محمد رضا و فاطمه همگی ابراهیم پور فرزندان محمد حسین  
خواهان :سید عباس غفاریان نیا  دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق  به خواسته :ابطال مبایعه نامه و الزام به ایفای تعهد و اثبات وقوع 
بیع  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987577200153   شعبه 22دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام 
خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/9/25 ساعت 11 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/2آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان :تهمینه ودودی و غیره  دادخواستی به طرفیت خوانده رضا علی اکبریان –مریم حج گذار –معصومه حقوقی نوقانی –معصومه نیکنام 
یزدی –محمد علی اکبریان-مجتبی حج گزار-جواد حج گذار-مرضیه حج گذار  به خواس�ته :اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987575400485   شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام 
خمینی شهرستان مشهدثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/9/24 ساعت 8/30 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/3آگهی 
خواهان  سمانه قربانی نعمان  دادخواستی به طرفیت خوانده ملیحه اشرف پورراوری فرزند حسین   به خواسته مطالبه وجه   مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987509201000 شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد  ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی و همچنین استماع شهادت شهود آن مورخ 1397/9/28 ساعت9 تعیین شده که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی 
می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد
شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

512/4رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي احمد منصوری الجی  داراي شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به کالسه ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نم�وده وچنین توضیح داده که ش�ادروان نور محمد منصوری الجی  به شناس�نامه 2 در تاری�خ 1389/11/3 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-ش�هربانو احم�دی الجی فرزند عبداله زایچه 0769070639-1336 همس�ر 
متوف�ی 2- جواد منصوری الجی زایچ�ه 0769624863-1359 –3- احمد منصوری الجی زایچ�ه 0769653839-1362 ---4-محمد 
منصوری الجی زایچه 076990914-1366---5- فاطمه منصوری الجی زایچه 0769464300-1353---6- زریماه منصوری الجی زایچه 
182-1355---7-پروین منصوری الجی زایچه 0769075551-1360---8- نسرین منصوری الجی زایچه 1363/0769666450---9- 
نس�یم منصوری الجی زایچه 0769907571—1364---10-عفت منصوری الجی زایچه 0760028907-1368 فرزندان متوفی دارای یک 
همسر و 3 فرزند پسر و 6 دختر می باشد به شرح فوق و ورثه دیگری نمی باشد   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 2 شوراي حل اختالف خواف

511/5آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 970412 شعبه 206  بازپرسی دادسرای عمومی و  انقالب ناحیه 2 مشهد محمد دونده به موجب شکایت ولی اله حبیبی  
به اتهام س�رقت   تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترس�ی به او طبق 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری، مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود. پس از 

انقضای مهلت مذکور، تصمیم الزم گرفته خواهد شد. 
بازپرس شعبه 206 بازپرسی دادسرای عمومی و  انقالب ناحیه 2 مشهد-غالمرضا یحیائی

511/6 آگهي
خواهان امیر خان منش دادخواستی به طرفیت خوانده مجتبی عالمی خواه به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختالف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد- ابتدای خیابان خواجه 
ربیع – روبروی آیت ا.. عبادی 8 ارجاع  وبه کالسه 970784 ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن مورخ 97/09/26 ساعت 9/30 تعیین شده 
اس�ت.به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی  و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتش�ارآگهی می شود تا خوانده پس از نشر اگهی و اطالع از مفاد ان 
به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حاضر گردد. 
شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

512/7آگهی مزایده*
آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول در پرونده کالس�ه 970260-این اجرا محکوم علیه ش�رکت س�اختمانی رک )قطارشهری( محکوم به 
پرداخت مبلع 118926222 ریال در حق حیدر اصغری عظیم و مبلغ 1800000 ریال نیم عشر دولتی گردیده است نظر به اینکه بابت بدهی 
محکوم علیه اموال منقول شرکت یک دستگاه غلطک کششیch474  سه سیلندرمدل 1386 به رنگ زرد به مبلغ 200000000 ریال توسط 
کارش�ناس ارزیابی و قیمت گذاری و توقیف که در مورخه 97/09/18 از س�اعت 10/30 الی 11/30 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور 
نماینده محترم دادگاه بخش گلبهار در محل اجرای احکام مدنی دادگاه گلبهار به فروش می رسد، طالبین به خرید می تواند جهت بازدید 
از مح�ل مل�ک پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا هماهنگی الزم بعمل آید ، مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی ش�روع و 
به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد ، ضمنا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده داشته باشند در روز مزایده می بایست 
10 درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز نمایند. پس از تنفیذ مزایده و مراحل قانونی مال مورد 

مزایده به خریدارآن تحویل می گردد.
دادورز اجرای احکام دادگاه بخش گلبهار  

512/8آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای تقی قاسمی طرقدری فرزند حسین فعال مجهول المکان، ابالغ مي شود که آقای احمدآزموده دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه چک به مبلغ 2500000 ریال   به طرفیت ش�ما به ش�عبه 3ش�ورای حل اختالف خواف ارائه و به کالسه 3/650/97 ثبت و برای 
روزشنبه مورخه 97/9/24 ساعت 17 وقت رسیدگي تعیین گردیده است، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار درج میگرد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 3 شهرستان خواف مستقر در مجتمع شماره 
یک به نشانی خواف خیابان 72 تن شهید مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت 

رسیدگی در شورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان خواف 

512/9مفقودی
کلیه مدارک اعم از برگ سبز و کارت کامیونت ون سیستم نیسان تیپ 2400 رنگ آبی مدل 1384 
–ش پالک 12-699 ب63 و شمار شاسی D 87495 و شماره بدنه 214434 و شماره موتور 292009 

به نام حجت علی پور فیض آباد فرزند رضا مفقود و فاقد اعتبار است.
خلیل آباد 

512/10آگهی احضار متهم
بدینوسیله به آقای محمد عظیمی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در پرونده کالسه 9709985300200510 دادگاه عمومی بخش کوهسرخ 
موضوع شکایت آقای محمود ظاهری علیه شما دائر بر سرقت تحت تعقیب  می باشید.لذا بر اساس  مواد 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
شما می توانید ظرف مهلت سی روز از انتشار این آگهی در دادگاه عمومی بخش کوهسرخ حاضر شوید و از اتهام منتسبه دفاع نمائید و اال 

دادگاه نسبت به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش کوهسرخ-جواد خورشاهی

512/11آگهی
محکوم له: فاطمه سلطان قاسمی جوین – محکوم علیهم:داود عابدی-علیرضا عابدی- امیر عابدی-معصومه عابدی- مهری عابدی – مهناز 
عابدی-پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقایان و خانمها داود عابدی- علیرضا عابدی- امیر عابدی- معصومه عابدی- مهری 
عابدی – مهناز عابدی که مجهول المکان می باشند ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی سبزوار در پرونده کالسه 
1/96/961 به موجب دادنامه شماره 9709975183100513 مورخ 1397/05/11 صادره از شعبه اول دادگاه عمئومی حقوقی سبزوار محکوم 
علیهم محکوم به تنظیم سند رسمی ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک 7247 فرعی از یک اصلی مفروز شده از 2869 فرعی از اصلی 
بخش 12 سبزوار در حق محکوم له می باشد.پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشند.بدیهی 
است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه 
ب�ه محکوم علیه می باش�د لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای م�اده 73آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جرائد 
کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشارآگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد.در غیر اینصورت واحد اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان سبزوار
512/12آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای احمدرضا شریف جواهری فرزند 

داود
خواه�ان خان�م ملیحه خیرآبادی با وکالت آقای حس�ین اروجی دادخواس�تی ب�ه طرفیت   خوان�ده آقای احمدرضا ش�ریف جواهری به 
خواس�ته مطالبه س�هم االرث از بهای فروش چغندر و مطالبه اجرت المثل اموال مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالسه 
9709985174700678 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/28 ساعت 11 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 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. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه

512/13آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حجت مروی عاصی فرزند 
محمد*

خواهان رضا مافی و حسام فرمایش و نونا پارسائی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حجت مروی عاصی فرزند محمد به خواسته اثبات 
وقوع عقد بیع والزام به تنظیم سند رسمی ملک و ابطال قرارداد )غیرمالی( و ابطال قرارداد)مالی( مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709987795500057 شعبه اول دادگاه عمومی بخش گلبهارثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/04 ساعت 8/30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 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. 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی بخش گلبهار-مهرداد هنری شعبانی

512/14آگهی ابالغ دادنامه به خانم آزاده کرمی فرزند غالمعلی*
وفق دادنامه ش�ماره 9709977795501011 مورخه 1397/08/14 کالس�ه 1/970239 صادره از ش�عبه اول دادگاه عمومی بخش گلبهار در 
خصوص دعوی حسن شبانی فرزند غالمحسین بخواسته الزام به تمکین ،خانم آزاده کرمی فرزند غالمعلی ملزم به تمکین می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی بخش گلبهار

512/15آگهی ابالغ وقت رسیدگی و شکواییه و ضمائم به آقای ابراهیم هاتفی و حیدر فرزند*
شاکی آقای سید مهدی حیدری رضوی شکایتی علیه آقای ابراهیم هاتفی و شخص حیدر مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالس�ه 9709987795700560 ش�عبه سوم دادگاه عمومی بخش گلبهار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/01 ساعت 10/30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن طرفین و درخواست شاکی مراتب یک 

نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی بخش گلبهار

512/16آگهي حصر وراثت
خانم ربابه خلوصی فرزند تقی تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواست وي به حوزه  یک شوراي حل اختالف تربت حیدریه ارجاع 
وبه کالسه 1/708/97 ثبت که چنین اشعار داشته مرحوم غالمعباس شیبانی زاوه  فرزند محمد درتاریخ 1397/8/9 به رحمت ایزدي پیوسته و 
وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز :1- لیال شیبانی زاوه فرزند غالمعباس ش ملی 0690343515 متولد 1371 دختر متوفی 2-سارا شیبانی 
زاوه فرزند غالمعباس ش ملی 0690483619 متولد 1373 دختر متوفی 3- صدیقه شیبانی فرزند غالمعباس ش ملی 23068 متولد 1345 
دختر متوفی 4- جمشید شیبانی زاوه فرزند غالمعباس ش ملی 476 متولد 1342 پسر متوفی 5- طاهره شیبانی فرزند غالمعباس ش ملی 
20309 متولد 1341 دختر متوفی 6- ربابه خلوصی فرزند تقی به ش ملی 25345 متولد 1346 همسر متوفی  وبجز نامبردگان فوق وارث دیگري 
ندارد لذا مراتب یک نوبت آگهي میگردد تا چنانچه کسي اعتراضي یا وصیتنامه اي اعم ازسري ورسمي داشته باشد.ظرف یک ماه پس از تاریخ 

انتشاربه حوزه یک شوراي حل اختالف تربت حیدریه ارسال نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
دبیر حوزه اول  شوراي حل اختالف تربت حیدریه

512/17آگهي حصر وراثت
آقای عباس آقا حس�ینی فرزند محمد  تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواس�ت وي به حوزه  یک شوراي حل اختالف تربت 
حیدریه ارجاع وبه کالسه 1/128/93 ثبت که چنین اشعار داشته مرحوم محمد آقا حسینی  فرزند ابوطالب درتاریخ 1392/12/26به رحمت 
ایزدي پیوسته و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز :1- ماندگار هنرور رمضانپور فرزند علی به ش.ش 49284 متولد 1326 همسر متوفی 
2- مریم آقاحسینی فرزند محمد به ش.ش 388 متولد 1355 دختر متوفی 3- علی اصغر آقاحسینی فرزند محمد به ش.ش 7 متولد 1350 
پس�ر متوفی 4- علی اکبر آقاحس�ینی فرزند محمد به ش.ش 436 متولد 1346 پس�ر متوفی  5- لیلی آقاحسینی فرزند محمد به ش.ش 
32969 متولد 1356 دختر متوفی 6- علیرضا آقاحسینی فرزند محمد به ش.ش 453 متولد 1344 پسر متوفی 7- عباس آقاحسینی فرزند 
محم�د به ش.ش 0690953690 متولد 1357 پس�ر متوفی وبجز نامبردگان ف�وق وارث دیگري ندارد لذا مراتب یک نوبت آگهي میگردد تا 
چنانچه کسي اعتراضي یا وصیتنامه اي اعم ازسري ورسمي داشته باشد.ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشاربه حوزه یک شوراي حل اختالف 

تربت حیدریه ارسال نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
دبیر حوزه اول  شوراي حل اختالف تربت حیدریه

آگهی حصر وراثت 
ش�ماره بایگانی شعبه : 970421 آقای مهدی قاس�می نژاد فرزند محمد متولد 1335 شماره شناسنامه 15/پانزده صادره از رضوانشهر شرح 
دادخواست شماره فوق الذکر توضیح داده که شاروان مدرس قاسمی نژاد فرزند مهدی متولد 1362 دارنده شماره شناسنامه 3/سه در تاریخ 
1397/8/4 در اقامتگاه دائمی خویش فوت نموده و وراث حین الفوت نامبرده عبارتند از: 1- متقاضی مش�خصات فوق الذکر به ش�ماره ملی 
5709822086 متولد 1335 پدر متوفی 2- خوش�قدم قاس�می نژاد به ش�ماره ملی 5709831808 متولد 1339 مادر متوفی 3- امیرمحمد 
قاسمی نژاد به شماره ملی 5700200511 متولد 1388 پسر متوفی  4-آوا قاسمی نژاد به شماره ملی 5700254972 متولد 1393 دختر متوفی 
5- مژگان آبروندی به شماره ملی 2631531914 متولد 1357 همسر دائم متوفی  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می 
گردد تا چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف یکماه از نشر آگهی به شعبه یک خانواده رضوانشهر 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ح  5087  رئیس شورای حل اختالف 1 خانواده رضوانشهر - میرحقیقی 

آگهی حصر وراثت 
ش�ماره بایگانی ش�عبه : 970424 آقا مرحمت عبداهلل زاده فرزند خیراهلل متولد 1344    ش�ماره شناس�نامه   صادره از   بشرح دادخواست 
شماره فوق الذکر توضیح داده که شاروان اکبر عبداهلل زاده فرزند خیراهلل متولد 1352 دارنده شماره شناسنامه 9/نه در تاریخ 1397/8/3 
در اقامتگاه دائمی خویش فوت  نموده و وراث حین الفوت نامبرده عبارتند از: 1- علی عبداهلل زاده به شماره ملی 5700060851 متولد 1374 
پسر متوفی 2- مریم عبداهلل زاده به شماره ملی 5700129639 متولد 1381 دختر متوفی 3- سکینه کچلکی به شماره ملی 2649826452 
متولد 1353 همسر دائم متوفی   لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت 
نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف یکماه از نشر آگهی به شعبه یک خانواده رضوانشهر تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر 

وصیت نامه ای جز رسمی سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ح  5088  رئیس شورای حل اختالف 1 خانواده رضوانشهر – میرحقیقی

آگهی حصر وراثت 
شماره بایگانی شعبه : 970420 آقا فرنوش زارعی چرودهی فرزند عزیزاله متولد 1373 شماره شناسنامه 5700050234 صادره از رضوانشهر  
بش�رح دادخواست شماره فوق الذکر توضیح داده که شاروان سیما شریفی فرزند بهرام متولد 1353 دارنده شماره شناسنامه 900/ نهصد 
در تاریخ 1397/4/24  در اقامتگاه دائمی خویش فوت  نموده و وراث حین الفوت نامبرده عبارتند از: 1- متقاضی با مش�خصات فوق الذکر 
به شماره ملی 5700050234 متولد 1353 پسر متوفی 2- فرزام زارعی چرودهی به شماره ملی 5700011875 متولد 1370 پسر متوفی 3- 
سارینا زارعی چرودهی به شماره ملی 5700169721 متولد 1385 دختر متوفی 4- عزیزاله  زارعی چرودهی به شماره ملی 5709764833 
متولد 1347 همسر متوفی   لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف یکماه از نشر آگهی به شعبه یک خانواده رضوانشهر تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت 

نامه ای جز رسمی سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ح  5089  رئیس شورای حل اختالف 1 خانواده رضوانشهر – میرحقیقی

آگهی حصر وراثت
اقا رضا صحرا پیما معافی دارای شناسنامه شماره 2660281254 به شرح دادخواست به کالسه – از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادوران احمد صحرا پیما معافی بشناسنامه 447 در تاریخ 1397/7/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به 1- رضا صحراپیما معافی بشناسنامه 2660281254 پسر متوفی 2- زهرا فدائی کمسری 
بشناسنامه 89 همسر متوفی 3- فاطمه دانای گشتی بشناسنامه 1494 مادر متوفی و اینک با انجام تشریفات  مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت اگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
ح   5090    قاضی شعبه اول شورای حل اختالف فومن- جمالی

آگهی مزایده 
 کالسه اجرایی 970465 شعبه اجرای مدنی دادگستری صومعه سرا موضوع محکومیت آقای قاسم حاجی فرجی بپرداخت  مبلغ 922/881/200 
ریال در حق آقای رامین  اصغر زاده با وکالت آقای مسعود فلکدهی  و محکومیت نامبرده  به پرداخت  مبلغ 46144060 ریال بابت حق االجرا در 
حق دولت ، در قبال محکومیت به ششدانگ یک دستگاه خودرو پژو 206 اس دی اتوماتیک مدل 87 برنگ سفید  متعلق به محکوم علیه توقیف  
سیستمی  و فیزیکی ) مستقر در پارکینگ جعفر پور صومعه سرا ( گردیده است که پس از ارزیابی توسط کارشناس  رسمی دادگستری  اینک از 
طریق مزایده بفروش میرسد. مشخصات مال  مشخصات فنی  : شماره وسیله نقلیه : 453 ص58ایران -46. نوع و سیستم  و مدل :  پژو اس دی 
اتوماتیک مدل 87 برنگ سفید. شماره موتور : 13587001063. شماره شاسی:350422. وضعیت  شماره گذاری  : دارد وضعیت خودرو  : رنگدار 
در قسمت  های ) گلگیر جلو راست – درب جلو چپ – گلگیر عقب چپ- درب عقب راست ( -  آثار خوردگی در گلگیر عقب راست – فاقد ) 
ضبط- باتری – بیمه ( – تایر ها استهالک 50 درصد دارند .  قیمت  پایه کارشناسی : ) عددی( 250/000/000  ریال  ، معادل  25/000/000  تومان می 
باشد- ) حروفی (  دویست و پنجاه  میلیون ریال  ، معادل  بیست و  پنج میلیون تومان  می باشد.  اینک از طریق مزایده  با حضور نماینده  محترم 
دادستان در تاریخ 97/09/21 روز چهارشنبه از ساعت 9 الی 10 در شعبه  اجرای احکام  مدنی دادگستری  صومعه سرا  بفروش  میرسد. طالبین 
میتوانند 5 روز قبل از مزایده مال  را از نزدیک  مشاهده سپس  در مراسم مزایده  شرکت  نمایند هر کس از قیمت  پایه باالترین  قیمت را  پیشنهاد  
نماید  فروخته خواهد شد ضمنا خریدار  باید فی المجلس 10 درصد قیمت  پشنهادی را به حساب سپرده  دادگستری  2171294508003 سیبای 
بانک ملی  و اریز و فیش را به دفتر  تحویل  نماید ضمنا  برنده مزایده مابقی  مبلغ  را باد  حداکثر  ظرف  مدت یک ماه  به حساب  سپرده دادگستری  

واریز نماید در غیر اینصورت  مبلغ واریزی به نفع  دولت ضبط خواهد شد و کلیه  هزینه های  اجرایی به عهده  خریدار میباشد.
ح  5091    مدیر شعبه  اجرای  احکام مدنی  دادگستری  صومعه سرا – حامد رافع

 آگهی حصر وراثت
 خانم س�کینه صدرائی صومعه س�رایی دارای شناسنامه شماره 5718 به شرح دادخواست به کالسه از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده  و چنین توضیح داده  که شادوران محمد علی  صدرائی صومعه سرایی بشناسنامه 285 در تاریخ 1396/12/11 اقاکتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت  آن مرحوم منحصر است به : 1- محمد حسن صدرائی صومعه سرایی بشناسنامه 108 پسر متوفی  
2- محمد  رضا صدرائی صومعه سرایی بشناسنامه 1823 پسر متوفی 3- محمد  رسول صدرائی صومعه سرایی بشناسنامه 253 پسر متوفی  
4-  س�کینه صدرائی صومعه س�رایی بشناسنامه 5718  دختر متوفی 5-  زهرا صدرائی صومعه س�رایی بشناسنامه 7129  دختر متوفی  
6-  کبرا صدرائی صومعه سرایی بشناسنامه 8  دختر متوفی  7-  خدیجه صدرائی صومعه سرایی بشناسنامه 1505  دختر متوفی  و اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست  مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه  از متوفی نزد او  باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف  یکماه  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی  صادر خواهد شد.
ح  5092   قاضی شعبه اول  شورای حل اختالف  فومن -  علی جمالی 

511/1آگهی
در پرونده کالسه 112/970152 آقای احمد سعیدی بیلندی  به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول  تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف اس�ت در تاریخ 97/10/8 
ساعت 9/30 در شعبه 112 دادگاه کیفری 2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد بود رایگان
مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه کیفری دو مشهد 

511/2احضار متهم 
در پرونده کالسه 121/970840 آقاي کامران براتی  به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین و گالویز شدن با چاقو به علت معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده تحت تعقیب می باشد لذا به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب در روزنامه آگهي 
نامبرده مکلف است راس ساعت 8 صبح روز 1397/10/11  در شعبه 121 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه کیفری دو مشهد 

511/3احضار متهم 
در پرونده کالسه 121/970832 سهیال افخمی   به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی به علت معلوم نبودن محل اقامت نامبرده تحت تعقیب می باشد 
لذا به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است راس ساعت 8 
صبح روز 1397/10/10  در شعبه 121 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگي 

و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه کیفری دو مشهد 

511/4احضار متهم 
در پرونده کالسه 121/970838 آقاي علی داوودی بافقی فرزند محمد رضا   به اتهام سرقت مستوجب تعزیر به علت معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده تحت تعقیب می باشد لذا به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب در روزنامه آگهي 
نامبرده مکلف است راس ساعت 8 صبح روز 1397/10/12  در شعبه 121 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه کیفری دو مشهد 

511/5آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره بایگانی:970683-بدینوسیله به آقای اسد رضایی  ابالغ می گردد جلسه رسیدگی به اتهام شما دایر به مشارکت در سرقت  موضوع شکایت 
آقای مجید ابرومند  راس ساعت 9 صبح مورخ 1397/10/1 در محل این شعبه برگزار خواهد گردید لذا به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب از طریق جراید کثیر االنتشار به شما ابالغ می گردد مقتضی است در وقت مقرر حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی فوق الذکر تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردیدرایگان
مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/6ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به موجب دادنامه ی شماره ی 960977591400949 مورخ 96/6/25 در پرونده کالسه 114/960483 به آقای 
هادی درودی فاقد مشخصات دیگر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد اتهام شما دائر بر الف-تهدید به تحمل دو سال حبس و ب-تحریق 
عمدی خودرو به تحمل سه سال حبس  محکوم شده اید که مجازات اشد قابل اجراست مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در این شعبه است رایگان
مدیر دفتر شعبه 114 دادگاه کیفری دو مشهد

511/7ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به موجب دادنامه ی ش�ماره ی 960977591400982 مورخ 96/6/27 در پرونده کالسه 114/960481 به آقای 
محمد عباسی  فاقد مشخصات دیگر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد اتهام شما دائر بر توهین به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و دائر 
بر تخریب عمدی به تحمل سه سال حبس تعزیری  محکوم شده اید که مجازات اشد قابل اجراست مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 

رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در این شعبه است رایگان
مدیر دفتر شعبه 114 دادگاه کیفری دو مشهد

511/8ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به موجب دادنامه ی شماره ی 9709775914002008 مورخ 96/12/23 در پرونده کالسه 114/960641 به آقایان 
1-محمد زارع سروین 2- محسن علی رسول زاده استادی   فاقد مشخصات دیگر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد اتهام شما دائر بر 
ایجاد مزاحمت تلفنی هر یک از شما به پرداخت نه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت   محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در این شعبه است رایگان
مدیر دفتر شعبه 114 دادگاه کیفری دو مشهد

511/9احضارمتهم
در پرونده کالسه 113/970711 آقای عبدالقادر براهوئی مقدم فرزند چراغ  به اتهام کالهبرداری   تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری از طریق اگهی روزنامه به شما ابالغ تا در تاریخ 97/9/28 راس ساعت 9/45 
صبح در شعبه113 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی 

اتخاذ خواهد شد رایگان
مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه کیفری 2 مشهد 

511/10احضارمتهم
در پرونده کالسه 113/970447 آقای حمید طالب زاده فیض آبادی فرزند علی به اتهام رانندگی بدون پروانه تحت تعقیب می باشد به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری از طریق اگهی روزنامه به شما ابالغ تا در تاریخ 97/9/27 راس 
ساعت 8/45 صبح در شعبه113 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و 

تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رایگان
مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه کیفری 2 مشهد 

511/11آگهی
بدینوسیله به آقای احمد تیموری فرزند محمد جمعه که در حال حاضر مجهول المکان می باشد در پرونده کالسه 960095 شعبه 133 به اتهام 
مشارکت در فروش مال غیر برابر مندرجات حکم شماره 9709977593301277 محکوم گردیده و حکم صادره پس از رویت ظرف 20 روز قابل 
واخواهی و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر می باشد مراتب اعالم تا با مراجعه به این دفتر در مهلت قانونی نسبت به واخواهی و یا تجدیدنظر 

اقدام نماید در غیر این صورت حکم صادره الزم االجرا می گرددرایگان
مدیر دفتر شعبه 133 دادگاه کیفری دو مشهد

511/12آگهی
در پرونده کالسه 970302- آقای میالد مالحیان فرزند فرهاد  به اتهام کالهبرداری مرتبط با رایانه ای حسب  شکایت آقای بهروز وفایی نجار فرزند 
حسین   تحت تعقیب می باشد به واسطه  معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب آگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه751 بازپرسی دادسرای ناحیه7 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی 

دفاع نماینددر صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی واتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد 
شعبه 751 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 7مشهد

511/13رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علیرضا بنی اسدی دارای شناسنامه شماره 240 به شرح دادخواست به کالسه 230/970611 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسین بنی اسدی  به شناسنامه 117 در تاریخ 1395/10/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1�  صبه پرورش نژاد فرزند حمید ش ش 4338 ت ت 1331  صادره از تبریز همسر متوفی 2� 
علیرضا بنی اسدی فرزند حسین ش ش 240 ت ت 1348 صادره از تبریز فرزند متوفی 3� امیر بنی اسدی فرزند حسین ش ش 411 ت ت 1344 
صادره از تبریز فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد% م 
رئیس شورا شعبه 230 شورای حل اختالف شهرستان مشهد مقدس

511/14آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 970953 آقای/ خانم مرتضی شاهنوری فرزند عباس به اتهام ترک انفاق موضوع شکایت خانم سمیرا غفاری تحت تعقیب می 
باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی نامبرده 
مکلف اس�ت راس س�اعت 8 مورخه 1397/09/25 در شعبه 145 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم  

حضوردر موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 145 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد � قاسم مهدوی نسب

511/15آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خواندگان آقای ابوالفضل ساالری فرزند رضا و خانم فاطمه محدث و آقای محمد صادق نوپرش 
� خواهان آقای امیر حسین خدیوی زند دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق به خواسته ابطال قرارداد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709987577200650 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/09 ساعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 

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.
منشی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � ناصر بیاتی

511/16آگهی ابالغ اجرائیه
آقای/ خانم محمود کدخدای گوارشکی فرزند غالمحسن پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی شرکت تعاونی ثامن االئمه بطرفیت شما بدینوسیله 
ابالغ می شود که پرونده کالسه 37/950734 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ نه 
میلیون و سیصد وسی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هشت میلیون و چهارصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه بر مبنای شاخص اعالمی 
از سوی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست )95/8/19( تا یوم الوصول و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان  محکوم گردیده است لذا مراتب 
وفق مواد 9�118�119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذارده خواهد 

شد پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اعالم نمایید.
مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه حقوقی مشهد

اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم: شرکت تعاوني اعتبار ثامن االئمه با مدیریت محمدحسین نظری توکلي نشانی : اهواز فاز یک پادادشهر 
خیابان جواد االئمه بین 12 و 13 تعاونی اعتبار ثامن االئمه طبقه اول قسمت حقوقي مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: 1 – جواد الله 
زاری نام پدر :غالمشاه  نشانی : اهواز  فاز 5 پادادشهر خیابان سوم پالک 26 2 – منصور شهریسوند   نام پدر :  شفیع نشانی : اهواز – منبع 
آب خ 1 پ�الک 107 3 -  مهرن�وش الله زار  نام پدر : غالمش�اه نش�انی :  دزفول – کوی آزادگان خ پاس�دارنینوا آپارتمان ش�قایق واحد 8 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه: ایرج ترک نام پدر : غالم عباس  نشانی :خوزستان - اهواز – اهواز  - اهواز 
زیت�ون کارمندخ ش�هیدبندر مجتمع تجاري الماس جن�وب ط2 واحد3 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم :ش�رکت تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه با مدیریت محمد حسین نظری توکلی  محکوم به : بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9509976195900141 خواندگان را تضامنا به پرداخت مبلغ فوق ) 014 / 807 / 228 (  بعنوان اصل بدهی و خسارات تاخیر تادیه تا تاریخ 30 
/ 9 / 94 و از آن به بعد لغایت اجرای دادنامه وفق قرارداد بر مبنای روزانه مبلغ 144746 ریال بعالوه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق 
تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم مینماید .اجرای احکام قبل از اجرای دادنامه موظف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را وصول نماید . 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس�تیفا محکوم به از آن میس�ر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت سی روز صورت کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همرا مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 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 ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد . )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال 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 می شود . )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه 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 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
57/ 8 -مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اهواز - خشایار نیک مقام

اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم: شرکت تعاوني اعتبار ثامن االئمه با مدیریت عاملی محمد حسین نظری توکلي نشانی : اهواز نادری خیابان 
سی متری شریعتی خیابان جهرمی موسسه تعاونی اعتبار ثامن االئمه طبقه اول قسمت حقوقی مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: 1 
–  رامین غیاثی  نام پدر : محمدرضا  نشانی : اهواز   گلستان خ دی بین اردیبهشت و خرداد پالک 68 طبقه چهارم واحد 13  2–  رضا چنانی 
زاده نام پدر : جا سم  نشانی : اهواز – پردیس خ گلدسته 9 پالک 8 3 – رامتین غیاثی  نام پدر : محمدرضا  نشانی : اهواز صد دستگاه باهنر 
خ آزاده یک پالک 2 4- جاسم چنانی نام پدر : محمد نشانی : اهواز نهضت آباد خ نبش طهماسبس پالک 30 مشخصات نماینده یا قائم مقام 
قانونی محکوم له / محکوم علیه: ایرج ترک نام پدر : غالم عباس  نش�انی :خوزس�تان - اهواز – اهواز نادری خ علم الهدی ) س�عدی ( بین 
سیروس و امام خمینی ساختمان نور نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم :شرکت تعاونی اعتبار ثامن االئمه به مدیریت عاملی محمد 
حسین نظری توکلی  محکوم به : بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9309976195800601 محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ اصل خواسته و خسارت تاخیر در تادیه تا تاریخ 17 / 3 / 93 صادرو در خصوص خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ فوق لغایت تاریخ اجرای حکم – مقرر است واحد اجرای حکام نسبت به احتساب آن از تاریخ فوق تا روز پرداخت به ماخذه روزانه 53 
/ 1593 ریال اقدام از خواندگان اخذ و در حق محکوم له و پرداخت هزینه اجرائی در حق صندوق دولت / اجرای حکم منوط به معرفی ضامن 
معتبر میباشد . محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت سی روز صورت کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همرا مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 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 ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
ف�رار از اج�رای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد . )م�اده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 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 می شود . )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 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 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
58/ 8 -مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اهواز – مسعود زرین

آگهی حصر وراثت
آقای : جان محمد ش�هرت :احمدی  پدر: طاهر  بشناس�نامه :  338 صادره از رامهرمز دوکوهک  درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر 
وراثت تقدیم و توضیح داده که ش�ادروان مرحوم عجب ناز ش�هرت : امیری بشناس�نامه :  900 صادره از آغاجاری  در تاریخ 18  / 4 / 1397  
در اهواز  اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی  با مش�خصات فوق 2 – مس�عود احمدی به شناس�نامه 14 صادره از رامهرمز 
دوکوهک 3 – منصور احمدی به شناسنامه 1913 صادره از اهواز ) پسران متوفی ( 4 – اشرف احمدی به شناسنامه 6 صادره از رامهرمز دو 
کوهک 5 – افسانه احمدی به شناسنامه 78 صادره از اهواز ) دختران متوفی ( برحسب دادخواست 970494 تقدیمی به شعبه 35 شورای 
حل اختالف مجتمع شماره 2 اهواز فقط والغیر. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض 
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری 

و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
60 / 8 -  قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 اهواز  

آگهی
به حکایت محتویات پرونده کالس�ه 9609986195000638 که در ش�عبه هشتم دادگاه خانواده اهواز در دست بررسی است، اعالم گردیده 
آقای جمشید دل پسند فرزند علی محمد دارای شناسنامه ملی 1971146481 متولد 1/ 1 / 1328 که ساکن اهواز بوده از تاریخ 1383 غایب 
و ناپدید شده است و هیچگونه خبری از نامبرده در دست نیست لذا بدینوسیله از کلیه کسانی که خبری از غایب یاد شده دارند دعوت می 
شود ، اطالعات خود را به نحو مقتضی در اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی از کسی تضییع نگردد جهت سهولت بیشتر اطالع رسانی 
شماره تلفن 06133361559 الی 63 جهت انعکاس اطالعات مفید اعالم می شود این آگهی سه نوبت متوالی هریک به فاصله یک ماه در 
اجرای ماده 1023 قانون مدنی منتشر می گردد بدیهی است چنانچه یک سال از تاریخ اولین اعالن نشر آگهی حیات غایب ثابت نشود حکم 

موت فرضی او صادر خواهد شد . نوبت اول 97/6/21  نوبت دوم 97/7/22          نوبت سوم 97/8/23
6/31- منشی شعبه هشتم دادگاه خانواده اهواز، فاطمه سواری 

دادنامه 
پرون�ده کالس�ه 9609986111700786 ش�عبه 8 دادگاه عموم�ی حقوقی شهرس�تان اه�واز )14 حقوقی س�ابق( تصمیم نهایی ش�ماره 
9709976111700642 خواهان: آقای اس�ماعیل سلیمانی فرزند ابراهیم به نشانی استان خوزستان - شهرستان اهواز - شهر اهواز - کوی 
مجاهد،خ فاضل - کفضیلت 3- پالک 47 خوانده: آقای طالب سواری به نشانی خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4. مطالبه وجه سفته رای دادگاه راجع به دادخواهی خواهان آقای اسماعیل سلیمانی فرزند 
ابراهیم به طرفیت خوانده طالب سواری به خواسته مطالبه وجه سفته به مبلغ 000/ 000 / 600 ریال 2-مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه 
خسارت تأخیر تأدیه بموجب دادخواست تقدیمی خواهان بیان داشتند یک فقره سفته که مشخصات دقیق آن به شرح پیوست می باشد 
متعهد گردید مبلغ 000/ 000 / 600 ریال به اینجانب پرداخت نماید ضمنا قرار في مابین نسبت به سود آوری کار پرداختی حداقل ماهانه چهار 
میلیون تومان با توافق طرفین بوده )عم پرداخت دخل مغازه و صداقت در طول مدت شراکت ( لیکن در موعد مقرر از پرداخت آن خود داری 
نموده اس�ت دادگاه با مطالعه کامل پرونده و با در نظر گرفتن ابعاد قضیه به دالیل زیر اوال اصالت اس�ناد ابرازی به عنوان اسناد عادی از هر 
گونه تعرض وایراد جهت جعل و تردید و انکار تا پایان اولین جلسه دادرسی از ناحیه خوانده مصون مانده است ثانیا خوانده هیچ گونه دلیلی 
مبنی بر برائت ذمه خویش و یا بی اعتباری اسناد خواهان از جهات دیگر به دادگاه ارائه ننموده اند ثالثا نوع رابطه حقوقی بین اصحاب دعوا 
که امری مشروع و خالف نظم عمومی و اخالق حسنه نمی باشد هر چند خواهان تکلیفی به اعالم صحت طبق ماده 217 قانون مدنی نمی 
باشد . رابعا عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه به رغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی و همچنین وصول الیحه توسط دفتر این شعبه از ناحیه 
مشارالیه گواهی نگردید و این امر قرینه های واماره به صحت ادعای خواهان می باشد هر چند این امر نافی این نمی باشد که خوانده چنانچه 
نسبت به رای اعتراض داشته باشد با توجه به قاعده الغائب و علی حجه اذ قدم احقاق حق وتظلم خواهی نماید . خامسا وجود سفته در ید 
خواهان با توجه به آماره تصرف که دلیل مالکیت است و اشتغال ذمه خوانده و بقای دین مشارالیه در برابر خواهان می باشد . دادگاه با توجه 
به مبانی مذکور به استناد مواد 198 و 217 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 35 و 1257 و 1258 قانون مدنی و ماده 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به عنوان دادباخته به تأدیه مبلغ 000/ 000 / 600 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی 
طبق تعرفه قانونی وخس�ارت تأخیر تأدیه با رعایت ش�اخص نرخ تورم کاال و خدمات اعالمی از بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست تا 
زمان اجرای حکم که هر دو توسط دایره اجرای احکام محاسبه می گردد از باب تسبیب وقاعده الضرر درحق خواهان صادر می نماید رای 
دادگاه غیابی می باشد و در ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی واعتراض در همین مرجع می باشد سپس در ظرف مهلت بیست روز قابل 

تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان خوزستان وفق مقررات می باشد. 
8/61-شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز )14 حقوقی سابق(، ، »سعید امیری

آگهی تغییرات شرکت گل صنعت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12973 و 
شناسه ملی 10380286448

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضای 
هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: خانم طاهره غیور بابایی به ش�ماره ملی 0931448451 به 
سمت رئیس هیئت مدیره 2 - خانم پریسا جاللی به شماره ملی 0921664745 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره 3-آقای احمد جاللی به شماره ملی 5229752203 به سمت عضو مدیره 4-خانم مهسا 
جاللی به ش�ماره ملی 0946345503 به س�مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت 
دو س�ال انتخاب ش�دند . 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی شرکت با امضای 

مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )288828(

تاسیس شرکت سهامی خاص یگانه آیین بارثاوا 
درتاریخ 1397/07/22 به ش�ماره ثبت 65929 به شناس�ه مل�ی 14007888750 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:وصول مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ،ارائه خدمات 
مش�اوره ای در کلیه زمینه ه�ای اقتصادی، اخذ نمایندگی و تولید ، خرید و فروش و بس�ته بندی 
و توزی�ع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، ش�رکت در 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج 
از کش�ور ، اخذ وام و تس�هیالت بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی 
جهت شرکت.عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و خدمات پشتیبانی 
قاب�ل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله 
اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد.َ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - 
بخش مرکزی - شهر مشهد-محله /وکیل آباد-خیابان وکیل آباد 67 )دادگر(-خیابان دندانپزشکان 
5 )دادگر 4(-پالک 27-طبقه اول- کدپستی 9189853819 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقس�م به 100 س�هم 10000 ریالی تعداد 100 س�هم آن با نام عادی مبلغ 
1000000 ریال توس�ط موسسین طی گواهی بانکی شماره 9/3360/61 مورخ 1397/06/25 نزد بانک 
صادرات ایران شعبه فرامرز عباسی با کد 3360 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم ندا 
بیگلرزاده به ش�ماره ملی 0937976725و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای سجاد بیگلرزاده به شماره ملی 0946007381و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا بیگلرزاده به شماره ملی 0946007391و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مشترک 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقای سیدسعید موسویان به شماره ملی 0810029677 به سمت بازرس اصلی به 
مدت یک سال مالی آقای وهاب متولی راد به شماره ملی 0945024096 به سمت بازرس علی البدل 
به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )288832(

تاسیس شرکت سهامی خاص حمل و نقل درون شهری اعتماد طیبات
درتاری�خ 1397/08/13 به ش�ماره ثبت 1283 به شناس�ه مل�ی 14007926529 ثب�ت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:انجام کلیه خدمات حمل و نقل مس�افرو آزانس درون ش�هری و همچنین سرویس مدارس پس از 
اخذ مجوز الزم در صورت نیاز و ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنظور اخذ و صدور پروانه نمیباش�د. 
درص�ورت لزوم پ�س از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالی�ت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، شهر تایباد، آزادی 
، خیابان ابونصرباخرزی ، خیابان آزادی ، پالک 58 ، طبقه همکف کدپستی 9591683173 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 
100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 971916383 
مورخ 1397/07/29 نزد بانک توس�عه تعاون ش�عبه تایباد با کد 1916 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره آقای ساعد سیدالحسینی به شماره ملی 0748394915و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 س�ال آقای مسعود سیدالحسینی به ش�ماره ملی 0749510821و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 س�ال آقای امیر سیدالحس�ینی به ش�ماره ملی 0923129553و به سمت 
عض�و هیئت مدیره به مدت 2 س�ال و به س�مت مدیرعامل به مدت 2 س�ال دارن�دگان حق امضا : 
مقررگردیدکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود 
اس�المی با امضای مشترک آقای امیر سیدالحسینی بسمت مدیرعامل و عضوهئیت مدیره و آقای 
مس�عود سیدالحسینی بس�مت رئیس هئیت مدیره همرا با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری باامضاء آقای امیر سیدالحس�ینی بس�مت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می 
باش�د. اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه بازرسان آقای غالمرضا عزیزی قومی به شماره ملی 
0748383964 به س�مت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عبدالبصیر رحیمی به شماره 
ملی 0749792027 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار حمایت 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد 

512/18آگهی مزایده اموال غیرمنقول )مرحله دوم (
تاریخ انتش�ار آگهی 97/8/23 - تاریخ و س�اعت برگزاری مزایده:1397/9/10 ساعت 11 صبح اجرای احکام مدنی جوین –محکوم له: آقای 
حسین انداده  محکوم علیه:خانم زهرا کیوانلو شهرستانکی فرزند عبدالحسین –به موجب رای شماره 163شورای حل اختالف شهرستان 
جوین در پرونده کالس�ه 970239 ش اجرایی محکوم علیه مذکور محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته در 
حق محکوم له و همچنین پنج درصد وجوه فوق بابت نیم عشر دولتی )4/000/000ریال(با توجه به اینکه نامبرده نسبت به پرداخت دین خود 
اقدام ننموده است و حسب تقاضای محکوم له و موافق اجرای احکام ملک زیر جهت مزایده اعالم می گردد.ملک مسکونی واقع در انداده 
با حدود اربعه شماال وصل به زمین لیال کاظم نژاد جنوبا وصل به ملک حاج حسین انداده شرقا وصل به ملک حاج حسین انداده غربا وصل 
به منزل علی اکبر ستاری و راه عمومی به مساحت 250 مترمربع متعلق به محکوم علیه  توقیف و توسط کارشناس به مبلغ 80/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده بفروش می رسد مزایده به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار خواهد شد طالبین به خریداری می توانند ظرف 
مدت  5 روزقبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه و اطالعات الزم را تحصیل نمایند.ده درصد مبلغ پیش�نهادی نقدا و فی المجلس و 
مابقی آن ظرف یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت مابقی وجه پیشنهادی مبلغ مذکور )ده درصد(در حق 

دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد
اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگستری  جوین

512/19اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای ش�ماره 139760306021000582هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رسمی 
مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردس�کن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین زارعی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
3526 و کد ملی 5729065371 صادره از بردسکن در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 47 مترمربع قسمتی از پالک 1074 فرعی 
از4-اصلی واقع درخراسان رضوی بخش 4 بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای محمد مدرس احدی از ورثه عالیه مدرس محرزگردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:97/8/23 ، نوبت دوم :97/9/8 
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

512/20اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای ش�ماره 139760306022001110 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امیر حمزه شیری فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 
903صادره از فریمان دریک باب دامداری  به مس�احت 2994مترمربع پالک 1247 فرعی از 276 اصلی واقع در بخش 13 از محل مالکیت 
رسمی متقاضی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:97/8/23 ، نوبت دوم :97/9/7 
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمد رضا رجایی مقدم

حصروراثت
آقای محمد اس�دی خانوکی فرزند اکبر دارای شناسنامه 16  بشرح دادخواست شماره 9709983466600583 مورخ 1397/8/15 توضیح 
داده ش�ادروان اکبر اس�دی خانوکی فرزند اسداله بشناسنامه 316 در تاریخ 1388/11/12 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- محمد اس�دی خانوکی فرزند اکبر متولد 1335/1/1 ش.ش 16 صادره از خانوک فرزند متوفی. 2- حس�ین اسدی فرزند اکبر 
متولد 1336/4/10 ش.ش 4 صادره از خانوک فرزند متوفی. 3- احمد اسدی فرزند اکبر متولد 1338/7/3 ش.ش 21 صادره از خانوک فرزند 
متوفی. 4- محمود اسدی خانوکی فرزند اکبر متولد 1340/8/4 ش.ش 84 صادره از خانوک فرزند متوفی. 5- صادق اسدی خانوکی فرزند 
اکبر متولد 1344/2/29 ش.ش 122 صادره از کرمان فرزند متوفی. 6- حس�ن اس�دی فرزند اکبر متولد 1346/3/24 ش.ش 301 صادره از 
کرمان فرزند متوفی. 7- مهدی اس�دی فرزند اکبر متولد 1352/4/15 ش.ش 424 صادره از کرمان فرزند متوفی. 8- زهرا اس�دی خانوکی 
فرزند اکبر متولد 1331/12/3 ش.ش 56 صادره از خانوک فرزند متوفی. 9- مریم اسدی فرزند اکبر متولد 1349/1/30 ش.ش 283 صادره از 
کرمان فرزند متوفی. 10- فاطمه مهدوی خانوکی فرزند صادق متولد 1306/6/10 ش.ش 117 صادره از خانوک همسر متوفی.  لذا مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر 
مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
583 شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان کرمان

2- حصروراثت
آقای محمد اسدی خانوکی فرزند اکبر دارای شناسنامه 16  بش�رح دادخواست شماره 9709983466600582 مورخ 1397/8/15 توضیح 
داده ش�ادروان فاطمه مهدوی خانوکی فرزند صادق بشناس�نامه 117 در تاریخ 1389/12/15 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت 
وی عبارتند از : 1- محمد اس�دی خانوکی فرزند اکبر متولد 1335/1/1 ش.ش 16 صادره از خانوک فرزند متوفی. 2- حس�ین اس�دی فرزند 
اکبر متولد 1336/4/10 ش.ش 4 صادره از خانوک فرزند متوفی. 3- احمد اسدی فرزند اکبر متولد 1338/7/3 ش.ش 21 صادره از خانوک 
فرزند متوفی. 4- محمود اسدی خانوکی فرزند اکبر متولد 1340/8/4 ش.ش 84 صادره از خانوک فرزند متوفی. 5- صادق اسدی خانوکی 
فرزند اکبر متولد 1344/2/29 ش.ش 122 صادره از کرمان فرزند متوفی. 6- حسن اسدی فرزند اکبر متولد 1346/3/24 ش.ش 301 صادره 
از کرمان فرزند متوفی. 7- مهدی اسدی فرزند اکبر متولد 1352/4/15 ش.ش 424 صادره از کرمان فرزند متوفی. 8- زهرا اسدی خانوکی 
فرزند اکبر متولد 1331/12/3 ش.ش 56 صادره از خانوک فرزند متوفی. 9- مریم اسدی فرزند اکبر متولد 1349/1/30 ش.ش 283 صادره 
از کرمان فرزند متوفی. 10- علی اسدی خانوکی فرزند رضا ش.ش 5 متولد 1327/1/3 صادره از خانوک فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت 
یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
582 شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان کرمان

3- حصروراثت
آقای محبوب دولت فرزند حسین دارای شناسنامه 1333  بشرح دادخواست شماره 783/28/97 مورخ 1397/8/20 توضیح داده شادروان 
منصور دولت فرزند حس�ین و ش�اه بی بی بشناسنامه 73 در تاریخ 1376/1/26 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- شاه بی بی درخشان فرزند علی و بی بی سلطان ش.ش 30607 متولد 1296 صادره از یزد مادر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از 
نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
783 شورای حل اختالف شماره یک شهرستان کرمان

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم 
شماره بایگانی شعبه960330  به موجب پرونده کالسه اجرایی 960330 و حسب اجرائیه شماره 9010421420400237 صادره از شعبه اول  
دادگاه حقوقی  لنگرود محکوم علیهم  آقایان امیر،  حسین ،حسن و خانمها  زهرا و هاجر مهدی معقولی فرزندان  مرحوم عطاء اله به پرداخت  
تعداد271/2 قطعه سکه تمام بهار آزادی له خانم پروانه وحید عباس آذر و همچنین مبلغ 150000 ریال بابت نیم عشر دولتی محکوم گردیده 
اند. محکوم لها در راستای  وصول محکوم به یک باب  مغازه و باقیمانده از اعیان یک قطعه زمین واقع در لنگرود-  بلوار  حافظ- نرسیده  به 
طوالزده- ضلع شمالی  خیابان  - هم جوار بانک توسعه تعاون ازماترک مرحوم عطاء اله مهدی معقولی  را به این  اجرا معرفی  نموده است 
.که ملک تعرفه شده توقیف و مشخصات  آن به شرح  ذیل می باشد: ملک مذکور شامل ششدانگ پالک ثبتی  شماره 68 فرعی از 2 اصلی 
ذیل ثبت 6528 به مساحت  176/30 متر مربع  به مالکیت مرحوم عطاء اله مهدی معقولی  می باشد. حدود اربعه  ملک شماال به طول  9 متر 
درب و دیواریست به خیابان  فیاض  ، شرقا  به طول  26/80 متر دیواریست به  ملک 5  فرعی از 2 باقیمانده  ، جنوبا  کرکره و درب  ورودی  
مغازه به خیابان حافظ به طول  تقریبی 7/35 متر و غربا  به طول  21/80 متر به  پالک  67 فرعی از  2 باقیمانده  . در وضعیت  ضلع جنوبی 
ملک مشرف  به خیابان  حافظ مغازه یک طبقه با اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی  به  مساحت 93 متر مربع  با بالکن  به مساحت  58 متر 
مربع  با راه  پله اتصالی از طبقه همکف اس�ت.در پش�ت مغازه کارگاه تجاری  در حد  40 متر  مربع با دیوار اجری و اس�کلت فلزی مشاهده 
می گردد که در ضلع شرقی از پالک مجاور مجزی نگردیده است و پس از مغازه عرصه زمین با دیوار بلوکی مشرف به خیابان  فیاض با یک  
درب  و دو لنگه فلزی مشاهده  می گردد. الزم به ذکر است که ضلع  شمالی  بر عرصه  که در  سند 9  متر درج گردیده از عرصه مجاور ضلع 
شرقی منفک  نگریده است.  با توجه  به جمیع جهات  ارزش  ششدانگ  عرصه واعیان  پالک ثبتی  68 فرعی  از 2  شامل ارزش سرقفلی  
و مالکیت یک باب  مغازه  به مساحت 93 متر مربع و بالکن مربوطه و اعیان باقی مانده  در حدود 72 متر  مربع در ضلع شمالی  حسب نظر  
کارشناس منتخب دادگستری  پانزده میلیارد ریال برآورد گردیده است. ملک مذکور از طریق مزایده در روز چهارشنبه  مورخ 1397/09/21 
از ساعت  11 الی 12 صبح  در محل  شعبه اجرای  احکام مدنی دادگستری  لنگرود  به فروش  می رسد. مزایده  از قیمت  کارشناسی شروع  
وملک متعلق به شخصی   است که بیشترین قیمت را  پیشنهاد نماید. ده درصد  قیمت  مزایده فی المجلس  از برنده  اخذ ونامبرده  مکلف 
است ظرف مدت  یکماه  نسبت به پرداخت  باقیمانده  وجه اقدام نماید در غیر اینصورت  در موعد مقرر  فوق سپرده واریزی  پس از کسر  
هزینه های  اجرایی  به نفع  دولت ضبط  و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان شرکت در مزایده  ظرف 5 روز  قبل از  تاریخ مزایده  می 
توانند با هماهنگی  اجرای احکام  مدنی از  محل ملک بازدید  به عمل آورند این آگهی  برای یک نوبت در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار 

محلی جهت  اطالع عموم درج  می گردد.
ح   5082     دادورز شعبه  اجرای احکام  مدنی دادگستری  شهرستان لنگرود- قاسمی   

آگهی مزایده اموال غیر منقول
شماره بایگانی شعبه : 960385   حسب پرونده کالسه 960385 برابر نیابت اعطایی از شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری فومن دعوی 
خانم فریبا هدایت پناه مومن سرائی بطرفیت حسن محمودی مردخه محکومیت به پرداخت مبلغ 813/148/557 ریال در حق محکوم له که 
اموال غیر منقولی از محکوم علیه از طریق مرجع محترم معطی نیابت تعرفه و حیطه توقیف درآمده و توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: مقدار 200 مترمربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1000 مترمربع از یک 
قطعه زمین جزء پالک ثبتی 1479 فرعی از 25 اصلی بخش 26 گیالن متعلق به محکوم علیه واقع در ماسال جاده چوکا ) میله سرای پایین 
جنب کارواش دوس�تان با کاربری مس�کونی که با توجه به نوع کاربری و موقعیت مکانی ارزش 200 متر مشاع از 1000 متر 400/000/000 ریال 
برآورد شده است و الزم به ذکر است سند مالکیت ششدانگ به نام فرزام ابراهیمی می باشد که مالک مشاع باقیمانده می باشد. بنابراین مقرر 
شده ملک مذکور از طریق مزایده حضوری در روز دوشنبه مورخه 1397/09/19 از ساعت 10 الی 11 دردفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
ماسال بفروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته می گردد شخص خریدار 10 
درصد بهای مزایده را فی المجلس پرداخت و مابقی تا یک ماه پرداخت گردد در غیر اینصورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های اجرایی 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد و کسانی هم که مایلند در مزایده شرکت کنند تا 5 روز قبل از برگزاری مزایده در دفتر اجرا 

حاضر تا مقدمات بازدید فراهم آید و کلیه هزینه های نقل و انتقال نیز بر عهده خریدار می باشد.
ح  5083   مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ماسال- مهرجوی 

دادنامه
ش�ماره بایگان�ی: 970572 پرون�ده کالس�ه 9609981810200219 ش�عبه 9 دادگاه تجدیدنظر اس�تان گیالن تصمیم نهایی ش�ماره 
9709971314200945 تجدیدنظ�ر خواه�ان ها: آقای حس�ین جعفرنیا فرزند حس�ن با وکالت خانم معصومه به�اری فرزند بهرام به 
نش�انی اس�تان گیالن- شهرس�تان بندرانزلی- ش�هر بندر انزلی خیابان تکاوران باالتر از ایران خودرو دفتر وکالت و آقای علیرضا 
غمگس�ار صابری فرزند غالمرضا به نش�انی اس�تان گیالن - - ش�هر بندرانزلی- خییابان تکاوران باالتر از ایران خودرو دفتر وکالت 
تجدیدنظر خواندگان: 1. خانم ش�کوفه امینی ملک فرزند محمد 2. آقای س�ید فاضل س�ادات همگی به نش�انی مجهول المکان 3. 
خان�م ش�هال امینی ملک فرزن�د محمد با وکالت آقای علیرضا امانی کتمجانی فرزند مرتضی به نش�انی اس�تان گیالن- شهرس�تان 
رش�ت- ش�هر رش�ت- خیابان حافظ- چهارراه اس�تانداری- پالک 166- دفتر وکالت تجدیدنظر خواسته نس�بت به دادنامه شماره 
9709971810400162- 1397/2/31 صادره از ش�عبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بندرانزلی ))رای دادگاه(( در خصوص تجدیدنظر 
خواهی آقای حسین جعفرنیا با وکالت آقای علیرضا غمگسار و خانم معصومه بهاری نسبت به دادنامه شماره  9709971810400162- 
1397/2/31 صادره از ش�عبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان بندرانزلی که مش�عر بر صدور حکم بر فس�خ قرارداد اجاره 
موضوع س�ند رس�می اجاره به شماره 169979-1396/7/11 تنظیم یافته در دفترخانه ش�ماره 15 بندرانزلی و صدور حکم بر تخلیه 
مورد اجاره به علت انتقال عین مستاجره به غیر )ادعای انتقال مورد اجاره به شخصی بنام سید فاضل سادات( با مقید نمودن تخلیه 
ب�ه پرداخت یک دوم حق کس�ب و پیش�ه در حق تجدید نظر خواه و همچنی�ن بخش دیگر دادنامه ناظر به ص�دور حکم   بر بطالن 
دعوی تجدید نظر خواه به خواسته تجویز انتقال منافع به غیر به جهت احراز تخلف مستاجر و صدور حکم به تخلیه در حکم بدوی 
می باش�د. با بررس�ی محتویات پرونده نظر به اینکه تنها دلیل مس�تند دعوی خواهان دعوی تخلیه، گزارش کارشناس تامین دلیل 
در زمان اجرای قرار در تاریخ 1392/12/14 اعالم گردیده اس�ت و رای اس�تنادی ش�ماره 95099710200179 -1395/3/1 شعبه دوم 
دادگاه عمومی حقوقی بندرانزلی در صدور حکم بر بی حقی دعوی تخلیه به جهت ادعای تغییر شغل مستاجر نیز بر اساس گزارش 
کارشناس تامین دلیل صادر گردیده است. بنا به مراتب فوق با لحاظ اینکه از طرف تجدیدنظر خواه گواهان متعددی که در مجاورت 
مغازه مورد اجاره مشغول کسب و کار هستند به دادگاه معرفی گردیده و مودای شهادت شهود تعرفه شده به نحو صریح مبین بسته 
بودن مغازه موصوف از زمان خرید سرقفلی از طرف تجدیدنظر خواه می باشد. لذا در تقابل نظر کارشناس تامین دلیل به عنوان اماره 
و مودای ش�هادت ش�هود به عنوان دلیل و بینه قانونی و ش�رعی، اعتبار شهادت شهود به عنوان دلیل در برابر اماره مرجح تشخیص 
می گردد علیهذا با احراز رابطه استیجاری فی مابین آقای حسین جعفرنیا و مالکین خانمها شهال و شکوفه امینی و عدم احراز تخلف 
مس�تاجر با وارد دانستن تجدید نظر خواهی مس�تندا به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و ماده 358قانون 
آیین دادرس�ی مدنی ضمن نقض رای بدوی حکم بر بطالن دعوی تخلیه، حکم بر تجویز اتقال منافع از س�وی مس�تاجر ظرف مدت 

شش ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی صادر می گردد رای صادره قطعی است. 
ح  5084   رئیس و مستشار   شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیالن   - جواد آوندی یوسف 
رضایی 

آگهی 
شماره بایگانی شعبه : 960995 خواهان خانم هاجر فرجی بطرفیت خوانده داریوش فتحی بخواسته طالق دادخواستی تقدیم دادگاه عمومی 
شهرستان رضوانشهر که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رضوانشهر واقع در رضوانشهر ارجاع و به کالسه 
960995 ثبت شده است بتاریخ 28/9/97 ساعت 9 صبح جهت رسیدگی در این شعبه معرفی نمایید و بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان تجویز ماده 73 ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از 

جراید کثیراالنتشار اگهی می شود تا خوانده پس از نشر در این شعبه حاضر شوند 
ح  5085  مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی رضوانشهر – رشید ارده 

آگهی مزایده
ش�ماره بایگانی شعبه : 970354 برابر محتویات پرونده اجرایی کالسه م/970354 و به موجب نیابت شماره 1397168001463528 مورخ 
97/06/07 صادره از اجرای احکام ش�عبه 107 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران آقای محمد تنهایی س�ید آبادی فرزند 
قدرت اله محکوم است بپرداخت مبلغ 928/413/065 ریال در حق محکوم له خانم حمیده عارف عشقی و مبلغ 52/859/850 ریال نیم 
عشر دولتی   در حق صندوق دولت، که به لحاظ عدم پرداخت منتهی به توقیف یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک بشماره پالک ثبتی 403 
اصلی بخش 24 گیالن بمساحت 1450 مترمربع واقع در خیابان امام خمینی- کوچه نصر اول- کوچه الکتریکی اکبری علیهذا این اجرا قصد 
دارد ملک فوق الذکر را براس�اس قیمت پایه به ش�رح نظریه کارشناسی مورخ 97/7/7 و طی مزایده حضوری به فروش برساند. یک دانگ 
مشاع از ششدانگ ملک بشماره پالک ثبتی 403 اصلی بخش 24 گیالن بمساحت 1450 مترمربع واقع در خیابان امام خمینی- کوچه نصر 
اول- کوچه الکتریکی اکبری که حالیه ملک فوق به شکل یک قطعه زمین محصور مشتمل بر دو باب خانه متروکه و مخروبه و به مشخصات 
اربعه شماال و شرقا متصل به کوچه جنوبا و غربا متصل به امالک مجاور و اطراف ملک دارای حصار بلوک سیمانی می باشد. قیمت کارشناسی 
یک دانگ از ششدانگ مورد تعرفه با توجه به موقعیت و مختصات مکانی و شرایط زمانی و در نظر گرفتن نوع کاربری مقدار بر و کف نسبت 
به معابر عمومی موجود، مقدار مساحت و لحاظ نمودن جمیع جهات موثر بمبلغ 1/450/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است. زمان 
برگزاری مزایده بتاریخ 1397/9/06 روز س�ه ش�نبه س�اعت 9 الی 10 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فومن 
برقرار می باشد. مزایده با حضور نماینده دادستان عمومی و انقالب راس ساعت مقرر از قیمت پایه ارزیابی شده شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی فروجته خواهد شد. متقاضیان شرکت در مزایده موظف به واریز 10 درصد  قیمت پایه کارشناسی در روز مزایده )2 ساعت قبل از 
وقت مزایده( بحساب سپرده دادگستری و ارائه فیش واریزی جهت شرکت در جلسه مزایده خواهند بود. برنده مزایده متعاقبا مازاد 10 درصد  
مبلغ پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز و نسبت به ارائهفیش واریزی در روز مزایده اقدام نموده و مابقی حداکثر ظرف مدت 
یک ماه وصول میگردد. خریداران 5 روز قبل از مزایده می توانند ضمن هماهنگی با دفتر اجرایی از ملک موصوف بازدید و سپس در مزایده 

شرکت نمایند ای آگهی فقط در یک نوبت منشر خواهد شد. 
ح  5086  شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فومن  

آگهی
  چهارشنبه
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم زینب مامانی فرزند پنجعلی 
و آقای فرشید مامانی فرزند فاضل

خواهان بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت 429709 دادخواستی به طرفیت خواندگان  زینب و فرشید 
مامانی به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 12/9127/952497 مورخ 96/10/20 بانک ملی ایران 
به مبلغ 240/000/000 ریال مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارات تاخیر تادیه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709982611600294 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی کرج 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/25 ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
94 منشی دادگاه حقوقی شعبه شانزده دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کرج – فاطمه صابری

آگهی    
خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم ملیحه قربانی راد دادخواستی به طرفیت عوض غیوری باغجقاز 
به خواسته مطالبه وجه چک ، هزینه دادرسی ، خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل تقدیم دادگاههای 
عمومی کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه 58 شورای حل اختالف کمالشهر واقع در کمالشهر بین 
ظفر 9 و 10 جنب پل عابر پیاده ارجاع و به کالسه 970351/58/97 ثبت گردیده که وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/01 ساعت 9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد . 
58 دبیر شعبه 58 شورای حل اختالف کمالشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای میثم مهدوی فرزند سردار و خانم اعظم 
مهدوی پور

خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای محمد رضا افشار  دادخواستی به طرفیت خوانده   به خواسته 
مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709982691900663 شعبه 9 شورای حل 
اختالف کرج ) 19 سابق ( – مجتمع شماره 1 ) شهید بهشتی ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/26 
ساعت 9/00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد .
63 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف کرج ) 19 سابق ( – مجتمع شماره 1 ) 
شهید بهشتی ( - محمدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم هاجر حمزه ء فرزند جواد علی 
خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای محمد رضا افشار  دادخواستی به طرفیت خوانده   به خواسته 
مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709982691900664 شعبه 9 شورای حل 
اختالف کرج ) 19 سابق ( – مجتمع شماره 1 ) شهید بهشتی ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/26 
ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد .
64 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف کرج ) 19 سابق ( – مجتمع شماره 1 ) 
شهید بهشتی ( - محمدی

آگهی  نظریه هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف مستقر در  حوزه ثبتی آرادان 
1-برابر رای ش�ماره 139760329126001506 مورخه 1397/08/01 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض خانم معصومه شرف الدین فرزند حسینقلی در ششدانگ یک قطعه باغچه با حقابه به مساحت 1990/30 متر 
مربع قسمتی از پالک 4 فرعی از 88 اصلی واقع در ده سراب ایستگاه بن کوه موروثی از حسینعلی شرف الدین موضوع 

پرونده کالسه 12000544-92 محرز گردیده است .
2-برابر رای شماره 139760329126001515 مورخه 1397/08/02 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای اکبر صبوری فرزند علی محمد در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به صورت دامداری و 
مسکونی به مساحت 2889/19 تحت قسمتی از پالک 291 فرعی از 105 اصلی واقع در داورآباد تقسیم نامه عادی بین ورثه 

علی محمد صبوری موضوع پرونده کالسه 126000045-97 محرز گردیده است .
3-برابر رای شماره 139760329126001520 مورخه 1397/08/02 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای غالمحسین مهرزاد فرزند عباسعلی در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی با حقابه به مساحت 1526/11 
متر مربع قس�متی از پالک 9 فرعی از 82 اصلی واقع در آرادان دارای مالکیت مشاعی موضوع پرونده کالسه 12600015

9                           -97 محرز گردیده است 
4-برابر رای شماره 139760329126001526 مورخه 1397/08/05 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای محمد اسمعیل محمدی فرزند رمضانعلی در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 306/74 متر مربع 
قسمتی از پالک 487 فرعی از 86 اصلی واقع در علی آباد بیع نامه عادی و بصورت مع الواسطه از طرف عباس حسینی 

موضوع پرونده کالسه 126000122-97 محرز گردیده است .
5-برابر رای شماره 139760329126001539 مورخه 1397/08/07 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای عزت اهلل موالئی فرزند س�یف اهلل درشش�دانگ یک باب خانه و باغچه  به مساحت 797/55 متر مربع 
قس�متی از پ�الک 110 فرع�ی از 86 اصلی  واقع در علی آباد بیع نامه عادی از حش�مت موالئی موضوع پرونده کالس�ه 

126000189-96 محرز گردیده است .
6-برابر رای شماره 139760329126001541 مورخه 1397/08/07 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای رمضان قلی فرزند علی اکبر در ششدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت 274/41 متر مربع قسمتی 
از پالک 251 فرعی از 86 اصلی واقع در علی آباد تقسیم نامه بین وراث مرحوم علی اکبر میرزائی موضوع پرونده کالسه 

126000064-96 محرز گردیده است .
7-برابر رای شماره 139760329126001545 مورخه 1397/08/07 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای نادر خرم شاد  فرزند زین العابدین در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی با حقابه به مساحت  12250/60 
متر مربع قسمتی از پالک 473 فرعی  از 82 اصلی واقع در آرادان تقسیم نامه عادی بین وراث زین العابدین خرم شاد 

موضوع پرونده کالسه 126000072-97 محرز گردیده است .
8-برابر رای شماره 139760329126001543 مورخه 1397/08/07 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای نادر خرم شاد فرزند زین العابدین ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی با حقابه به مساحت 4205/42 متر 
مربع قسمتی از پالک 132 فرعی از 82 اصلی واقع در آرادان بیع نامه عادی بین وراث زین العابدین خرم شاد موضوع پرونده 

کالسه 126000073-97 محرز گردیده است .
9-برابر رای شماره 139760329126001547 مورخه 1397/08/07 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای اکبر غندالی فرزند اهلل یار در شش�دانگ یک قطعه زمین  به مس�احت 949/96 متر مربع قس�متی از 
پالک334 فرعی از 77 اصلی واقع در کهن آباد قولنامه عادی از ورثه رفیع عرب عامری فرزند محمد حسین موضوع پرونده 

کالسه 12000001 -97 محرز گردیده است .
10-برابر رای شماره 139760329126001537 مورخه 1397/08/07 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای محمد حسینی فرزند شیر خان در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن به مساحت 
222/63 متر مربع قسمتی از پالک 110 فرعی از 86 اصلی واقع در علی آباد بیع نامه عادی از زهرا امیری ورثه علی ایجی 

موضوع پرونده کالسه 126000182-97 محرز گردیده است .
11-برابر رای شماره 139760329126001555 مورخه 1397/08/09 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند سیف اله در ششدانگ یک قطعه زمین با حقابه به مساحت 2785/95 متر مربع قسمتی 
از پالک 5 فرعی از 67 اصلی واقع در سوداغالن توافق نامه عادی و مالکیت مشاعی موضوع پرونده کالسه 97-126000149 

محرز گردیده است .
12-برابر رای شماره 139760329126001557 مورخه 1397/08/09 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند سیف اله در ششدانگ یک باب خانه قدیمی به مساحت 839/55 متر مربع قسمتی از 
پالک 5 فرعی از 67 اصلی واقع در سوداغالن توافق نامه عادی و سند رسمی مشاعی موضوع پرونده کالسه 126000146-

97 محرز گردیده است .
13-برابر رای شماره 139760329126001559 مورخه 1397/08/09 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند س�یف اله در شش�دانگ یک باب خانه و باغچه با حقابه به مس�احت 6066/77 متر 
مربع قسمتی از پالک 5 فرعی از 67 اصلی واقع در سوداغالن توافق نامه و سهم مشاعی رسمی موضوع پرونده کالسه 

126000150-97 محرز گردیده است .
14-برابر رای شماره 139760329126001561 مورخه 1397/08/09 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند سیف اله در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه به مساحت 8436/97 متر 
مربع قسمتی از پالک 6 فرعی از 67 اصلی واقع در سوداغالن توافق نامه و سهم مالکیت مشاعی موضوع پرونده کالسه 

126000154-97 محرز گردیده است .
15-برابر رای شماره 139760329126001563 مورخه 1397/08/09 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند سیف اله در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه به مساحت 31606/21 متر 
مربع قسمتی از پالک 15 فرعی از 67 اصلی واقع در سوداغالن مالکیت مشاعی موضوع پرونده کالسه 97-126000152 

محرز گردیده است .
16-برابر رای شماره 139760329126001565 مورخه 1397/08/10 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند سیف اله در ششدانگ یک باب قلعه قدیمی به مساحت 1172/42 متر مربع قسمتی از 
پالک 11 فرعی از 67 اصلی واقع در سوداغالن توافق نامه عادی و مالکیت مشاعی موضوع پرونده کالسه 97-126000148 

محرز گردیده است .
17-برابر رای شماره 139760329126001567 مورخه 1397/08/10 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند سیف اله در ششدانگ یک باب خانه با حقابه به مساحت 1467/85 متر مربع قسمتی 
از پالک 6 فرعی از 67 اصلی واقع در سوداغالن توافق نامه و سند رسمی مشاعی موضوع پرونده کالسه 97-126000155 

محرز گردیده است .
18-برابر رای شماره 139760329126001569 مورخه 1397/08/10 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند سیف اله در ششدانگ یک باب خانه و قلعه قدیمی به مساحت 2264/34 متر مربع 
قس�متی از پالک 11 فرعی از 67 اصلی واقع در س�وداغالن توافق نامه مالکیت و س�ند مشاعی موضوع پرونده کالسه 

126000147-97 محرز گردیده است .
19-برابر رای شماره 139760329126001571 مورخه 1397/08/10 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند سیف اله در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه به مساحت 12213/77 متر 
مربع قسمتی از پالک 15 فرعی از 67 اصلی واقع در سوداغالن سند رسمی موضوع پرونده کالسه 126000151-97 محرز 

گردیده است .
20-برابر رای شماره 139760329126001573 مورخه 1397/08/10 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند سیف اله در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه به مساحت 13564/02 متر 
مربع قسمتی از پالک 15 فرعی از 67 اصلی واقع در سوداغالن سند رسمی مشاعی موضوع پرونده کالسه 97-126000153 

محرز گردیده است .
21-برابر رای شماره 139760329126001575 مورخه 1397/08/10 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه 
وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند سیف اله در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه به مساحت 14687 متر مربع 
قس�متی از پالک 15 فرعی از 67 اصلی واقع در سوداغالن سند رسمی مشاعی موضوع پرونده کالسه 97-126000156 
محرز گردیده اس�ت 22 -برابر رای ش�ماره 139760329126001579 مورخه 1397/08/12 صادره از هیئت قانون تعیین 
تکلیف تصرفات مالکانه وبالمعارض آقای یحیی عامری فرزند حبیب در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 
345/86 متر مربع قسمتی از پالک 44 فرعی از 105 اصلی واقع در داورآباد بیع نامه عادی و بصورت مع الواسطه از ربابه 

ایجی احدی از ورثه علی ایجی موضوع پرونده کالسه 126000138-97 محرز گردیده است .
لذا در اجرای مقررات ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی فاقد سند مراتب به منظور اطالع صاحبان 
حقوق در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می گردد معترضین میتوانند ظرف 2 ماه از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی 
اعتراض خود را به این اداره تس�لیم وظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم داد خواس�ت به مرجع 
قضایی نموده وگواهی مربوطه را به اداره تسلیم نمایند ودر صورت عدم وصول اعتراض ویا عدم ارائه گواهی تقدیم 
دادخواست پس از گذشت موعد مقرر سند مالکیت بنام متصرف صادر وتسلیم خواهد شد وبدیهی است صدور سند 
مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود  تاریخ انتش�ارنوبت اول  : 23  /  08  /1397 تاریخ انتش�ار نوبت 

دوم :   08 /  09   /1397
                                         853 شاه حسینی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آرادان

اگهی
بدینوسیله به متهم گالویژچاوبازکه فعال مجهول المکان بوده درپرونده کالسه شعبه101دادگاه کیفری 2میاندوآب 101جزایی تحت تعقیب 
میباشد درراستای ماده406قانون ائین دادرسی کیفری ابالغ واعالم میگردد جهت دفاع اتهام انتشار فیلم عکس های مستهجن درفضای 
مجازی و اخذ اخرین دفاع درتاریخ 97/10/11 سه شنبه ساعت 10 درشعبه 101 دادگاه کیفری میاندوآب حاضر شود درغیراینصورت وفق ماده 

407قانون صدرالذکر درخصوص نامبرده اتخاذ خواهدشد.
2850-شعبه101دادگاه کیفری دوشهرمیاندوآب101جزایی سابق

آگهی
خواهان جلیل اختری به طرفت حامد عظیمی و غیره دادخواستی با موضوع تخلیه تسلیم دادگاه نموده که به شعبه اول دادگاه حقوقی بوشهر 
ارجاع و به کالسه 940243 ثبت و موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و نظریه کارشناسی واصل شده است حسب درخواست 
خواهان و دس�تور دادگاه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می گردد خوانده می توانند جهت دریافت نظریه کارشناسی به این دادگاه مراجعه نمایند در غیر این صورت 

این دادگاه غیابا رسیدگی  و اتخاذ تصمیم می نماید .
690 شعبه اول دادگاه حقوقی بوشهر – الهام هاشمی

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

دفتر رسمي ازدواج شماره 21 و طالق 3 ورامین
سردفتر: سید علي موسوي زاده

جناب آقاي محمد رضا کریمي فرزند محمود به موجب این آگهي به جنابعالی ابالغ مي گردد: همسر 
جنابعالي خانم نجمه چنگیزی فرزند محمد به استناد دادنامه شماره  9709970207300785 مورخه 
1397/6/13  ش�عبه س�وم دادگاه عمومی )حقوقی( حوزه قضایی ورامین به این دفترخانه مراجعه و 
خواستار اجراء و ثبت صیغه طالق خود مي باشد ، لذا مقتضي است ظرف یک هفته پس از رویت این 
آگهي ، جهت ثبت طالق در محل این دفترخانه واقع در آدرس ذیل الذکر، حضور به هم رسانید در غیر 
این صورت اعتراض بعدي شما مسموع و قابل قبول نخواهد بود. نشاني: ورامین، میدان راه آهن، بلوار 

شهید باهنر،بعد از دادگستري، جنب مسجد امام سجاد)ع( پالک 66
                    سردفتر رسمي ازدواج شماره 21 و طالق شماره 3 ورامین- سیدعلی موسوی زاده

آگهی
درخصوص شکایت خانم زینب ملکي علیه آقاي علي فیروزیان فیروز آبادي دایر بر توهین و تهدید 
به شرح شکواییه موضوع پرونده کالسه باتوجه به مجهول المکان بودن متهم ظرف یک ماه از انتشار 
آگهی برای رس�یدگی وفق ماده  174 از قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه دوم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب قرچک تشکیل می گردد. و مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار جهت استحضار 

متهم از وقت و محل تشکیل جلسه و موضوع پرونده انتشار می یابد.
1725    مدیردفتر شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب قرچک – محمد ایمانی
اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به سیده زهرا حسینی مدنی فرزند سید ناصر و اقای بهروز 

کاوه
خواهان   شرکت سایپا به نمایندگی خانم مهدیه نیلی   دادخواستی به طرفیت خوانده   خانم سیده زهرا حسینی مدنی و اقای بهروز کاوه به خواسته 
مطالبه چک مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9709981105300316 شعبه 1053    مجتمع شماره بیست و دو    شورای حل 
اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/9/25 ساعت15/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
93284 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1053 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به  اقای مالک محمودی بارزی فرزند محمدعلی وخانم 
محبوبه فرخان

خواهان   شرکت سایپا به نمایندگی خانم مهدیه نیلی  دادخواستی به طرفیت خوانده   آقای مالک محمودی بارزی و خانم محبوبه فرخان به خواسته 
مطالبه چک مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9709981105300237  شعبه 1053 مجتمع شماره بیست و دو    شورای حل 
اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/9/25 ساعت15/15تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
93282 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1053 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به  مهدی شاکریان
خواهان  شرکت سایپا به نمایندگی مهدیه نیلی دادخواستی به طرفیت خوانده   اقای مهدی شاکریان به خواسته مطالبه چک مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع به ش�ماره پرونده کالسه 9709981105300373 شعبه 1053 مجتمع شماره بیس�ت و دو    شورای حل اختالف شهر تهران ثبت 
و وقت رس�یدگی مورخ97/9/25 ساعت16 تعیین که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد. 
93278 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1053 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران

آگهی حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت نادر مقدم طاهری به ش�ماره شناسنامه 1132    به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  970228  از 
این دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�اوروان   ناصر مقدم طاهری  به ش�ماره شناس�نامه 461 در تاریخ 
97/6/8  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان منحصر است به  نادر مقدم طاهری صادره تهران فرزند متوفی ش ش 
1132-48/3/14- محسن   مقدم طاهری صادره تهران فرزند متوفی ش ش7900-52/6/31- حسین مقدم طاهری صادره تهران فرزند متوفی ش 
ش1897-60/2/21- حمیده مقدم طاهری صادره تهران فرزند متوفی ش ش3896-46/11/4- فاطمه پیروزی نگهدار ش ش 1328/11/28-638 
همدان همسر متوفی   و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه 

تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
93276 شعبه 1066 مجتمع شماره 22 شهرستان تهران

دادنامه
 تاریخ رسدگی 97/7/17 مرجع رسیدگی حوزه 6 شورای حل اختالف منطقه یک تهران خواهان اقای بهنام خدابنده لو فرزند حسن خوانده خانم 
مهری فضلی فرزند زیادعلی خواسته مطالبه مبلغ 39/000/000 میلیون ریال بابت خسارات و افت به انضمام هزینه کارشناسی و دادرسی گردشکار- 
خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه  و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده  پس از شور وتبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا در خصوص دعوای خواهان اقای بهنام خدابنده لو فرزند حسن به طرفیت خوانده خانم 
مهری فضلی فرزند زیادعلی به خواسته مطالبه مبلغ 39000000 میلیون ریال بابت خسارات و افت به انضمام هزینه کارشناسی و داوری به این شرح 
که خواهان برابر درخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی وارایه نظریه کارشناسی خواستار محکومیت خوانده را دارد و خوانده علی رغم 
ابالغ از طریق اگهی درجلسه دادرسی حاضر نگردیده است و الیحه ای ارایه ننموده است لذا با عنایت به شرح فوق و اظهارات خواهان ومستفاد 
نظریه کارشناسی و با جلب نظر مشورتی اعضا شورا دعوای خواهان را ثابت تشخیص ومستندا به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد198 
و519 قانون ا د م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 39/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواسته و به انضمام هزینه کارشناسی و دادرسی به 
مستندات پرونده درحق خواهان صاد رواعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دو ظرف بیست روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد.
93273 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تهران

اجرائیه
مش�خصات محکوم له/ محکوم لهم: ش�رکت تعاوني اعتبار ثامن االئمه با مدیریت محمدحس�ین نظری توکلي نش�انی : استان خوزستان 
-شهرستان اهواز - اهواز - نادری - خیابان سي متري - شریعتي – خیابان جهرمی موسسه تعاونی اعتبار ثامن االئمه طبقه اول قسمت 
حقوقي مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: 1 – سیما ابراهیم شلمزاری نام پدر : رحیم نشانی :استان خوزستان - شهرستان اهواز - 
اهواز – نادری - نبش کافي و خوانساري- مجتمع فردوس - واحد 5  2 – پرویز مقامی نام پدر : کاظم نشانی : استان خور ستان - شهرستان 
اهواز – اهواز – نادری  - بین ادهم و گندمی فروش�گاه موتور س�یکلت 3 - محمدعلی پور زاده نام پدر : رجبعلی نشانی : استان خوزستان 
- شهرستان اهواز - اهواز – گلستان – بوستان خ 7 – پالک 22 – طبقه باال  4 -آیت اله گودرزي نام پدر :حنیفه نشانی : استان خوزستان 
- شهر ستان اهواز – اهواز – کیانپارس – خ 7شرقی مجتمع مانیا - پالک 4 مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه: 
ایرج ترک نام پدر : غالم عباس نشانی :خوزستان - اهواز - اهواز زیتون کارمندخ شهیدبندر مجتمع تجاري الماس جنوب ط2 واحد3 نوع 
رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم :شرکت تعاونی اعتبار ثامن االئمه با مدیریت محمد حسین نظری توکلی  محکوم به : بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9409976195900805 محکوم علیه محکوم است به خواندگان را تضامنا به پرداخت 
مبلغ فوق ) 820 / 450 / 322 ( ریال بعنوان اصل بدهی و خسارات تاخیر تادیه تا تاریخ 20 / 12 / 93 و از آن به بعد لغایت اجرای دادنامه وفق 
قرارداد بر مبنای روزانه مبلغ 301874 ریال بعالوه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم مینماید . 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس�تیفا محکوم به از آن میس�ر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت سی روز صورت کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همرا مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 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 ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد . )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال 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 می شود . )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه 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 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
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اجرائیه
مش�خصات محکوم له/ محکوم لهم: ش�رکت تعاوني اعتبار ثامن االئمه با مدیریت محمدحس�ین نظری توکلي نش�انی : استان خوزستان 
-شهرستان اهواز - اهواز - نادری - خیابان سي متري - شریعتي – خیابان جهرمی موسسه تعاونی اعتبار ثامن االئمه طبقه اول قسمت 
حقوقي مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: 1 – علی محمد لویمی نام پدر : نبی  نشانی : اهواز – مسیر تصفیه قند و شکر روستای جانیه 
بزرگ جنب بانک ملت پالک 178  2 – میالد پور منصوری  نام پدر : عبدالرضا نشانی : اهواز اخر اسفالت خیابان رازی فرعی چهارم پالک 567  
3 -  قاسم دقاغله مطلق  نام پدر : قدیر نشانی : اهواز چهارراه زند خیابان مهران نبش خسروی پالک 43  4 -  نام ناجی قناصر نام پدر : هاشم 
نشانی : اهواز کوت عبداهلل اسالم اباد خیایان 1 پالک 52  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه: ایرج ترک نام پدر 
: غالم عباس  نشانی :خوزستان - اهواز – اهواز نادری خ علم الهدی ) سعدی ( بین سیروس و امام خمینی ساختمان نور نوع رابطه : وکیل 
محکوم له / محکوم لهم :شرکت تعاونی اعتبار ثامن االئمه با مدیریت محمد حسین نظری توکلی  محکوم به : بموجب درخواست اجراي حکم 
مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9309976195900382 محکوم علیه محکوم است به خواندگان را تضامنا به پرداخت مبلغ  000 / 
000 / 231 ریال بعنوان اصل بدهی و خسارات تاخیر تادیه تا تاریخ 6 / 12 / 96 و از آن به بعد لغایت اجرای دادنامه بر مبنای روزانه 126 / 984  
ریال بعالوه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم مینماید .اجرای احکام قبل از اجرای دادنامه موظف 
است مابه التفاوت هزینه دادرسی را وصول نماید . محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت سی روز صورت کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همرا مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 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 ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد . )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 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 می شود . )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 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 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
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دادنامه
پرونده کالس�ه 9309986195900031 ش�عبه 21 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اهواز دادنامه ش�ماره 9309976195900335 خواهان: 
شرکت تعاونی اعتبار ثامن االئمه با مدیریت محمد حسین نظري توکلي با وکالت آقای ایرج ترک به نشان خوزستان - اهواز - اهواز نادري 
خ علم الهدي )سعدي( بین سیروس و امام خمیني ساختمان نور خواندگان 1- آقاي جمیل بیت سعید به نشاني اهواز کوي سیاحي خیابان 
حمودي پالک 10 2. آقاي عبدالرحمن مهري خاص 3- آقاي س�عاد پور تجدمي همگي به نش�اني اهواز کیانش�هر خیابان یاس 8 پالک441 
خواسته : مطالبه طلب )رای دادگاه( در خصوص دادخواست شرکت تعاونی ثامن االئمه با وکالت آقای ایرج ترک بطرفیت1-سعاد پورتجدمی 
فرزندخضیر 2- عبدالرحمان مهری خاص فرزند عبدالصمد 3 -  جمیل بیت سعید فرزند عبدالرضابه خواسته مطالبه مبلغ 223 / 000 / 000 
ریال بعنوان اصل بدهی  و خسارات تاخیر تادیه تا تاریخ 6/ 12 / 92 و از آن به بعد برمبنای روزانه 26042 ریال لغایت اجرای دادنامه بعالوه 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده مالحظه تصویر قرارداد فروش اقساطی فی مابین خواهان و خوانده ردیف 
اول وضمانت پرداخت دیون توسط سایر خواندگان و توجه به اینکه خواندگان با وصف ابالغ در جلسه دادرسی حضور نیافته دفاعی در قبال 
دعوی مطروحه ارائه نداش�ته اند لذا دعوی خواهان وارد ثابت اس�ت مستندا به مواد198 -515 – 519  از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
10 – 219 – 220 – 221 – 228 – 684 – 696 – 698 – 701 – 1010 قانون مدنی خواندگان را تضامنا به پرداخت مبلغ 223 / 000 / 000  ریال 
بعنوان اصل بدهی و خسارات تاخیر تادیه تا تاریخ 6/ 12 / 92 و از آن تاریخ به بعداجرای دادنامه بر مبنای روزانه مبلغ 26042 ریال بعالوه 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام قبل از اجرای دادنامه موظف است مابه التفاوت 
هزینه دادرسی راوصول نمایدرای صادره غیابی محسوب ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن در همان مهلت 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان خواهد
54 / 8-رییس شعبه 21 دادگاه حقوقی اهواز-عبدالرحمن مصطفوی

اجرائیه
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9309976110900862 محکوم علیهم حسن وزیری انصرجانی و حسن 
انصاری محکوم هستند به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 792 / 754/560 / 4 ریال به عنوان اصل  و سود و تاخیر تادیه تا تاریخ 2/ 4 / 90 که از 
این تاریخ تا تاریخ اجرای کامل دادنامه ) پرداخت محکوم به ( روزانه مبلغ 000 / 100 / 2 ریال به مبلغ محکوم به اضافه و در زمان اجرای حکم توسط 
اجرای احکام محاسبه و از محکوم علیهم وصول خواهد شد بعالوه مبلغ000 / 000 / 18 ریال به عنوان هزینه کارشناسی – بعالوه هزینه دادرسی 
قانونی به مبلغ 300 / 553 /86 ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ 094 / 782 / 92 ریال در حق خواهان بانک ملت . اجرای دادنامه در خصوص شرکت 
تعاونی انصار دریایی خرمشهر وحسن وزیری اسفرجانی منوط است به سپردن تامین مناسب . ضمنا مبنای خسارت تاخیر تادیه و سود بانکی در 
خصوص کتایون صالحی و حسن انصاری مستند به دادنامه 9409976118400146 دادگاه محترم تجدید نظرتا تاریخ2 / 30 / 1394 میباشد . و مبلغ 
000 / 000 / 424 ریال نیز از محکوم به پرداخت شده است . محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت سی روز صورت کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همرا مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 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 ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد . )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال 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 می شود . )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه 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 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به محمد مهدی عامریان
  خواهان مس�عود میرزاعلی فرزند عرازمحمد دادخواس�تی بطرفیت خوانده محمد مهدی عامریان بخواس�ته الزام به تنظیم سند خودرو 
وغیره مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کالسه9709981788400260وشماره بایگانی 970379/شعبه 8دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان گنبد کاووس ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/10/03ساعت 8/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا 
خوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد. 
9713-مدیردفترشعبه 8دادگاه عمومی حقوقی گنبد کاووس- شکری

آگهی 
  درپرونده کالسه 971092/شعبه 102دادگاه کیفری 2گنبد کاووس مصطفی ابراهیمی متهم است به ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت 
علی اصغر ممشلی که وقت رسیدگی پرونده دوشنبه 1397/09/26ساعت11صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن متهم وتجویز 
مواد 174قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور کیفری مراتب 1نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تامتهم 
پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود دروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد.وچنانچه 

ادله ومدارک مثبته ای دارد درروزجلسه حاضرنماید.
 9714-رئیس شعبه 102دادگاه کیفری2 گنبد کاووس-نقی زاده موسوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده 13/970323تجدید نظردادگاه استان گلستان بدینوسیله به اداره اوقاف امورخیریه گرگان دادخواستی تقدیم نموده است 
پس ازارجاع به این شعبه)شعبه 13تجدید نظر(وثبت آن بکالسه فوق نظربه اینکه تجدید نظر خوانده مجهول المکان میباشد حسب دستور 
دادگاه وجهت ادامه رس�یدگی مس�تندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج 
میگردد تاتجدید نظرخوانده عباس�علی امیدی اس�ترابادی فرزند محمد علی جهت رسیدگی وادای توضیح مورخ97/10/01 ساعت9 صبح 

دراین دادگاه حاضرشوند.   
 9703-مدیردفترشعبه 13دادگاه تجدید نظر استان گلستان-مزیدی

آگهی
   درخصوص دعوی رحمت اهلل سقلی بطرفیت1-عزیز شفیعی2-صالح شفیعی فرزند داشی وغیره بخواسته صدور حکم به ابطال مبایعنامه 
مطرح نموده که جهت رس�یدگی به شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(شهرس�تان بندرترکمن واقع دربندرترکمن ارجاع وبکالسه پرونده 
97099817531000693بایگانی970707/ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده)صالح شفیعی(ودرخواست خواهان وتجویزماده 
73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یکنوبت در یکی ازجراید آگهی میشود تاخوانده 
صالح شفیعی جهت شرکت درجلسه رسیدگی مورخه 97/10/6 ساعت11صبح حاضرگردیده ونسبت به اعالم اقامتگاه خویش اقدام وضمایم 

دعوی راازاین مرجع دریافت نماید درغیراینصورت وفق مقررات قانونی دادگاه راسا اتخاذ تصمیم مینماید.
 9711-منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بندرترکمن-کم

آگهی ابالغ وقت دادرسی دادخواست وضمائم به
   کالس�ه پرونده 2/970193-وقت رسیدگی شنبه1397/10/1س�اعت9/15خواهان فاروق)طاها(ایری فرزند ارازگلدی بندرترکمن روستای 
س�یجوال خوانده احمد رضا آرخ مجهول المکان خواس�ته مطالبه طلب خواهان دادخواستی تس�لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رس�یدگی به ش�عبه 2ش�ورای حل اختالف بندرترکمن ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین ش�ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان ودستوررئیس شعبه 2وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
میشود تا خوانده ازتاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یکماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود دادخواست وضمائم را دریافت 
نماید ودروقت مقررباال جهت رسیدگی حضوربهم رساند انتشاراین آگهی به منزله ابالغ محسوب ودرصورت عدم حضورتصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد شد چنانچه بعدا” ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روزخواهد بود.
 9709-مسئول دفترشعبه 2شورای حل اختالف شهرستان بندرترکمن-حسینی

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای کریم مومنی فرزند رحیم بشرح درخواستی که بکالسه 1/97/632-این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
واعالم داشته که مرحوم مومن فرزند یعقوب بشماره شناسنامه699صادره ازکردکوی درتاریخ 1390/1/14دراقامتگاه دائمی خود شهرستان 
کردکوی فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز / عبارتس�ت از1-کریم مومنی ف رحی�م ش ش520ش ملی2249360359ت 
ت1345/11/1پس�رمتوفی2-ابوالفضل مومن ف رحیم ش ش1434ش ملی2248810148ت ت1354/11/1پسرمتوفی3-نجات اله مومن ف 
رحیم ش ش1259ش ملی2248808399ت ت 1349/5/2پس�رمتوفی5-صنمبر مومنی ف رحی�م ش ش1258ش ملی2248808380ت 
ت 1346/5/10دخترمتوفی5-خاتون مومن ف رحیم ش ش9 ش ملی2249394873ت ت1352/1/1دخترمتوفی والغیر اینک ش�ورا پس 
ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد 

ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 9707-قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کردکوی-بازاری

آگهی درخواست حصر وراثت
خان�م معصومه رضائی فرزند محمد علی بش�رح درخواس�تی که بکالس�ه1/97/631-این ش�ورا ثب�ت گردیده درخواس�ت صدورگواهی 
انحصاروراثت نموده واعالم داشته که رقیه روشنی یساقی فرزند ولی بشماره شناسنامه 46صادره ازکردکوی درتاریخ1394/10/8دراقامتگاه 
دائمی خود شهرس�تان کردکوی فوت نم�وده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-علی اکبر رضائی ف محمد علی ش 
ش26ش مل�ی 2249419434ت ت1359/6/1پس�ر متوفی2-مصطف�ی رضائ�ی ف محم�د عل�ی ش ش6 ش مل�ی2249339325ت ت 
1343/4/3پس�رمتوفی3-امراله رضائی ف محمد علی ش ش1353ش ملی2248809336ت ت1351/5/1پسرمتوفی والغیر اینک شورا 
پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد 

ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادرخواهد شد.
 9706-قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کردکوی-بازاری

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای سید ابوالفضل عقیلی فرزند سید جالل بشرح درخواستی که بکالسه 2/97/676-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحص�ار وراث�ت نموده واعالم داش�ته که س�ید جالل عقیلی فرزند س�ید محف�وظ بش�ماره شناس�نامه 144ش م 2249102813صادره 
ازکردکوی درتاریخ 97/08/02دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان کردکوی فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتس�ت 
از1-نرگس عقیل�ی ف ابراهیم ش ملی2249048134ت ت 1323/1/3مادر متوفی 2-بتول ش�هاب الدین ف رجب ش ملی2249141101ت 
ت1351/6/10همسرمتوفی3-سید غفور عقیلی ف سید جالل ش ملی2240036753ت ت 1369/1/6فرزند متوفی4-سید ابوالفضل عقیلی 
ف س�ید جالل ش ملی 5300005207ت ت1370/6/9فرزند متوفی5-س�ید محمد علی عقیلی ف س�ید جالل ش ملی5300018104ت ت 
1372/7/1فرزند متوفی6-سیده فاطمه زهرا عقیلی ف سید جالل ش ملی5300040835ت ت 1377/1/22فرزند متوفی والغیر اینک شورا 
پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد 

ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 9705-قاضی شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان کردکوی-براری 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آرشاویل آزادسرگیان دارای شناسنامه شماره 21 بشرح دادخواست به کالسه 970041 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان آنوشوان آزادی بشناسنامه 835 در تاریخ 97/7/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم 
منحصر اس�ت به1- آرش�اویل آزادس�رگیان ش ش21ت ت1312ش م2754894942برادرمتوفی2.آندرانیک آزادی س�رکیان ش ش2ت 
ت1320ش ش2754922776برادرمتوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد ش�د.به استناد نامه ش�ماره 18-296/چ ک مورخه 97/8/20 طبق قوانین بندب ماده64 مقررات اموال شخصیه ارامنه 

ماترک مرحوم بالسویه میان دوبرادرش تقسیم میشود. 
2815- رئیس شعبه 43 شورای حل اختالف ویژه اقلیتهای دینی- ولسون یونن

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی
تجدیدنظرخواه امیرحس�امی دادخواس�ت تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانه صالح الدین مهتدی نس�بت به دادنامه ش�ماره 
9709974499500886 درپرون�ده کالس�ه 970670 ش�عبه 4 عمومی حقوقی خوی تقدی�م که طبق موضوع م�اده73 و346قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن نجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت دریکی از جرایدکثیراالنتشارآگهی می گردد 
تاتجدیدنظرخوانده ظرف10روز پس از تاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خودنس�خه ثانی دادخواست 
وضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت وچنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید درغیراینصورت پس از انقضا مهلت مقررقانونی 

نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظراقدام خواهدشد.
2835-مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه4دادگاه عمومی حقوقی بوکان-جمشیدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست ضمائم به صالح بایزیدی فرزندرحمن 
مطرح که به این ش�عبه ارجاع به پرونده کالس�ه 9709984432300439 شعبه3دادگاه عمومی حقوقی مهابادثبت و وقت رسیدگی مورخ  
97/10/3 س�اعت 12:00 تعیین ش�ده است .به علت مجهول المکان بودن متهم ودرخواست شاکی وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقالب درامور مدنی ودس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می شود تا متهم پس از 
نشر آگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد .
2821- منشی دادگاه حقوقی شعبه3دادگاه عمومی حقوقی مهاباد-صالح الدین عزیزی

اگهی
بدینوسیله به متهم رضابی مقام فعال مجهول المکان بوده درپرونده کالسه 970190 شعبه سوم دادیاری دادسرای میاندوآب تحت تعقیب 
میباشد درراستای ماده174قانون ائین دادرسی کیفری ابالغ و اعالم میگردد ظرف مدت یکماه ازتاریخ نشراگهی جهت دفاع ازاتهام خویش 

دایربر ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت حاضر شود درغیراینصورت وفق ماده217قانون صدرالذکراتخاذتصمیم خواهدشد
2851-دادیارشعبه سوم دادسرای عمومی وانقالب میاندوآب-حضرتی

رونوشت آگهی حصر وراثت
گللرعدن محمد دارای شناسنامه شماره 2750287782 بشرح دادخواست به کالسه 57/970988 از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان کبرا جانعلی زاده کاری بشناسنامه 2754023331 در تاریخ 97/7/29 اقامتگاه دائمی خود 
ب�درود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1-گللر عدن محمدفرزندحیدرعل�ی ش ش2750287782مادرمتوفی.اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
2852- رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه-عیدی

دادنامه
پرونده کالسه9609984434100239شعبه102دادگاه کیفری دوشهرمهاباد102جزایی سابق تصمیم نهایی9709974432700930-شکات1.
فرهادکاظمی فرزندامید2.عزیزراسخ نیافرزندمحمدسلطان باوکالت علی قاسمی دوم فرزندعبدالجباربنشانی ارومیه خ حسنی ساختمان 
اس�مان ارومیه ط2واحد203-متهم یوسف خیاطی فرزندعلی بنشانی مهابادخ کشاورزپشت مسجدنورساختمان کیمیا ط5واحد10-اتهام 
1.خیانت درامانت2.تحصیل مال ازطریق نامش�روع-رای دادگاه-درخصوص اتهام یوس�ف خیاط فرزندعلی متواری ومجهول المکان امیر 
مجهول المکان فعالمتوایر دایربرخیانت درامانت دادگاه باعنایت به شکایت شاکیان خصوصی وتحقیقات معموله وگزارش مرجع انتظامی 
روگرفت نظریه کارشناسی عدم حضورودفاع متهم درجریان رسیدگی درمرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا در محضردادگاه علیرغم ابالغ 
قانوین احضاریه به متهم کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی وانقالب مهابادبزهکاری متهم به نظردادگاه محرزومسلم است فلذا 
دادگاه مستندا به ماده674قانون مجازات اسالمی مصوب1375حکم برمحکومیت متهم به تحمل سه سال حبس تعزیری صادر واعالم میدارد 
رای صادره غیابی ظرف20روزپس ازابالغ واقعی به متهم قابل واخواهی دراین شعبه پس انقضای مهلت واخواهی ظرف 20روزپس ازابالغ قابل 

تجدیدنظرخوایه درمحاکم تجدیدنظرمرکز استان آ.غ است.
2820-رئیس شعبه102دادگاه کیفری2مهاباد

دادنامه
پرونده کالسه9609984433700332شعبه102دادگاه کیفری دوشهرمهاباد102جزایی سابق تصمیم نهایی9709974432700931-شاکی 
محی الدین عبداله ش�رفکندی فرزندابوبکر بنش�انی مهاباد کانی صوفی رش�یدک4-متهم جوادابراهیمی فرزندش�اه رضا-اتهام توقیف 
خودرو با پالک جعلی-رای دادگاه- درخصوص اتهام جوادابراهیمی فرزندش�اه رضامجهول المکان ومتواری دایربرنش�ب پالک خودرو رنو 
سپندبرروی خودروپرایدسفیدمدل1389دادگاه توجها به گزارش مرجع انتظامی تحقیقات معموله ان مرجع مالحظه نتیجه استعالمات بعمل 
امده وکیفرخواست صارده ثتوسط دادسرای مهاباد عدم حضورودفاع متهم درمرحله تحقیقات مقدماتی درجلسه دادگاه بزهکاری متهم به 
نظردادگاه محرزاست لذا مستندا به ماده720قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب 1375 حکم برمحکومیت متهم به تحمل یکسال 
حبس ثتعزیری راصادر واعالم میدارد رای صادره غیرحضوری بوده ظرف20روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظرمرکز 

استان آ.غ است.
2819-رئیس شعبه102دادگاه کیفری دومهاباد

دادنامه
پرونده کالسه9609984441500552شعبه اول دادگاه عمویم بخش سیمینه تصمیم نهایی9709974441500702-شکایت 1.محمدعبداله 
زاده فرزند علی بنش�این بوکان امیرابادک بیس�تون 20روبروی مسجدنبی2.مهنازعبداله زاده فرزندمحمدبنشانی بوکان امیراباد کهنه ک 
بیستون20روبروی مسجدنبی3.قمری زارعی فرزندعبداله بنشانی بوکان میرابادقدیم ک بیستون20-متهم هیواحیدری فرزندمحمدصالح 
بنش�انی ب�وکان خ کمربندی روب�روی راهنمارانندگی قدیم-اتهام ض�رب و جرح عمدی2.توهین به اش�خاص ع�ادی-رای دادگاه- اتهام 
هیواحیدری فرزندمحمدصالح ت ت71مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و فحاش�ی حس�ب ش�کایت ش�اکی و گزارش مرجع 
انتظامی وگواهی پزش�کی قانونی و سوگندش�اکی محرزبوده لذا دادگاه به اس�تناد مواد 449و488و559و709و710قانون مجازات اسالمی 
مصوب92ماده608قانون مجازات اسالمی مصوب75 نامبرده رابه پرداخت نیم درصد دیه کامل بابت ارش جراحت حارصه درناحیه قدامی 
قفسه سینه و یک درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه درقسمت داخلی لب تحتانی درحق مهناز عبداله زاده فرزندمحمدظرف یکسال 
ازتاریخ حادثه 28/7/96 محکوم و درخصوص توهین و فحاشی به تحمل پنجاه ضربه شالق تعزیری محکوم مینماید ودرخصوص اتهامات 
دیگر متهم مبنی بر مزاحمت و قدرت نمایی باچاقو و تبرزین دادگاه باعنایت به محتیوات پرونده من جمله شکایت شاکی و گزارش مرجع 
انتظامی وقوع بزهی راازسوی ایشان محرزندانسته به استناد ماده265قانون ائین دادرسی کیفری مصوب92 قرارمنع تعقیب صادر واعالم 
مینمایدریا صادره غیابی ظرف20روزپس ازابالغ قابل واخوایه دراین دادگاه وپس ازان ظرف20روزقابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان آ.غ 

است درخصوص قرارصادره ظرف20روزپس ازتاریخ ابالغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان آ.غ است.
2812-رئیس دادگاه عمومی بخش سیمینه

آگهی حصر وراثت
آقای قاسم رمضانی -  دارای شناسنامه شماره 361  بشرح دادخواست به کالسه 4/970302/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  نازگل رمضانی  - بشناس�نامه 2900760283 در تاریخ 1397/05/05 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:  1-  قاسم رمضانی، فرزند سلیمان، به ش.ش 361 پدر متوفی 2- زهرا خلیلی، فرزند یوسف، 
به ش.ش 122 مادر متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
2857-رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف نقده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای  محمود بهشاد فرزند  اسماعیل
خواهان س�تاد اجرایی فرمان حضرت امام ) ره ( اداره کل البرز غرب اس�تان تهران ) به قائم مقامی 
از خانم س�ولماز وایلدگز مدیر (  دادخواستی به طرفیت خوانده 1- محمود بهشاد فرزند  اسماعیل 
2- سولماز مدیر فرزند بهروز 3- ایلدگز مدیر فرزند بهروز  به خواسته اعتراض ثالث تقاضای ابطال 
س�ند انتقال اجرایی ، ابطال مبایعه نامه عادی ، صدور حکم مبنی بر اعم�ال ماده 39 قانون اجرای 
احکام مدنی و اعاده به وضع سابق ، پرداخت هزینه دادرسی و خسارات  مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9709982610800353 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرج ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/12/15 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار 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 .
53 منشی دادگاه حقوقی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرج – افضل محمدی

آگهی    
خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم ملیحه قربانی راد دادخواستی به طرفیت رضا عاشوی بنه زمینی 
به خواسته مطالبه وجه چک ، هزینه دادرسی ، خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل تقدیم دادگاههای 
عمومی کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه 58 شورای حل اختالف کمالشهر واقع در کمالشهر بین 
ظفر 9 و 10 جنب پل عابر پیاده ارجاع و به کالسه 970351/58/97 ثبت گردیده که وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/01 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد . 
51 دبیر شعبه 58 شورای حل اختالف کمالشهر
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  139760324009003147 - 97/07/17 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حوا لوانی منفرد فرزند محمد به شماره شناسنامه 1046 صادره 
از دش�تی به ش�ماره ملی 3549619030 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 99 مترمربع پالک 48 فرعی از 2032 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک اصلی 2032 واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی بهنام سلحشور ورثه حسین حاج محمد محرز گردیده 
اس�ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  آگهی می ش�ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 مرجع 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 1397/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/09/08
1282 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر – سهراب خواجه

دادنامه
  پرونده کالسه 9709987710800166 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر تصمیم نهایی شماره 9709977710800525 
خواهان بانک انصار مدیریت شعب استان بوشهر به مدیریت عاملی عبدالرضا شاکر با وکالت آقای امین شهیدزاده فرزند عباس به نشانی 
بوش�هر ، خیابان مطهری ، نبش خیابان مدرس ، طبقه فوقانی بانک مس�کن دفتر وکالت غالمحس�ین افراس خواندگان 1- آقای اسماعیل 
آذرخش فرزند ابراهیم به نشانی استان بوشهر ، شهرستان بوشهر ، شهر بوشهر ، میدان امام خمینی ، کوچه جنوب مسجد امیرالمومنین 
، پالک 23 2- خانم فاطمه یزاف فرزند احمد 3- آقای غالمرضا بازرگان فرزند درویش همگی به نش�انی بوش�هر ، خیابان انقالب پاساژ طال 
4- آقای علیرضا عباس�ی فرزند نوش�اد به نشانی بوش�هر ، خیابان مطهری ، مدیریت شعب موسس�ه ثامن الحجج خواسته ها 1- مطالبه 
خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه بابت ... 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- تامین خواسته رای دادگاه در خصوص دادخواست بانک انصار 
مدیریت ش�عب اس�تان بوشهر با وکالت آقای امین شهیدزاده به طرفیت 1- خانم فاطمه یزاف و آقایان 2- غالمرضا بازرگانی 3- اسماعیل 
آذرخش 4- علیرضا عباسی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ هفتصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر تادیه از مورخ 95/6/4 
لغایت اجرای کامل حکم دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مالحظه تصویر مصدق یک فقره قرارداد بانکی ) مرابحه ( به شماره 
16/10241/1168522/1 مورخ 95/6/4 که با اس�تناد به ان قرارداد وکیل خواهان ادعا نموده مبلغ فوق را از خواندگان طلبکار می باش�د که 
نامبردگان علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از حضور در دادگاه و دفاع امتناع نموده اند و دلیلی بر برائت ذمه ارائه نکرده اند لذا با توجه به مصون 
ماندن مستندات خواهان از ایراد و اینکه مفاد قرارداد ارائه شده از سوی خواهان و مندرجات ان قرارداد پیوستی که حکایت از اشتغال ذمه 
خواندگان به وی دارد دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی ومس�تندا به ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصالحی 
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 1368 و مواد 198 ، 502 ، 515 ، 519 قانون 
آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 230 قانون مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال به 
عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم 
دادخواس�ت 97/3/21 تا زمان اجرای حکم توس�ط اجرای احکام در زمان اجرا محاس�به می گردد در حق خواهان دعوی صادر و اعالم می 
دارد رای صادره نس�بت به خواندگان ردیف اول و دوم و چهارم غیابی و ظرف مهلت بیس�ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر می باشد و نسبت به 
خوانده ردیف سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر می باشد و نسبت به قسمتی 
از خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر وتادیه از تاریخ 95/6/4 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست با توجه به اینکه یکی از شرایط 
تعلیق خسارت تاخیر تادیه مطالبه داین می باشد که باتقدیم دادخواست این امر محقق گردیده لذا نسبت به قبل از تاریخ دادخواست این 
قسم ازخواسته را وارد ندانسته و مستندا به مواد 197 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان نسبت به این قسم دعوی 

صادر و اعالم می دارد این قسمت از رای نیز حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر می باشد .
693 رئیس شعبه چهارم حقوقی دادگاه عمومی بوشهر

آگهی
تجدیدنظرخواه علیرضا آبان گاه فرزند جواد با وکالت بهنام نیکو دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را به طرفیت خواندگان 1- عبداله خالق 
پناه 2- پروین جوکار فرزند علی 3- طاهره شفیعی سیف آبادی 4- محمد باباخانی 5- احمد حیدری 6- حسین رئیسی نسبت به دادنامه 
970997771060100761 در پرونده کالس�ه 960392 صادره از ش�عبه شش�م دادگاه عمومی حقوقی بوشهر که منجر به بی حقی خواهان 
گردیده ارائه نموده است باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف 5 و 6 و با تجویز مواد 73 و 346 قانون ایین دادرسی مدنی از طریق 

نشر آگهی اعالم چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ به این شعبه اعالم نمایید .
691 مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر – روزگار 

آگهی حصروراثت
خواهان رونوشت حصروراثت طاهره قدیمی فرد فرزند علی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709982601001253 از این 
دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی قدیمی فرد فرزند قربانعلی به ش ش 127 در تاریخ 
97/5/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحر است به: 1- طاهره قدیمی فرد فرزند علی به ش 
ش 149- 1348 نسبت با متوفی فرزند 2- زهرا قدیمی فرد فرزند علی به ش ش 133- 1346 نسبت با متوفی فرزند 3- پروین قدیمی فرد 
فرزند علی به ش ش 3653- 1360 نسبت با متوفی فرزند 4- زیور قدیمی فرد فرزند علی به ش ش 2594-1363 نسبت با متوفی فرزند 
5- علیرضا قدیمی فرد فرزند علی به ش ش 120- 1343 نسبت با متوفی فرزند 6- منصور قدیمی فرد فرزند علی به ش ش 241- 1356 
نسبت با متوفی فرزند 7- بهمن قدیمی فرد فرزند علی به ش ش 197- 1353 نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
377 رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زنجان- اجلی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به آقای علیرضا یاری فرزند خبیرعلی دائر بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقای ابوالفضل پرتوی راد مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به ش�ماره پرونده کالسه 9709982409300265 شعبه دادگاه عمومی بخش دندی ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/18 ساعت 10:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
378 منشی دادگاه بخش شعبه دادگاه عمومی بخش دندی- محمود باقری

آگهی حصروراثت
خواهان رونوش�ت حصروراثت حمید بیات فرزند علی اله به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالس�ه 9709982601001119 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اله بیات به ش ش 279 به تاریخ 1397/2/16 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حمید بیات فرزند علی اله به ش ش 4270086750- 1368 
نسبت با متوفی فرزند 2- مجید بیات فرزند علی اله به ش ش 5133- 1365 نسبت با متوفی فرزند 3- جواد بیات فرزند علی اله به ش 
ش 55944- 1354 نسبت با متوفی فرزند 4- فاطمه بیات فرزند علی اله به ش ش 55943 ت ت 1351 نسبت با متوفی فرزند 5- زینب 
بیات فرزند علی اله به ش ش 1192 ت ت 1361 نسبت با متوفی فرزند 6- مریم بیات فرزند علی اله به ش ش 4272064029 ت ت 1360 
نس�بت با متوفی فرزند 7- زهرا بیات فرزند علی اله به ش ش 7848 ت ت 1357 نس�بت با متوفی فرزند 8- ربابه اس�دی فرزند محمد 
ابراهیم به ش ش 791 ت ت 1326 نس�بت با متوفی همس�ر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
379 رئیس شعبه اول حل اختالف شهرستان زنجان

آگهی حصروراثت
خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت مرتض�ی اروجعل�ی پ�ور فرزن�د محمدجعف�ر به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کالس�ه 
9709982601001255 از ای�ن دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمدجعفر اروجعلی پور 
فرزند نبی اله به ش ش 516 در تاریخ 1397/8/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- مرتضی اروجعلی پور فرزند محمد جعفر به ش ش 4270695447 ت ت 1372 نسبت با متوفی فرزند 2- سیما اروجعلی پور فرزند 
محمدجعفر به ش ش 56 ت ت 1366 نسبت با متوفی فرزند 3- خدیجه مهدی فرزند یحیی به ش ش 1 ت ت 1348 نسبت با متوفی همسر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی 

نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
380 رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زنجان- اجلی

دادنامه
تاریخ: 1397/6/26 ش�ماره پرونده: 970279 ش�ماره دادنامه: 9709972401400782 مرجع رس�یدگی: شعبه 4 دادگاه کیفری دو زنجان 
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق زنجان با مدیریت عاملی علیرضا علیزاده با نمایندگی آقای امیر مرتضائی فرزند احمد به نشانی زنجان- 
س�عدی شمالی اداره برق متهم: آقای احمد بیات به نش�انی زنجان- خیابان فرودگاه روبروی قصابی محمود بیات تعمیرات موبایل مدرن 
اتهام: استفاده غیر مجاز از برق گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
به شرح زیر انشاء رای می نماید. )رای دادگاه( در خصوص اتهام احمد بیات فاقد سایر مشخصات و قرار تامین کیفری بلحاظ عدم حضور 
در دادس�را و دادگاه دایر بر اس�تفاده غیر مجاز از برق خانگی با اتصال س�یم مستقیم موضوع شکایت شرکت توزیع نیروی برق زنجان با 
نمایندگی حقوقی امیر مرتضائی نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکی و مستندات ارائه شده و اینکه متهم با ابالغ قانونی وقت رسیدگی 
از طریق نش�ر آگهی بلحاظ مجهول المکان بودن وی در دادگاه حاضر نش�ده و دفاعی ارائه ننموده لذا جرم متهم به ش�رح مذکور محرز و 
مسلم تشخیص و مستندا به ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز مصوب 1396 متهم موصوف 
را عالوه بر جبران خسارت وارده به شاکی به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان زنجان می باشد.
381 ذاکری نسب- رئیس شعبه 4 دادگاه کیفری دو زنجان

آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  مریم کامیار به شماره شناسنامه 1133    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  970212/1066  از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شاوروان امیر حسین غفوری    به شماره شناسنامه  0015991032 
در تاری�خ 97/2/26 در اقامت�گاه دائم�ی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان منحصر اس�ت به    مریم کامیار صادره تهران مادر 
متوفی ش ش 48/1133- محسن غفوی ش ش 43/13584 تهران پدر متوفی الناز سلیمانی ش ش 68/0890086 تهران همسر متوفی   و 
مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد 

واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
93290 رئیس شعبه 1066 شهرستان تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به خانم مریم صداقتی پیر کالچاهی فرزند عیسی
خواهان  سید جالل میر مشتاقی دادخواستی به طرفیت خوانده  مریم صداقتی پیر کالچاهی فرزند عیسی به خواسته مطالبه خسارت و 
افت قیمت و هزینه های دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9709981105300294 شعبه 1053 مجتمع شماره 
بیست و دو    شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/9/27 ساعت15تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 

وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
93286 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1053 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقاي داود ابراهیم آبادي داراي شماره شناسنامه  4715 به شرح دادخواست به کالسه 877/1/97  از 
این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا عباسي مقدم 
بشناسنامه ش�ماره  1750 درتاریخ 1389/4/9  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر داود ابراهیم آبادي داراي شماره 
شناسنامه 4715 متولد 1338  پسرمتوفی 2- بابک ابراهیم آبادي دارای شماره شناسنامه 2805 متولد 
1352 پسرمتوفی 3-  محسن ابراهیم آبادي دارای شماره شناسنامه 526 متولد 1341 پسرمتوفی 4- 
ناصر ابراهیم آبادي دارای شماره شناسنامه 1653 متولد 1345 پسرمتوفی 5-  جمشید ابراهیم آبادي 
دارای شماره شناسنامه 410 متولد 1347 پسرمتوفی 6- طاوس ابراهیم آبادي داراي شمار شناسنامه 
2852 متولد 1335 دخترمتوفي  7- پروانه ابراهیم آبادي داراي ش�مار شناسنامه 228 متولد 1337 
دخترمتوفي  8- منصوره ابراهیم آبادي داراي شمار شناسنامه 1303 متولد 1343 دخترمتوفي  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختالف 

شهرستان قرچک تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
                         1694      رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

آگهی ابالغ دادنامه غیابی 
خواهان: مجید زارعي س�اکن: قرچک باقرآباد داود آباد خیابان امام خمیني کوچه اش�رفی اصفهانی 
پالک 16 خوانده: عبداله شیرازي ساکن: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه »خالصه رای« حسب 
محتویات پرونده کالسه 97/ ش135/16  شعبه 16 شورای حل اختالف قرچک درخصوص دادخواست 
آقاي مجید زارعي بطرفیت عبداله شیرازي مبني برمحکومیت خوانده بر پرداخت پس ازانجام اقدامات 
الزم و تشریفات قانونی نهایتا بموجب دادنامه مذکور خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت 
اصل خواس�ته و مبلغ 2/035/000 ریال بابت هزینه دادرس�ي در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید.
همچنین حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از زمان صدور تا 
تاریخ وصول بر اساس نرخ تورم اعالمي از سوي بانک مرکزي که توسط اجراي احکام محاسبه و پس از 
پرداخت هزینه دادرسي از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت خواهد شد. بانضمام تاخیر تادیه دیرکرد 
آن با احتساب هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. مفاد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه قرچک می باشد.مفاد رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه قرچک می باش�د. نظر به اینکه خوانده مجهول المکان اعالم 
شده،خالصه مفاد رای صادره برای یکبار نشر آگهی می شود.تاریخ انتشار،تاریخ ابالغ رای محسوب می 

گردد.تصویر مصدق دادنامه اصداری به پیوست می باشد.
            1720     دبیرحوزه  16 شورای حل اختالف قرچک
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آگهی تغییرات شرکت صنعتی ذوب فلزات زرفام ارض طوس شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 33426 و شناسه ملی 10380486208

 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا 
ابراهیمی به شماره ملی 6439899015 و آقای جواد صفرزاده به شماره ملی 6439556071 و آقای 

غالمحسین صفرزاده به شماره ملی 6439556746 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )288844(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آبی سیر خاوران شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 39471 و شناسه ملی 10380552630

 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/04/24 و نامه ش�ماره 972/128/6842 مورخ 
1397/04/25 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دس�تی وگردش�گری خراسان رضوی ونامه شماره 
22551 مورخ 1397/04/26س�ازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محمد 
ابراهیم طبسیان با شماره ملی 0702201995 به سمت رئیس هیئت مدیره 2- خانم مریم طبسیان 
با ش�ماره ملی 0700291423 به س�مت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 3- خانم سیده زهرا 
میرفخرائی با ش�ماره ملی 0043079776 به س�مت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیده اند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )288847(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آبی سیر خاوران شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 39471 و شناسه ملی 10380552630 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/04/24 و نامه ش�ماره 
972/128/6842 مورخ 1397/04/25 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان 
رضوی ونامه ش�ماره 22551 مورخ 1397/04/26 سا زمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 -1- خانم مریم طبسیان با شماره ملی 0700291423 - خانم سیده زهرا میرفخرائی با شماره 
ملی 0043079776 - آقای محمدابراهیم طبسیان با شماره ملی 0702201995 به سمت اعضاء اصلی 
هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. -2 بازرس اصلی : آقای رضا عدالتی نیک با شماره 
ملی 0940857332 2- بازرس علی البدل : آقای داود نعیمی جمال با شماره ملی 0933010362 برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند -3روزنامه حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )288850(
آگهی تغییرات شرکت آباد اندیشان خورشید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47027 و 

شناسه ملی 10380634073 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای علیرضا 
مریمی با ش�ماره ملی 0930801695 به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل خانم سمانه سادات 
ش�ارع شهری با ش�ماره ملی 0942028740 به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای مجید شیخ 
الطایفه با شماره ملی 0702931683 به سمت عضو هیات مدیره - آقای مرتضی خلیلی با شماره ملی 
0933740247 به سمت عضو هیات مدیره - آقای محمد نادری بوانلو با شماره ملی 0941375781 
به سمت عضو هیات مدیره - آقای رضا فخرائی با شماره ملی 0872396592 به سمت عضو هیات 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با 

امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )288853(
آگهی تغییرات شرکت آباد اندیشان خورشید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47027 و 

شناسه ملی 10380634073 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد 
اعض�ای هیات مدیره از 5 نفر به 6 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه به ش�رح مذکور 

اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )288854(
آگهی تغییرات شرکت آباد اندیشان خورشید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47027 و 

شناسه ملی 10380634073 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : -آقای مجید موحدی زاده با شماره ملی 0933499140 به سمت بازرس اصلی و آقای افشین 
پورسلیمی با شماره ملی 0945738617 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای علیرضا مریمی با شماره ملی 
0930801695 - خانم سمانه سادات شارع شهری با شماره ملی 0942028740 - آقای مجید شیخ 
الطایفه با ش�ماره ملی 0702931683 - آقای مرتضی خلیلی با شماره ملی 0933740247 - آقای 
محمد نادری بوانلو با شماره ملی 0941375781 - آقای رضا فخرائی با شماره ملی 0872396592 به 
عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - روزنامه کثیراالنتشار حمایت 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )288857(

512/21اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای ش�ماره 139760306022001022 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نرگس قربانی پور فرزند نور محمد  بشماره شناسنامه 
890صادره از مشهد  دریک باب ساختمان  به مساحت 263مترمربع پالک 3298فرعی از 276 اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالک 
رسمی خانم مریم شکفته استخر محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی 
که اش�خاص نس�بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتش�اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�ید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض ، دادخواس�ت خود رابه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت 

اول:97/8/23 ، نوبت دوم :97/9/7 
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمد رضا رجایی مقدم

512/21اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای ش�ماره 139760306022000988 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا دلدار فریمانی فرزند امیر خان   بشماره شناسنامه 
6327صادره از فریمان  دریک باب س�اختمان  به مس�احت 225مترمربع پالک 169فرعی از 276 اصلی واقع در بخش 13 از محل مالکیت 
مشاعی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:97/8/23 ، نوبت دوم :97/9/7 
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمد رضا رجایی مقدم

512/22آگهي حصر وراثت
آقای حمید حسن زاده فرزند علی تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواست وي به حوزه سوم شوراي حل اختالف تربت حیدریه 
ارجاع وبه شماره 3/420/97 ثبت که چنین اشعار داشته مرحوم طلعت زاهدی فدردی فرزند رجبعلی در تاریخ 1397/6/10 به رحمت ایزدي 
پیوسته و ورثه حین الفوت وی عبارتنداز :1- الهام حسن زاده فرزند علی به ش.ش 4097 ت.ت 1365 فرزند متوفی 2- حمید حسن زاده 
فرزند علی  به ش.ش 147 ت.ت 1350 فرزند متوفی 3- اشرف حسن زاده فرزند علی  به ش.ش 25114 ت.ت 1347 فرزند متوفی 4- اکرم 
حسن زاده فرزند علی  به ش.ش 847 ت.ت 1344 فرزند متوفی  5- اعظم حسن زاده فرزند علی  به ش.ش 1465 ت.ت 1359 فرزند متوفی 
6- فرشته حسن زاده فرزند علی  به ش.ش 32955 ت.ت 1355 فرزند متوفی وبجز نامبردگان فوق وارث دیگري ندارد لذا مراتب یک نوبت 
آگهي میگردد تا چنانچه کسي اعتراضي یا وصیتنامه اي اعم ازسري ورسمي داشته باشد.ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشاربه حوزه سوم 

شوراي حل اختالف تربت حیدریه ارسال نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
دبیر حوزه سوم  شوراي حل اختالف تربت حیدریه

512/23رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه خانم فاطمه ابراهیمی سنو دارای شناسنامه شماره 0919705340 به شرح دادخواست  به کالسه 97/588 ش 3  از این شورا 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد ابراهیمی سنو به شناس�نامه 14 در تاریخ 1397/2/16 در 
اقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- فاطمه ابراهیمی سنو ش.ش 0919705340 متولد 
1331/1/25 صادره از گناباد فرزند متوفی 2- شهربانو ابراهیمی سنو به ش.ش 0919061494 متولد 1341/2/7 صادره از گناباد فرزند متوفی 
3- خدیجه ابراهیمی به ش.ش 0919793061 متولد 1345/1/5 صادره از گناباد فرزند متوفی 4- ملیحه ابراهیمی سنو به ش.ش 40 متولد 
1364/6/17 ص�ادره از گناب�اد فرزند متوفی 5- وجیهه ابراهیمی س�نو به ش.ش 0919973639 متول�د 1365/12/1 صادره از گناباد فرزند 
متوفی6- آس�یه ابراهیمی س�نو به ش.ش 0910009155 متولد 1368/3/15 صادره از گناباد فرزند متوفی 7- علی ابراهیمی سنو به ش.ش 
0910061289 متول�د 1370/1/24 ص�ادره از گناباد فرزند متوفی8- لیال آذر پیک به ش.ش 0919726224 متولد 1335/1/2 صادره از گناباد 
عیال دائمی متوفی- اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان گناباد

512/24دادنامه
خواهان:شهریار بختیاری فرزند محمد با وکالت فاطمه صحابی به نشانی قوچان جنب شرکت گاز پالک 9 – خوانده: حسن سرنهفته فرزند 
ابراهیم به نشانی مجهول المکان – موضوع: مطالبه وجه- رأی شورا: در خصوص دعوی شهریار بختیاری فرزند محمد با وکالت فاطمه صحابی 
به طرفیت حسن سرنهفته فرزند ابراهیم به خواسته صدور حکم به خواسته مطالبه مبلغ شش میلیون تومان با توجه به محتویات پرونده 
خصوصا دادخواست خواهان نظریه مشورتی شورای حل اختالف مربوطه مبنی بر ذی حق بودن خواهان و مالحظه سند عادی پیوستی در 
پرونده و عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ وقت دادرسی وعدم ارسال الیحه مبنی بردفاع و تکذیب دعوی خواهان مقرون به صحت است 
بنابراین دادگاه به اس�تناد مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده موصوف را به 
پرداخت مبلغ شش ملیون تومان بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می 
نماید ودر خصوص دعوی تاخیر تادیه به لحاظ عدم وجود شرایط مندرج در ماده 522 قانون مذکور دادگاه به استناد ماده 197 قانون فوق 
الذکر و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در 

همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در محاکم محترم حقوقی قوچان می باشد.
قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/25رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه ش�وکت رس�تگار دارای شناسنامه شماره 364 به شرح دادخواست  به کالس�ه 466-97 ش1 از این شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم اسماعیل علی زاده به شماره شناسنامه 166 در تاریخ 1387/1/9 در اقامتگاه  دائمي خود 
بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- حس�ین علیزاده به ش.ش 0860355616 و ت.ت 1373/3/22 محل 
صدور شناس�نامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 2-یاس�ین علیزاده به ش.ش 08600485994 و ت.ت 1375/6/21 محل صدور شناسنامه 
قوچان نسبت با متوفی فرزند 3- امید علیزاده به ش.ش 080729702 و ت.ت 1382/6/18 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی 
فرزند4- شوکت رستگار به ش.ش 364 و ت.ت 1347/5/24 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی همسر - اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از 

متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/26رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه آقای امیر ببر نژادی دارای شناس�نامه ش�ماره 0871854988 به ش�رح دادخواس�ت  به کالس�ه 463-97 ش1 از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم اله نظر ببرنژاد به شماره شناسنامه در تاریخ در اقامتگاه  دائمي خود 
بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- سکینه ببر نژاد به ش.ش 0860122591 و ت.ت 1368/1/1 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 2-رقیه ببرنژاد به ش.ش 0860606996 و ت.ت 1378/5/3محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با 
متوفی فرزند 3- آغگل ببرنژاد به ش.ش 0870469657 و ت.ت 1360/6/1 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند4- فرزانه 
ببرنژاد به ش.ش 0871857499 و ت.ت 1358/4/1 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 5- محس�ن ببرنژاد به ش.ش 
0873160533 و ت.ت 1364/1/9 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند6- ستار ببرنژاد به ش.ش 0871857480 و ت.ت 
1356/6/30 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند7- مینا ببرنژاد به ش.ش 0871855445 و ت.ت 1351/6/30 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند8- مریم ببرنژاد به ش.ش 0871857472 و ت.ت 1357/5/30محل صدور شناسنامه قوچان نسبت 
با متوفی فرزند9- مختار ببرنژاد به ش.ش 0873161084 و ت.ت 1365/6/1 محل صدور شناس�نامه قوچان نسبت با متوفی فرزند10-امیر 
ببرنژادی به ش.ش 0871854988 و ت.ت 1343/6/5 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند11-کبرا صادق شارک به ش.ش 
0871618559 و ت.ت 1337/10/19 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی همسر - اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/40آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه آقای جالل قربانی دارای شناس�نامه ش�ماره 30 به شرح دادخواست  به کالس�ه 390-96 ش3 از این شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین قربانی به شماره شناسنامه 5  در تاریخ 1374/02/08 در اقامتگاه  دائمي خود 
ب�درود زندگی گفته و  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- عیس�ی قربانی ب�ه -ش.م 0872608344 ت.ت 1343/01/01 محل 
صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 2- حسن قربانی به -ش.م 0870642472 ت.ت 1350/01/01 محل صدور شناسنامه قوچان 
نس�بت با متوفی فرزند3- جواد قربانی به -ش.م 0870642499 ت.ت 1357/04/20 محل صدور شناس�نامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 
4- جالل قربانی به -ش.م 0873054776 ت.ت 1363/06/30 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند  5- جمال قربانی به 
-ش.م 0873119355 ت.ت 1366/11/20 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 6- علی قربانی به -ش.م 0872634061 
ت.ت 1361/03/19 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 7- هاشم قربانی به -ش.م 0860033406 ت.ت 1368/05/01 محل 
صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 8- توحید قربانی به -ش.م 0860279316 ت.ت 1371/09/05 محل صدور شناسنامه قوچان 
نسبت با متوفی فرزند 9- معصومه قربانی به ش.ش-ش.م 0870664638 ت.ت 1335/10/22 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی 
فرزند - اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

4- حصروراثت
آقای احمد شیخ شعاعی فرزند علی دارای شناسنامه 69  بشرح دادخواست شماره 9709983468500553 مورخ 1397/8/6 توضیح داده 
شادروان علی شیخ شعاعی اختیارآبادی فرزند عباس بشناسنامه 1022 در تاریخ 1393/8/1 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت 
وی عبارتند از : 1- روح اله شیخ شعاعی فرزند علی ش.ش 56 متولد 1360 فرزند متوفی. 2- فاطمه شیخ شعاعی فرزند علی ش.ش 2392 
متولد 1354 فرزند متوفی. 3- نرگس ش�یخ ش�عاعی فرزند علی ش.ش 48 متولد 1350 فرزند متوفی. 4- احمد شیخ شعاعی فرزند علی 
ش.ش 69 متولد 1346 فرزند متوفی. 5- مهدی شیخ شعاعی فرزند علی ش.ش 1959 متولد 1348 فرزند متوفی. 6- مطهره شیخ شعاعی 
اختیارآبادی فرزند علی ش.ش 1707 متولد 1343 فرزند متوفی. 7- محمدحسین شیخ شعاعی فرزند علی ش.ش 1810 متولد 1340 فرزند 
متوفی. 8- سکینه شیخ شعاعی اختیارآبادی فرزند علی ش.ش 68 متولد 1338 فرزند متوفی. 9- محمود شیخ شعاعی اختیارآبادی فرزند 
علی ش.ش 30 متولد 1353 فرزند متوفی. 10- خاتون حسینی اختیارآبادی فرزند ماشااله ش.ش 3 متولد 1318 همسر متوفی.  لذا مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر 
مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
553 شورای حل اختالف شماره 25 شهرستان کرمان

5- حصروراثت
خانم زهره درخش�ان فرزند حسین دارای شناسنامه 525  بش�رح دادخواست ش�ماره 970553 مورخ 1397/8/6 توضیح داده شادروان 
سیدامان اله جالل الدینی فرزند سیدکرامت بشناسنامه 49 در تاریخ 1397/7/21 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- زهره درخش�ان فرزند حس�ین ش.ش 525 متولد 1346 صادره از کرمان همس�ر متوفی. 2- فروزنده الس�ادات جالل الدینی فرزند 
سیدامان اله ش.ش 2981397791 متولد 1380 صادره ازکرمان فرزند متوفی. 3- رخشنده سادات جالل الدینی فرزند سیدامان اله ش.ش 
2980993069 متولد 1377 صادره از کرمان فرزند متوفی. 4- سکینه جالل الدینی فرزند سیدامان اله ش.ش 1135 متولد 1351 صادره از 
کرمان فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه 

ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
553 شورای حل اختالف شماره 30 شهرستان کرمان

6- حصروراثت
آقا سیدمحسن واعظی نژاد فرزند سیدضیااله دارای شناسنامه 3694  بشرح دادخواست شماره 97/21/566 مورخ 1397/8/14 توضیح داده 
شادروان حلیمه جندقی رفسنجانی فرزند سیدابوالقاسم بشناسنامه 28 در تاریخ 1380/4/23 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت 
وی عبارتند از : 1- سیدمحس�ن واعظی نژاد فرزند س�یدضیااله ش.ش 3694 متولد 1354 صادره از کرمان پسر متوفی. 2- مهدیه واعظی 
نژاد فرزند س�یدضیااله ش.ش 672 متولد 1348 صادره از کرمان دخترمتوفی. 3- س�یدماجد واعظی نژاد فرزند سیدضیااله ش.ش 2113 
متولد 1361 صادره از کرمان پسر متوفی. 4- فتحیه واعظی نژاد فرزند سیدضیااله ش.ش 285 متولد 1347 صادره از کرمان دختر متوفی. 
5- سیدمحمدرضا واعظی نژاد فرزند سیدضیااله ش.ش 1685 متولد 1345 صادره از کرمان پسر متوفی. 6- سیدضیااله واعظی نژاد فرزند 
سیدجواد ش.ش 254 متولد 1318 صادره از کرمان همسر )زوج( متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
566 شورای حل اختالف شماره 21 شهرستان کرمان

آگهی حصر وراثت
خانم لیال سوگوار دارای شماره شناسنامه 37822550293 به شرح دادخواست به کالسه 595 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسلم باقری  به شماره شناسنامه 1698 به تاریخ 1397/04/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- لیال س�وگوار فرزند بهمن بش�ماره شناسنامه 3782550293 صادره بیجار همسر 
متوفی 2- زهرا باقری فرزند مسلم بشماره شناسنامه 7170131404 صادره نظرآباد دختر متوفی 3- مممحمدرضا باقری فرزند مسلم بشماره 
شناسنامه 7170131412 صادره نظرآباد پسر متوفی 4- مومنه مردی یولقون آغاچ فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 23 صادره تکاب مادر 
متوفی 5- قاسم باقری فرزند عباداله بشماره شناسنامه 879 صادره 4 بیجار پدر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1762

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول( 
در پرونده کالسه 930331 مبنی بر تقسیم ما ترک مرحوم ذوالفقار محمدیان قزل داغ در حق وراث مرحوم لیکن به درخواست محکوم لها 
ملکی با مشخصات ذیل از محکوم علیه توقیف و با شرایط ذیل به مزایده میرود : نام و نام خانوادگی صاحب ملک : ذوالفقار محمدیان قزل 
داغ . محل وقوع ملک و نوع کاربری : تجاری و مسکونی فاقد سند رسمی و سابقه ثبتی و دارای مبایعه نامه عادی دارای پروانه کسب قدیمی 
که تمدید شده است دارای ابعاد 12*25 و عرصه به مساحت 200 متر مربع سال ساخت حدود سال 1359 دارای بهر 12 متر از سمت شمال 
به خیابان آیت ا.. کاشانی ، سه دهنه تجاری و یک ورودی مسکونی در پشت تجاری ها در طبقه همکف و سرویس بهداشتی در انتهای بنا 
دارای مسکونی قدیمی با سازه بنایی بدون نما و کف موزائیک و درب  و پنجره قدیمی ، اعیانی تجاری اول 19/5 متر مربع و تجاری دوم 16/5 
متر مربع و تجاری سوم 14 متر مربع و راه پله ورودی 18 متر مربع و همکف مسکونی پشت تجاری ها 127 متر مربع بدون محاسبه تراس و 
طبقه فوقانی 176 متر مربع ، با توجه به ساخت تجاری ها از یک جهت 1/3 متر و از جهت دیگر 1 متر در طرح توسعه معابر قرار دارد و ملک 
مشمول عقب نشینی می گردد و عرصه باقیمانده بعد از اصالحی 285 متر مربع میگردد و مساحت تجاری باقیمانده بعد از اصالحی حدود 
39 متر مربع می گردد . قیمتی که مزایده از آن ش�روع می ش�ود : 13/000/000/000 ریال . اموال توقیفی با قیمت پایه بش�رح فوق از طریق 
اجرای احکام مدنی در مورخه 1397/09/20 ساعت 11/00 در محل دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نظرآباد به فروش خواهد رسید 
. اش�خاصی که مایل به ش�رکت در مزایده می باش�ند می توانند 5 روز قبل از روز معین مزایده اموالی را که آگهی گردیده مالحظه نمایند . 
مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد . برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس و 

الباقی را ظرف مدت حداکثر یک ماه پرداخت نماید .%
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نظرآباد  نظرآباد :1763

آگهی 
گواهینامه موقت مدرک فارغ التحصیلی اینجانبه  مینا افسر دیر  فرزند الیاس به شماره شناسنامه 
4240294614 صادره از کهگیلویه در مقطع کارشناس�ی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی  نرم 
افزار کامپیوتر صادره از  واحد دانشگاهی دهدشت با شماره سریال 2084587  مفقود گردیده است 
و  فاقد اعتبار  می باش�د. از یابنده تقاضا می ش�ود اصل مدرک را به دانش�گاه آزاد اس�المی واحد 
دهدشت به نشانی انتهای 180 دستگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهدشت کد پستی 7571763111  
ارس�ال نماید.  تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/7 تاریخ انتشار 

نوبت سوم: 97/9/21

مفقودی
اصل گواهینامه  موقت پایان تحصیالت اینجانب سید عیسی  فقهی مقدم  فرزند سید علی دارنده 
به ش�ماره شناس�نامه 969 صادره از ایذه متولد 1357 تحصیالت دوره کارشناسی ناپیوسته رشته 
مهندسی کشاورزی – تولیدات دامی از دانشکده کشاورزی زابل به شماره سریال 66005-ک مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد. 

اصالحیه 
پیرو آگهی  ابالغ طالق  به شماره حکم طالق شماره 9709978311600968  چاپ در روزنامه حمایت 

مورخ 97/8/21 آقای هادی کماسی صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد. 
دفتر طالق 36  کرمانشاه 

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی: علی کهزادی  فرزند درویش  کد ملی 4250014010  نشانی: مجهول المکان آگهی ابالغ  نظریه کارشناس و 
اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا  آقای علی کهزادی  فرزند درویش پرونده کالسه 970210  که نظریه کارشناسی وصول  گردیده خواهان محمد 
رزم با تقاضای الزام به تحویل زمین دادخواستی  تقدیم شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دهدشت نموده که در جریان رسیدگی  قرار گرفت 
و به علت مجهول المکان بودن  خوانده  آقای علی کهزادی فرزند درویش به خواسته خواهان ابالغ نظریه کارشناسی  به  دستور دادگاه به 
تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی  شود خوانده  ظرف یک هفته به دفتر دادگاه 
مراجعه و نشانی کامل خود را ا عالم و چنانچه نسبت به نظریه کارشناسی  معترض می باشد و مطلبی نفیا یا اثباتا دارد ا عالم می نماید بدیهی 

است در صورت عدم حضور  غیابا  رسیدگی  و تصمیم  مقتضی اتخاذ می گردد. 
دفتر شعبه  سوم  دادگاه عمومی حقوقی دهدشت 

ابالغیه 
مش�خصات ابالغ ش�ونده حقیقی: کریم شناور فرزند حسین آگهی ابالغ وقت رسیدگی آقای کریم شناور پرونده کالسه 940350 که وقت 
رسیدگی آن برای روز 1397/10/10 ساعت 10 صبح می باشد. خواهان حسینعلی پرند وار با تقاضای  مطالبه طلب درخواستی تقدیم شعبه 
سوم دادگاه عمومی حقوقی دهدشت نموده که در جریان رسیدگی  قرار گرفت و وقت رسیدگی آن به علت مجهول المکان بودن  خوانده  
آقای کریم شناور فرزند حسین به خواسته خواهان به  دستور دادگاه به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار آگهی  شود خوانده  ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و نشانی کامل خود را ا عالم نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت  باال جهت رس�یدگی حضور به هم رس�انده بدیهی اس�ت در صورت عدم حضور  غیابا  رس�یدگی  و تصمیم  مقتضی 

اتخاذ می گردد. 
دفتر شعبه  سوم  دادگاه عمومی حقوقی دهدشت 

مفقودی 
 شناسنامه مشخصات )برگ سبز( وانت زامیاد تیپ Z24NIB مدل 1391 به رنگ آبی روغنی به شماره 
 NAZPL140TBP344067 پالک 662ج81- ایران 95 و ش�ماره موتور 626147 و ش�ماره شاسی

مفقود و از درجه ا عتبار ساقط است. 
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دادنامه 
پرونده کالس�ه 96099866310600968  ش�عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان آبادان تصمیم نهایی  ش�ماره 9709976310600639  
خواهان: آقای  محمد مجدم فالحیه فرزند صیوان به نشانی استان خوزستان شهرستان ابادان شهر آبادان ایستگاه 7 سلیچ شرقی فرعی 
پنجم  کوچه شهناز پالک 13 ،  خواندگان: 1. آقای مصریه دورقی فرزند مزهور  2. آقای مهدی دورقی فرزند مزهور  3.  آقای حسین دورقی 
فرزند مزهور  4. خانم حمیده دورقی فرزند مزهور 5. آقای هادی دورقی فرزند مزهور 6.  آقای مصریه دورقی فرزند مزهور 7. آقای جواهر 
دورقی فرزند مزهور 8.  آقای احمد دورقی فرزند مزهور   همگی به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  
2.  الزام به  تنظیم سند رسمی ملک رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای محمد مجدم فالحیه فرزند صیوان به طرفیت  آقایان و خانم 
ها 1. مصریه  2. مهدی  3. هادی  4. حسین 5. احمد 6. جواهر 7. حمیده همگی  شهرت دورقی فرزندان مزهور  به خواسته صدور حکم بر 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  نظر به اینکه  خواهان علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه از طریق سامانه ثنا در جلسه رسیدگی  این دادگاه 
حاضر نشه و شهود تعرفه شده خویش را جهت استماع شهادت حاضر ننموده است و از  این رو دلیلی بر معسر بودن خواهان به این دادگاه 
ارائه  نش�ده اس�ت دادگاه دعوای خواهان را وارد ندانس�ته و به اس�تناد ماده 197   قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد ا عسار خواهان از 
پرداخت هزینه دادرسی  صادر و اعالم می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های  

تجدید نظر استان خوزستان می باشد. 
دادرس شعبه  ششم دادگاه حقوقی آبادان 

مفقودی
سند کمپانی خودرو هاچ بک پژو 206 به  شماره انتظامی 86-626ج77 به رنگ سفید روغنی مدل 
1397 ش�ماره موتور 182A0034048  شماره شاسی NAAP03EE7JJ556640  متعلق به محمد 

معراج  مالئیان مفقود گردیده و از در جه ا عتبار ساقط می باشد. 

مفقودی
سند کمپانی خودرو پیکان وانت به شماره انتظامی 86-454ج79  به رنگ سفید مدل 1383 شماره 
موتور 11283064698   ش�ماره شاس�ی 83916391    متعلق  به  فاطمه ناروئی دولت آبادی مفقود  

گردیده و از در جه ا عتبار ساقط می باشد. 
سمنان

511/17آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به هادی حیدری و ش�رکت عمران س�ازه پلیکان که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود 
طبق اجرائیه صادره در پرونده کالس�ه 970456 به موجب دادنامه شماره 9709977509200890 مورخ 1397/6/18 صادره از شعبه 253 حکم 
برمحکومیت تضامنی خواندگان )شرکت عمران سازه پلیکان، هادی حیدری چهارده( به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل 
خواسته وجبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه  از تاریخ سر رسید چک الی یوم االداء براساس شاخص بانک مرکزی و نیز 
پرداخت مبلغ سه میلیون و ششصد و هشتاد وهشت هزار ریال بابت خسارات وارده به سبب هزینه دادرسی درحق خواهان ) مهدی ولی پور 
دوست آبادی( می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزنیه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است باتوجه به غیابی بودن 
حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد 
اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز 
پس از انتشارآگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه 

و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد � مریم شیری

511/30آگهی
پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم ملیحه کابلی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977509400274 صادره از شعبه 255 در پرونده شماره 970126 محکوم به حکم بر محکومیت خوانده خانم ملیحه کابلی به پرداخت 
اجور معوقه از مورخه 1396/8/14 لغایت 1397/3/6 از قرار ماهیانه 2200/000 ریال و پرداخت مبلغ 2/497/250 ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان 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.
منشی شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

512/27رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه آقای صفر علی یعقوبی دارای شناس�نامه ش�ماره 36478 به شرح دادخواست  به کالس�ه 97/486 ش1 از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم رضا یعقوبی به شماره شناسنامه 0871181835 در تاریخ 1397/6/23 در اقامتگاه  
دائمي خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- رمضانعلی یعقوبی به ش.ش 0871120348 و ت.ت 1344/12/29 
محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 2-علی اصغر یعقوبی به ش.ش 0871136740 و ت.ت 1355/4/1 محل صدور شناسنامه 
قوچان نسبت با متوفی فرزند 3- صفرعلی یعقوبی به ش.ش 0870364537 و ت.ت 1352/9/4 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی 
فرزند4- ام البنین یعقوبی به ش.ش 6358767135 و ت.ت 1361/6/2 محل صدور شناسنامه فاروج نسبت با متوفی فرزند 5- زینب یعقوبی 
به ش.ش 0870364529 و ت.ت 1351/10/1 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند6- مریم یعقوبی به ش.ش 0871136732 و 
ت.ت 1353/6/1 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند7- نرگس یعقوبی به ش.ش 0871120356و ت.ت 1342/1/1 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند- اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/28رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه آقای محمد توفیق دارای شناسنامه شماره 8119 به شرح دادخواست  به کالسه 97-437 شعبه 5 از این شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی توفیق به شماره شناسنامه 28 در تاریخ 97/7/16 در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- محمد توفیق به کد ملی 8119 و ت.ت 1366/6/30 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با 
متوفی فرزند 2-وحید توفیق به کد ملی 0860359530 و ت.ت 1373/4/28 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 3- معصومه 
توفیق به کد ملی 1592 و ت.ت 1363/6/30 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند4- فاطمه توفیق  به کد ملی 0860051242 
و ت.ت 1368/6/30 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 5- زینب ثابت مزرجی به کد ملی 27670 و ت.ت 1340/6/10 محل 
صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی همسر - اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان قوچان-دستجردی

512/29رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه خانم زکیه عباس زاده جرتوده دارای شناسنامه شماره 0870926837 به شرح دادخواست  به کالسه 97/345 ش 5 از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم نور افشان براتی جرتوده به شماره شناسنامه 0870924801 در تاریخ 1343 
در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- زکیه عباس زاده جرتوده به کد ملی 0870926827 
و ت.ت 1336 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 2- طاهره عباس زاده جرتوده به کد ملی 0872733882 و ت.ت 1337 
محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند3- عبدالرضا عباس زاده جرتوده به کد ملی 0872743837 و ت.ت 1343 محل صدور 
شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند4- بابا محمد براتی جرتوده به کد ملی 0870918427 و ت.ت 1276 محل صدور شناسنامه قوچان 
نس�بت با متوفی پدر 5- گلدس�ته عباس زاده جرتوده به کد ملی 0870918435 و ت.ت 1290 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی 
مادر6- علی عباس زاده جرتوده نسبت با متوفی همسر - اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي 

صادر و هر وصیت نامه جز سری و رسمی که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بال اثرخواهد شد.
قاضی شورا شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/30رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه آقای میرزا غالمرضاپیش نماز قوچان عتیق دارای شناسنامه شماره 0872709507 به شرح دادخواست  به کالسه 347-97 ش 
5 از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم صفیه بیگم معین السعاداتی شهرکهنه به شماره شناسنامه 
0871088444 در تاریخ 1393/4/31 در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- عذرا پیش 
نمازی به کد ملی 0872662969 و ت.ت 1316 محل صدور شناسنامه قوچان-شهر کهنه نسبت با متوفی فرزند 2- طاهره پیش نماز قوچان 
عتیق به کد ملی 0871098091 و ت.ت 1322 محل صدور شناس�نامه قوچان-ش�هر کهنه نس�بت با متوفی فرزند 3-سید علیرضا پیشنماز 
قوچان عتیق به کد ملی 0871120720 و ت.ت 1345 محل صدور شناس�نامه قوچان-ش�هر کهنه نس�بت با متوفی فرزند4- میرزا غالمرضا 
پیش�نماز قوچان عتیق به کد ملی 0872709507 و ت.ت 1328 محل صدور شناس�نامه قوچان-شهر کهنه نسبت با متوفی فرزند- اینک با 
انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر و هر وصیت نامه جز سری و رسمی که بعد از این موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط و بال اثرخواهد شد.
قاضی شورا شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/31رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه حیدرعلی حیدر پور دارای شناس�نامه ش�ماره 51922  به ش�رح دادخواس�ت  به کالس�ه 97/305 ش 3 از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان آدینه محمد حیدرپور به ش�ماره شناسنامه 6 در تاریخ 1396/12/11 در اقامتگاه  
دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- حسن حیدرپور به شماره شناسنامه -کد ملی 0860402975 و 
ت.ت 1373/10/22 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 2- معصومه حیدرپور به شماره شناسنامه -کد ملی 0870684035 و 
ت.ت 1355/12/29 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند3- حیدرعلی حیدرپور به شماره شناسنامه -کد ملی 0079503950 
و ت.ت 1366/6/5 محل صدور شناس�نامه تهران نس�بت با متوفی فرزند  4- هادی حیدرپور به شماره شناسنامه -کد ملی 0064532933 و 
ت.ت 1359/10/17 محل صدور شناسنامه تهران نسبت با متوفی فرزند 5- مهدی حیدرپور به شماره شناسنامه -کد ملی 0064451186 و ت.ت 
1358/5/1 محل صدور شناسنامه تهران نسبت با متوفی فرزند6- صغری علیلئی شغل آباد به شماره شناسنامه -کد ملی 0872572587 و 
ت.ت 1332/2/9 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی همسر - اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 
362 ق امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/32رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه محمد رحیم کارخاه فرخانی دارای شناسنامه شماره 0871215527  به شرح دادخواست  به کالسه 641-97 شعبه چهار از این 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم حلیمه علی فرخانی به شماره شناسنامه 0871205068  در تاریخ 
1392/7/20 در اقامت�گاه  دائم�ي خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- جوادکارخواه فرخانی به ش�ماره 
شناسنامه 0871217872 و ت.ت 1356/6/13 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 2- محمد رحیم کارخاه فرخانی به شماره 
شناسنامه 0871215527 و ت.ت 1351/4/22 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند3- غفار کارخواه فرخانی به شماره شناسنامه 
0872755851 و ت.ت 1359/4/20 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند  4- اکرم کارخواه فرخانی به ش�ماره شناس�نامه 
0871515229 و ت.ت 1360/6/30 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 5- س�لیمه کارخاه فرخانی به ش�ماره شناسنامه 
0871213435 و ت.ت 1347/12/29 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور 
را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/33رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه آقای علی اکبر نیازمند دارای شناسنامه شماره 170  به شرح دادخواست  به کالسه 453-97 شعبه چهار از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم علی نیازمند به ش�ماره شناس�نامه 957  در تاریخ 1335/4/20 در اقامتگاه  دائمي 
خ�ود ب�درود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- علی اکبر نیازمند به ش�ماره شناس�نامه 0871880148 و ت.ت 
1326/10/11 محل صدور شناس�نامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 2- حسن نیازمند به شماره شناسنامه 0871879638 و ت.ت 1314/9/12 
محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند )فوتی( 3- حسین نیازمند به شماره شناسنامه 0871880008 و ت.ت 1324/11/12 محل 
صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند )فوتی( 4- ابراهیم نیازمند به شماره شناسنامه 0871660792 و ت.ت 1307/9/5 محل صدور 
شناس�نامه قوچان نسبت با متوفی فرزند)فوتی( 5- اس�معیل نیازمند به شماره شناس�نامه 0871879621 و ت.ت 1313/5/18 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند)فوتی( 6- زیور نیازمند باجگیران به شماره شناسنامه 0871879875 و ت.ت 1314/7/3 محل صدور 
شناس�نامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 7-خوشقدم نیازمند باجگیران به شماره شناس�نامه 0871880148 و ت.ت 1333/1/3محل صدور 
شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 8- راضیه نیازمند به شماره شناس�نامه 0872898105 و ت.ت 1328/4/4 محل صدور شناسنامه 
قوچان نس�بت با متوفی فرزند 9- زلیخا نیازمند باجگیران به ش�ماره شناس�نامه 0871660784 و ت.ت 1273/4/18 محل صدور شناسنامه 
قوچان نسبت با متوفی همسر)فوت( اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/34رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه خانم س�کینه برات نژاد زو باران دارای شناس�نامه شماره 40  به شرح دادخواس�ت  به کالسه 647-97 شعبه چهار از این شورا 
درخواس�ت گواه�ي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم فاطمه آذری رهورد  به ش�ماره شناس�نامه 0871795655  در تاریخ 
1394/12/8 در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- سکینه برات نژاد زو باران به شماره 
شناس�نامه 0872866343 و ت.ت 1362/8/4 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 2- طیبه برات نژاد زو باران به ش�ماره 
شناس�نامه 0873153960 و ت.ت 1366/11/23 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 3- محمود برات نژاد زو باران به شماره 
شناسنامه 0871730121 و ت.ت 1351/11/15 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 4- لیال برات نژاد زو باران به شماره شناسنامه 
0871730138 و ت.ت 1353/11/20 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 5- عشرت برات نژاد زو باران به شماره شناسنامه 
0871800071 و ت.ت 1348/9/23 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 6- رقیه برات نژاد زو باران به ش�ماره شناس�نامه 
0871801698 و ت.ت 1355/4/2 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 7- مجید برات نژاد به شماره شناسنامه 0873153006 
و ت.ت 1364/3/20 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 8- سبزعلی برات نژاد زو باران به شماره شناسنامه 0871894017 و 
ت.ت 1318 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی همسر، اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/35رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه آقای براتعلی جوان بخت دارای شناس�نامه ش�ماره 26678  به ش�رح دادخواست  به کالس�ه 533-97 شعبه چهار از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم گل بوته اکبر پور برج  به شماره شناسنامه 218  در تاریخ 1397/1/6 در 
اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- براتعلی جوان بخت به شماره شناسنامه 0870266489 
و ت.ت 1336/1/1محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 2- فاطمه نساء جوانبخت گوجه به شماره شناسنامه 0870884123 و 
ت.ت 1334/6/2 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 3- ام البنین جوانبخت گوجه به شماره شناسنامه 0870335340 و 
ت.ت 1348/2/2 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 4- زهرا جوانبخت گوجه به شماره شناسنامه 0870884115 و ت.ت 
1332/1/1 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 5- صدیقه جوانبخت گوجه به شماره شناسنامه 1103 و ت.ت 1327/1/1 محل 
صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 6- صغری جوانبخت گوجه به شماره شناسنامه 1102 و ت.ت 1327/1/1 محل صدور شناسنامه 
قوچان نسبت با متوفی فرزند  ، اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/36رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه خانم نه نه رجایی قوچان عتیق دارای شناسنامه شماره 5525  به شرح دادخواست  به کالسه 616-97 شعبه چهار از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم علی اصغر حسن پور  به شماره شناسنامه 791  در تاریخ 1394/8/7 در 
اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- سمیرا حسن پور به شماره شناسنامه 0923022902 
و ت.ت 1372/10/17 محل صدور شناس�نامه مش�هد نسبت با متوفی فرزند 2- محمد حسن پور به شماره شناس�نامه 2130665209 و ت.ت 
1378/10/12 محل صدور شناس�نامه آمل نس�بت با متوفی فرزند 3- نه نه رجایی قوچان عتیق به ش�ماره شناس�نامه 0871126621 و ت.ت 
1349/8/1محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی همس�ر 4- محمد رحیم حس�ن پور به شماره شناس�نامه 0871907240 و ت.ت 
1322/8/18 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند ، اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 
ق امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/37رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه خانم سودابه حیرانی مقدم  دارای شناسنامه شماره 4115  به شرح دادخواست  به کالسه 485-97 ش 3 از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابتهاج نوشیر زاد  به شماره شناسنامه 30046  در تاریخ 1397/7/23 در اقامتگاه  
دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- لیال حیرانی مقدم به ش.ش/ش.م 0056992181 ت.ت 1351/3/2  
محل صدور شناس�نامه تهران نسبت با متوفی فرزند 2- س�ودابه حیرانی مقدم به ش.ش/ش.م 0064186962 ت.ت 1355/5/15محل صدور 
شناسنامه تهران نسبت با متوفی فرزند 3- سارا حیرانی مقدم به ش.ش/ش.م 0064319911 ت.ت 1357/8/10 محل صدور شناسنامه تهران 
نسبت با متوفی فرزند4- سمیه حیرانی مقدم به ش.ش/ش.م 0872903796 ت.ت 1364/3/1  محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی 
فرزند 5- امیر حسین حیرانی مقدم به ش.ش/ش.م 0872968383 ت.ت 1366/2/15  محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند6- 
عصمت حیرانی مقدم به ش.ش/ش.م 0050143131 ت.ت 1348/2/23  محل صدور شناس�نامه تهران نس�بت با متوفی فرزند ، اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/38آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه صفت اله معتمد آقکاریز دارای شناس�نامه ش�ماره 1429 به ش�رح دادخواست  به کالس�ه 241-97 ش3 از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفیه آدینه محمدزاده به شماره شناسنامه 6  در تاریخ 1384/07/15 در اقامتگاه  
دائمي خود بدرود حیات گفته و  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- صفت اله معتمد آقکاریز به ش.ش-ش.م 0872013502 ت.ت 
1332/12/11 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند  2-سکینه معتمدی آقکاریز به ش.ش-ش.م 0871550652 ت.ت 1338/6/6 
محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند3- زینب معتمدی آقکاریز به ش.ش-ش.م 0871554178 ت.ت 1350/3/22 محل صدور 
شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند4- قدرت اله معتمدی آقکاریز به -ش.م 0871551519 ت.ت 1339/12/28 محل صدور شناسنامه 
قوچان نس�بت با متوفی فرزند - اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/39آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه آقای محمد علی زارعی جنیدآباد دارای شناس�نامه ش�ماره 0870941984 به ش�رح دادخواس�ت  به کالس�ه 480-97 ش3 از 
این ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان اس�داله زارعی قربانی به شماره شناسنامه 164  در تاریخ 
1394/08/10 در اقامت�گاه  دائم�ي خود بدرود زندگی گفته و  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- محمدعلی زارعی جنیدآباد به 
ش.ش-ش.م 0870941984 ت.ت 1328/10/04 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 2-طاهره زارعی جنیدآباد به ش.ش-ش.م 
0870944150 ت.ت 1341/06/13 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند3- علی زارعی جنیدآباد به ش.ش-ش.م 0870944169 
ت.ت 1343/06/15 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 4- سکینه زارعی جنیدآباد به ش.ش-ش.م 0870343769 ت.ت 
1334/02/02 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند5- زهرا دولتخواه جنیدآباد به ش.ش-ش.م 1612 ت.ت 1340/12/07 محل 
صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی همسر- اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

مفقودی 
مهر مس�جد امام حس�ین )ع( روستای برج علیشیر سفلی از توابع شهرس�تان  کهگیلویه - استان 

کهگیلویه  و بویر احمد در پایان سال 95  مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. 

511/18آگهی
شماره بایگانی شعبه  961064محکوم له بانک مهر اقتصاد محکوم علیهم محمد علی نعمتی ومرتضی کدکنی و مهدی قوی اندام نجف آباد و محمد 
حسن شاه محمدی پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم: محمد علی نعمتی ومرتضی کدکنی و مهدی قوی اندام نجف آباد 
و محمد حسن شاه محمدی که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
970997758050339 محکوم  علیهم متضامناً محکوم هستند به پرداخت مبلغ 730/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 912265 به 
تاریخ 96/10/3 عهده بانک سپه بابت اصل خواسته و مبلغ 44/696/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و نیز خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید تا زمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له می باشد. 
پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد  بدیهی است با توجه به  غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی 
منوط به معرفی ضامنین معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت 
در اجرای ماده 73 آ.د.م وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی  اقدام 

خواهد نمود.
متصدی امور شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی )55 حقوقی سابق(شهرستان مشهد 

511/19آگهی
شماره بایگانی شعبه 961011محکوم له بانک مهر اقتصاد محکوم علیهم رضا رضائی رنجبر و بهروز اظهری و شهرام محمد نژاد و حمیدرضا رزمی  پیرو 
آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم: رضا رضائی رنجبر و بهروز اظهری و شهرام محمد نژاد و حمید رضا رزمی که مجهول المکان 
می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی مشهد در پرونده کالسه9609987580500834به موجب دادنامه  شماره   
970997758050301مورخ1397/3/8صادره از شعبه 13 دادگاه حقوقی مشهد محکوم علیهم متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ 995/850/000 ریال 
بابت اصل خواسته و نیز پرداخت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 96/9/1 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 60/520/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی در حق محکوم له می باشند. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد  بدیهی است با توجه به  
غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامنین معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می 
باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا 
ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول 

اجرائیه و وصول هزینه اجرایی  اقدام خواهد نمود.
متصدی امور شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی )55 حقوقی سابق(شهرستان مشهد 

511/20آگهی
ش�ماره بایگانی ش�عبه 960942محکوم له بانک مهر اقتصاد محکوم علیهم مجذوب قرائی و مریم خداداد حسینی و لیال خواجه افضلی و عاطفه 
طهماسبی و نوید دانش پژوه پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم: مجذوب قرائی و مریم خداداد حسینی و لیال خواجه 
افضلی و عاطفه طهماسبی و نوید دانش پژوه که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 970997758050277 محکوم  علیهم متضامناً محکوم هستند به پرداخت مبلغ 658/726/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به 
شماره 170711� 169370 به تاریخ 95/7/3 عهده بانک کشاورزی بابت اصل خواسته و مبلغ 41/188/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و نیز 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد 
شد در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد . بدیهی است با توجه به  غیابی 
بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامنین معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد 
لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه 

و وصول هزینه اجرایی  اقدام خواهد نمود. 
متصدی امور شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  )55 حقوقی سابق(شهرستان مشهد

 511/21آگهی
شماره بایگانی شعبه 970443در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم ناهید دهقان بنادکی به طرفیت خواندگان آقایان 1� احسان 
حسین زاده فرزند فرهاد 2� حمید حسین پور فرزند نجیب اله 3� خانم صغری حسن پور فرزند محب اله 4�  خانم مجئبه حسین پور فرزند نجیب 
اله به خواس�ته مطالبه مبلغ 293/473/521 ریال بابت وجه یک فقره چک به ش�ماره 767186 به تاریخ 97/4/16 عهده بانک سپه احتساب 
خس�ارات دادرس�ی و خس�ارات تاخیر تادیه از خوانده ردیف اول به عنوان متعهد خواند دیگر به عنوان ضامن، دادگاه با عنایت به مفاد 
دادخواست تقدیمی ، ضمائم پیوست به آن و مالحظه اصول مستندات و این که خوانده ردیف اول با ابالغ واقعی و خواندگان دیگر با وصف 
ابالغ قانونی اخطاریه در جلس�ه رس�یدگی حاضر نشده، الیحه ای  هم ارس�ال ننموده و ایراد و دفاع و تکذیبی نسبت به ادعای خواهان و 
مستندات ابرازی به عمل نیاورده اند، لذا با مصون ماندن مستند دعوی از هر گونه خدشه ای که داللت بر اشتغال ذمه امضاء کنندگان آن 
دارد با اس�تحصاب بقای دین دعوی خواهان را محمول به صحت تش�خیص داده ومنتهی به صدور دادنامه شماره 9709977580501165 
ش�ده و به اس�تناد مواد 198 ، 515، 519 و 303 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 249 ، 307، 309، 310، 
313، 314، 403 قان�ون تجارت و قانون استفس�اریه تبصره الحاقی به م�اده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مورد خواس�ته و مبلغ 19/487/938 ریال بابت کلیه خس�ارات دادرس�ی که به س�بب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده و نیز 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم می شود و در اجرای احکام محاسبه 
خواهد ش�د در حق خواهان صادرو اعالم می نماید. رای صادر نش�ده نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد و نسبت به خواندگان تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید 

نظر استان خراسان رضوی می باشد. 
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی )55 حقوقی سابق(شهرستان مشهد

511/22آگهی
شماره بایگانی شعبه 970441در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصادبا وکالت خانم ناهید دهقان بنادکی به طرفیت خواندگان آقایان 1� 
علی اصغر ظریفیان فرزند  محمد 2� محمد علی علی پور فرزند علی 3� علی اصغر حسین آبادی فرزند رمضانعلی 4� جواد حسین آبادی 
فرزند رمضانعلی 5� حمید مشمول فرزند اصغر 6� امید مشمول فرزند اصغر به خواسته مطالبه مبلغ 373/120/968 ریال بابت وجه یک 
فقره چک به ش�ماره 30209549/ 617427 به تاریخ 96/4/16 عهده بانک ملت با احتس�اب خس�ارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از 
خوانده ردیف اول به عنوان متعهد خوانده دیگر به عنوان ضامن، دادگاه با عنایت به مفاد دادخواس�ت تقدیمی ، ضمائم پیوس�ت به آن و 
مالحظه اصول مس�تندات و این که خوانده ردیف اول با ابالغ واقعی و خواندگان دیگر با وصف ابالغ قانونی اخطاریه در جلس�ه رس�یدگی 
حاضر نشده، الیحه ای  هم ارسال ننموده و ایراد و دفاع و تکذیبی نسبت به ادعای خواهان و مستندات ابرازی به عمل نیاورده اند، لذا با 
مصون ماندن مستند دعوی از هر گونه خدشه ای  که داللت بر اشتغال ذمه امضاء کنندگان آن دارد با استحصاب بقای دین دعوی خواهان 
را محمول به صحت تشخیص داده و منتهی به صدور دادنامه شماره 9709977580501164 شده و به استناد مواد 198 ، 515، 519 و 303 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 249 ، 307، 309، 310، 313، 314، 403 قانون تجارت و قانون استفساریه 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مورد خواسته و مبلغ 24/824/000 ریال بابت 
کلیه خسارات دادرسی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول براساس 
نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادر 
نشده نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی 
می باشد و نسبت به خواندگان دیگر غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز 

دیگر قابل تجدید نظرخواهی در  محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � راضیه ابراهیمی

511/23آگهی
شماره بایگانی شعبه 970295در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای رضا حیدری قره سو به طرفیت خواندگان 1� آقای 
خلیل عارف نژاد فرزند رمضان 2� خانم قمر خیاری عاجز فرزند حیدر به خواسته مطالبه مبلغ 216/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک 
به شماره 274651 به تاریخ 97/2/3 عهده بانک سپه با احتساب خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از خوانده ردیف اول به عنوان 
متعهد خوانده دیگر به عنوان ضامن، دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی ، ضمائم پیوست به آن و مالحظه اصول مستندات و این 
که خوانده ردیف اول با ابالغ واقعی و خوانده دیگر با وصف ابالغ قانونی اخطاریه در جلس�ه رس�یدگی حاضر نش�ده، الیحه ای  هم ارسال 
ننموده و ایراد و دفاع و تکذیبی نسبت به ادعای خواهان و مستندات ابرازی به عمل نیاورده اند، لذا با مصون ماندن مستند دعوی از هر 
گونه خدشه ای  که داللت بر اشتغال ذمه امضاء کنندگان آن دارد با استحصاب بقای دین دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده 
و منتهی به صدور دادنامه ش�ماره 9709977580501163 ش�ده و به استناد مواد 198 ، 515، 519 و 303 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و 249 ، 307، 309، 310، 313، 314، 403 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مورد خواس�ته و مبلغ 14/120/000ریال بابت کلیه خس�ارات دادرسی که به 
س�بب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده و نیز خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک 
مرکزی اعالم می ش�ود و در اجرای احکام محاس�به خواهد ش�د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادر شده نسبت به خوانده 
ردیف دوم غیابی  و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست 

روز قابل واخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
 منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی) 55 حقوقی سابق(شهرستان مشهد 

511/24آگهی
شماره بایگانی شعبه 970292در خصوص دادخواست بانک ملی ایران، با وکالت خانم زینب یعقوبی بیگلر به طرفیت  خواندگان آقایان 1� 
جابر س�لطانی گرد فرامرزی فرزند جواد 2� س�ید حسین دادوئیان فرزند سید عباس 3� احمد کشافی فرزند علی به خواسته محکومیت 
تضامن�ی خوان�دگان به پرداخت مبلغ 94/000/000 ریال تا تاریخ 97/3/9 و از تاریخ مذکور الی زمان اجرای حکم از قرار روزانه 2/32 ریال 
به ازای هرسه هزار ریال به انضمام خسارات دادرسی به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی . نظر به اینکه خواهان با این ادعا که خوانده 
ردی�ف اول اقدام به اخذ تس�هیالت از بانک نموده و خواندگان دیگر پرداخت کلیه تس�هیالت و متفرع�ات آن را ضمانت نموده که امضاء 
ذی�ل ق�رارداد داللت بر این موضوع دارد و از تعرض مصون مانده که با مراجعه به آنها از پرداخت دین خود امتناع ورزیده اند لذا متقاضی 
رسیدگی به شرح خواسته می باشد و با عنایت به مستندات دعوی خواهان که شامل قرارداد درخواست تسهیالت از ناحیه خوانده ردیف 
اول و ضمانت نامه های ضم پرونده که به امضاء خواندگان دیگر رسیده که وجود هر یک از در ید خواهان داللت بر اخذ تسهیالت و تعهد به 
پرداخت آن را می نماید و از جهتی خواندگان علیرغم ابالغ قانونی و استحضار از وقت دادرسی در جلسه رسیدگی حاضر نشده اند و نسبت 
به مستندات خواهان دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده اند و الیحه دفاعیه ای هم ارسال ننموده اند، و این که در  قرارداد مستند دعوی قید 
شده که بانک در صورت عدم پرداخت بدهی حق مراجعه به هر یک از مدیون و ضامن را دارد که با فرض مذکور و به موجب مستفاد از مواد 
402 و 403 از قانون تجارت، نوع ضمانت تضامنی محسوب می شود، لذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را با استصحاب بقاء و اشتغال 
ذمه خواندگان معمول به صحت تش�خیص و منتهی به صدور دادنامه ش�ماره 9709977580501179 ش�ده و به استناد مواد 198 ، 519 از  
قانون آیین دادرس�ی مدنی و 10 و 221 و 228 از قانون مدنی و تبصره 2 ماده 15 قانون عملیات بانک بدون ربا مصوب 1376 خواندگان را 
متضامناً به پرداخت مبلغ 1� 94/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� 4/622/000 ریال بابت هزینه دادرسی 3� 3/384/000 ریال بابت حق 
الوکاله مرحله بدوی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد گردیده 4� و مبلغ روزانه 2/667 ریال به ازای هر سه هزار ریال از تاریخ الی 
یوم الوصول در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره شده غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 

بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد. 
 منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/25آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی محمد رضا امیری فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواس�ت س�ید مسعود موسوی علیه 
شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977513200995 مورخ 97/8/5 در پرونده کالسه 970559 خوانده محکوم 
است به پرداخت مبلغ 96/800/000  ریال بابت صدور چک فوق الذکر به اضافه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ )سر رسید( چک 94/8/12 تا 
یوم االداء و هزینه دادرسی به مبلغ 2/018/000 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در  حق  خواهان محکوم شده اید رای صادره 

غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
متصدی امور دفتری شعبه 302 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/26آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبل به آقای حسین رشیدزاده طرقی فعاًل مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای سیدعباس 
رضائی ازغدی علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک به  موجب رای ش�ماره 97099775069007972 مورخ 1397/07/25 در پرونده 
کالسه 970456 به پرداخت مبلغ 28/850/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/5/3 ومبلغ 
852/625 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و دادخواس�ت 3� حق الوکاله وکیل وفق تعرفه وکال 4� مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه حق درج 
آگهی و ضمائم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است./ب
مسئول دفتر شعبه 189 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

511/27آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبل به آقای هادی نصرتیان زاده فرزند رمضانعلی فعالً مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست فاطمه مهاجر 
علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977514400952 مورخ 1397/07/22 در پرونده کالسه 314/970447 خوانده 
محکوم است به مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 594/000 بابت هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال هزینه نشر وخسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید 97/3/1 یوم االدا درحق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت بست روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. 
دفتر شعبه 314 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

511/28آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبل به آقای محمد بزنجانی فعالً مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای محمود رمضانی علیه شما به 
خواسته مطالبه اجور موجب رای شماره 9709977507001048 مورخ 1397/08/06 در پرونده کالسه 970464  به )محمد بزنجانی( به پرداخت مبلغ 
سی میلیون ریال بابت اصل خواسته )7 ماه و نیم اجور معوقه تا تقدیم دادخواست 97/5/7( و مبلغ چهارصد و شصت و پنج هزار ریال هزینه دادرسی 
و دویست و دو هزار ریال هزینه تعرفه دفاتر خدمات قضایی و چهارصد و پنجاه هزار ریال هزینه درج آگهی در حق خواهان محکوم شده اید مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است. 
مسئول دفتر شعبه 190 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

511/29آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبل به آقای حمید عرفانی کریم زاده طوسی فعالً مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای/ خانم محمود 
رضا زاده یوس�ف آبادی علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به  موجب رای ش�ماره 9709977501900102 مورخ 1397/02/10 در پرونده کالسه 
22/960931 به 1� مبلغ ده میلیون تومان بابت اصل خواسته 2� مبلغ پانصد هزار تومان بابت هزینه ابطال تمبر 3� خسارت تاخیر تادیه وفق تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ سر رسید ها تا یوم االداء که توسط 
اجرای احکام براساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی 

و  از از تاریخ درج درروزنامه  ظرف بست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است. 
مسئول دفتر شعبه 22 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

511/31آگهی
پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمد حسینی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9709977509100837 صادره از شعبه 252 در پرونده شماره 252/970446 محکوم به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و جبران  
)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک 86/12/7 الی یوم االداء براساس نرخ تورم بانک مرکزی و نیز پرداخت دو 
میلیون و ششصد و ده ریال بابت تمبر و مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت هزنیه آگهی روزنامه خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در  حق 
محکوم له آقای مهدی ولی پور دوست آبادی 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.
منشی شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/32آگهی
پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقایان 1� مصطفی فاطمی 2� محمد امین امیر حسینی که مجهول المکان می باشد ابالغ 
می گردد چون وفق دادنامه شماره 970997751500892 صادره از شعبه 266 در پرونده شماره 970529 محکوم به اثبات وقوع عقد و محکومیت 
خوانده محمد امین امیر  حسینی فرزند امیر هوشنگ به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند اتومبیل سواری هیوندا آزرا به شماره پالک 
993 ج 48 ایران 93 به نام خواهان و خوانده مصطفی فاطمی با توجه به مفاد قولنامه محکوم به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 318/050 تومان در 
حق محکوم له آقای علی اکبر ربانی 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 شعبه 266 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/33آگهی
پیروآگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه  منصور نعمتی فرکه مجهول المکان ابالغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 
9709977514400651 ص�ادره از ش�عبه 314 در پرون�ده ش�ماره 970206 محکوم به پرداخت مبلغ 65/500/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 
2/538/750 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال با هزینه نشر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها تا یوم االداء در حق محکوم له 
موسی لطفی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیر اینصورت دایره 

اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
دفتر شعبه 314 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار مشهد
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دادنامه
   پرون�ده کالس�ه9709981770200220 بایگانی970225/ش�عبه 2دادگاه عموم�ی حقوق�ی شهرس�تان کردک�وی تصمیم نهایی ش�ماره 
9709971770200836خواهان حمزه رودابه ف عثمان باوکالت س�یده س�ارانصیری ف س�ید علی بنش�انی اس�تان گلس�تان شهرس�تان 
کردکوی خیابان ولیعصر جنب بانک قوامین طبقه فوقانی آژانس تختی خوانده س�ید باقر حس�ینی اصل ف س�ید غالم علی خواسته ها1-

مطالبه وجه چک2-مطالبه خسارت دادرسی3-مطالبه خسارت تاخیرتادیه)رای دادگاه(درخصوص دادخواست سیده سارا نصیری بوکالت 
ازحمزه رودابه ف عثمان بطرفیت س�ید باقر حس�ینی اصل ف سید غالم علی بخواسته مطالبه وجه چک)بابت بخشی ازوجه چک بشماره 
س�ریال483168عهده بانک صادرات بمبلغ 300/000/000ریال(به انضمام کلیه خس�ارات قانونی اعم ازهزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ صدور چک 1397/03/13لغایت اجرای حکم وحق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موکل بموجب 1فقره چک 
بش�ماره483168بعهده بانک صادرات بمبلغ500/000/000ریال بتاریخ 1397/03/13 طلبکار میباش�د که خوانده درسررسید جهت پرداخت 
هیچگونه اقدامی ننموده اس�ت ومراجعات مکرر موکل هم مثمر ثمر واقع نشده وموکل فعال بخش�ی ازمبلغ چک رابمبلغ300/000/000ریال 
مطالبه نموده لذا تقاضای صدورحکم به محکومیت خوانده بمبلغ 300/000/000ریال به انضمام کلیه خس�ارات قانونی وهزینه های دادرس�ی 
وحق الوکاله وکیل مورد استدعاس�ت خوانده س�ید باقر حسینی اصل باوصف ابالغ وقت رس�یدگی ازطریق نشرآگهی درروزنامه فن آوران 
بتاریخ26شهریور ماه1397بشماره3096درجلسه حضورنیافته والیحه ای تقدیم ننموده وکیلی نیزتعرفه نکرده است نظرباینکه وجود اصل 
چک دردست دارنده دلیل اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان برآن داشته وبقای دین استصحاب میگردد دادگاه خواسته خواهان راوارد 
تش�خیص مس�تندا به مواد 303-198-502-503-515-519و522-ازقانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی 
ومواد249و310و314و320-ازقان�ون تج�ارت وتبص�ره الحاقی به ماده 2قانون صدورچک واستفس�اریه تبصره مرق�وم خوانده رابپرداخت 
مبلغ300/000/000ریال بعنوان اصل خواس�ته ونیز بپرداخت مبلغ8/690/000بابت هزینه دادرس�ی وحق الوکاله وکیل بمبلغ13/000/000ریال 
ونیزپرداخت خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ 1397/03/13لغایت اجرای حکم وفق ش�اخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اس�المی ایران که 
ازسوی اجرای احکام قابل محاسبه میباشد درحق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی وظرف20روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین 

شعبه وپس ازانقضاء مهلت واخواهی ظرف20روزقابل تجدید نظر درمحاکم محترم تجدید نظر استان گلستان میباشد. 
9704-رئیس شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی کردکوی-براری

دادنامه
 تاریخ رسیدگی97/06/10شماره پرونده 296-1/97/298شماره دادنامه 97/427مرجع رسیدگی کننده شورای حل اختالف کردکوی شعبه 
اول خواهان شرکت تعاونی اعتباری امید جلین گرگان درحال تصفیه باوکالت موسسه اعتباری کاسپین بامدیریت علی نعیمی وعلی ساعی 
راد بانمایندگی غالم رضا پایین محلی باوکالت محبوبه جهان بخش گرگان خیابان ایرانمهر بین ابوذر12-14جنب نمایشگاه سیار خوانده1-
یعقوبعلی صفار ف عربعلی2-زهره مالح ف علی اصغر هر2مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک بمبلغ یکصد وسی هشت میلیون ریال 
به انضمام کلیه خسارات تاخیرتادیه اززمان سررسید لغایت وصول کامل محکوم به وکلیه هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل وخسارات 
قانونی بتاریخ97/06/10 دروقت فوق العاده ش�عبه اول ش�ورای حل اختالف حوزه قضائی کردکوی باحضور امضاء ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه298-1/97/296-ازدفترش�ورا واصل تحت نظر قرارگرفت با بررس�ی محتویات پرونده ختم رس�یدگی اعالم وبشرح ذیل مبادرت به 
صدوررای میگردد)رای قاضی شورا(درخصوص دادخواست شرکت تعاونی امید جلین گرگان درحال تصفیه باوکالت موسسه اعتباری کاسپین 
بامدیریت علی نعیمی وعلی ساعی راد بانمایندگی غالم رضا پایین محلی باوکالت محبوبه جهان بخش بطرفیت1-یعقوبعلی صفار ف عربعلی2-

زهره مالح ف علی اصغر بخواسته مطالبه مبلغ یکصد وسی وهشت میلیون ریال وجه 1فقره چک بشماره 473307عهده بانک صادرات ایران 
شعبه لیوان شرقی به انضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه باتوجه به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه 
بانک محال علیه وباتوجه به اظهارات خواهان درجلس�ه رس�یدگی مورخه 97/06/10ونظرباینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی نشرآگهی 
اخطاریه درجلسه رسیدگی شورا حاضرنشده ودر مقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده است ونظرباینکه اصل سند تجاری درید دارنده 
حکایت ازمدیونیت صادر کننده وظهوردراشتغال ذمه وی دارد ونظرباینکه ازناحیه خواندگان دلیلی که حکایت ازپرداخت وجه چک نماید 
ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضای شورا بشرح صورتجلسه مورخه97/06/10وبا احراز اشتغال ذمه خواندگان واستصحاب دین 
ومستندا به ماده9 قانون شوراهای حل اختالف ومواد310و311و313-ازقانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ماده 2قانون صدورچک ومواد198و519-ازقانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ  یکصد وسی 
وهشت میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ96/05/08سررسید چک تازمان اجرای حکم براساس شاخص 
اعالمی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت مبلغ سه میلیون وسیصد وسی هزارریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق 
خواهان صادر واعالم میگردد رای صادره غیابی وظرف مدت20روزپس ازابالغ قابل واخواهی در همین شعبه وظرف مدت20روزپس ازآن قابل 

تجدید نظر درمحاکم عمومی حقوقی کردکوی میباشد.
9708-قاضی شعبه اول شورای حل اختالف کردکوی-بازاری

آگهی رای اصالحی
پرونده کالس�ه 9709980056300087 بایگانی970110/شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی ش�ماره 9709970056300687 
خواهان حمیدرضا مقصودلو ف محمدرضا باوکالت محمد ایری ف اق اویلی بنش�انی اس�تان گلستان شهرستان گرگان روبروی پارک شهر 
کوچه اس�تادیوم ورزش�ی مجتمع پاس�ارگاد طبقه 3واحد 34خواندگان1-رضا پاکمنش ف محمدرضا 2-سجاد تبرسائی قشالق ف ابراهیم 
همگی بنشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک)رای دادگاه(درخصوص دادخواست حمیدرضا مقصودلو ف محمدرضا باوکالت محمد 
ایری بطرفیت س�جاد تبرس�ایی قشالق ف ابراهیم ورضا پاکمنش ف محمدرضا بخواسته مطالبه وجه چک بش�ماره 636713مورخ 96/9/1 
بمبلغ450000000ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه دادگاه باعنایت به اینکه وجود اصول اسناد تجاری مستند دعوی درید دارنده 
آن که نشان مدیونیت صادرکننده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه دارد وخواهان وفق مقررات قانون تجارت درفرجه مقررقانونی مبادرت 
به مطالبه وجه چک نموده که منتهی به صدورگواهی عدم پرداخت گردیده وباعنایت به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری ومستقل بودن 
عمل صدورچک ازرابطه مبنایی ونظرباینکه ازسوی خواندگان ایراد ودفاع موجه وموثری درقبال دعوی مطروحه بعمل نیامده است ودلیلی 
برپرداخت دین وبرائت ذمه وتضمینی یاامانی بودن چکهای مس�تند دعوی خواهان ارائه وابرازنش�ده است لذا دادگاه دعوی خواهان راوارد 
وثابت تشخیص ومستندا به مواد310-311-315-ازقانون تجارت ورای وحدت رویه شماره 536مورخ7/10/ 69 وتبصره الحاقی ماده 2قانون 
صدور چک مورخ76/3/10 مصوب مجمع تش�خیص مصلحت نظام وقانون استفس�اریه تبصره الحاقی به ماده 2قانون اصالح موادی ازقانون 
صدورچک حکم برمحکومیت خواندگان بپرداخت 450000000ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل 
به12000000ریال درمرحله بدوی وخس�ارت تاخیر ازتاریخ سررس�ید چک تازمان وصول طلب براساس شاخص اعالمی ازسوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران درحق خواهان صادرواعالم مینماید رای صادره غیابی محسوب وظرف20روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه 

وظرف مدت20روزپس ازآن قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظر استان گلستان میباشد.
9693-دادرس شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی گرگان-فرامرزی دوزین

دادنامه
ش�ماره  نهای�ی  تصمی�م  گ�رگان  حقوق�ی  عموم�ی  4دادگاه  9709980056300272بایگانی970364/ش�عبه  کالس�ه  پرون�ده    
9709970056300919خواهان ش�رکت تعاونی اعتباری امید جلین گرگان درحال تصفیه باوکالت مع الواس�طه موسس�ه اعتباری کاسپین 
باوکالت مرضیه مهری ف محمود بنش�انی اس�تان گلستان شهرستان گرگان خیابان ولیعصر روبروی مس�جد امیرمجتمع عادل ط 3واحد 
13خواندگان1-وحید شهرکی ف رضا بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان سرخواجه نبش سرخواجه 3کنارمسجد للهیان2-

احس�ان تازیکی ف حسین استان گلستان شهرستان گرگان خیابان ابوذر10و3-رضا شاهینی ف ابراهیم استان گلستان شهرستان گرگان 
کوی بازرگانی کوچه4-انتهای کوچه منزل استجاری شاهینی4-جهانگیر علی زاده آذر باللوجه میرک ف اسماعیل استان گلستان شهرستان 
گرگان امام رضا کوچه 83خواسته ها1-مطالبه وجه بابت...2-مطالبه خسارت دادرسی3-مطالبه خسارت تاخیرتادیه)رای دادگاه( درخصوص 
دادخواست شرکت تعاونی اعتباری امید جلین گرگان درحال تصفیه باوکالت مع الواسطه موسسه اعتباری کاسپین باوکالت مرضیه مهری 
بطرفیت1-وحید شهرکی ف رضا 2-رضا شاهینی ف ابراهیم3-احسان تازیکی ف حسین4-جهانگیر علی زاده آذرباللوجه میرک ف اسماعیل 
بخواسته مطالبه وجه1فقره چک بشماره134799مورخ 95/11/13و1فقره سفته بشماره819110مورخ 94/7/24جمعا بمبلغ850/000/000ریال 
ومطالبه خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه نظرباینکه وکیل خواهان برابرصورتجلسه97/8/5 اعالم داشته که اسناد مذکوربابت قرارداد 
اخذ تسهیالت صادرگردیده اند لذا باعنایت به اینکه حسب مقررات قانون تجارت ومواد310و311-این قانون چک وسیله انتقال طلب حال 
میباشد صدورچک بمنظورتضمین حسن انجام تعهدات وپرداخت اقساط تسهیالت اعطایی بادرج تاریخی موخر برتاریخ صدور اوال دورزدن 
قانون درجهت بهره مندی ازامتیازات اس�ناد تجاری بالخصوص تامین خواسته وخسارت تاخیرتادیه محسوب ثانیا اساسا صدورچک بدین 
نحومغایر باماهیت وطبیعت سند مذکوربوده بطوری که میتوان گفت عمل مذکور موجب خروج سند اززمره اسناد تجاری وجای گرفتن آن 
درزمره اسناد عادی میگردد واستناد به وصف تجریدی اسناد تجاری دراین مورد فاقد وجاهت قانونی بوده چراکه قانون گذار نقش اولیه ای 
که برای سند مذکورتعریف نموده همان داشتن وصف اسکناس گونه وجانشینی ازآن ووسیله پرداخت درمعامالت بوده هرچند که عرف عامه 
وبانکداری نقش ثانویه ای رابرای این سند تعریف نموده اند که همان صدور این سند بابت تضمین حسن انجام تعهدات میباشد علی ایحال 
این امرموجب ورود خدشه به نقش اولیه این سند که تمامی امتیازات وضمانت اجراهای قانونگذار برمبنای تعریف شده نمیباشد وفقط بعنوان 
1س�ند عادی مورد قبول بوده وهمانند س�ایر اسناد عادی با آن رفتارمیگردد علیهذا  باعنایت باینکه امضا روی سند عادی مورد قبول بوده 
وهمانند سایراسناد عادی باآن رفتارمیگردد علیهذا باعنایت به اینکه امضا روی سند برضرر امضا کننده دلیل بوده وسند مذکور اوال ازهرگونه 
انکار وتردید مصون مانده وثانیا این سند ظهور درمدیون بودن خواندگان داشته لذا باوصف مراتب فوق ونظرباینکه هیچگونه دفاع موثری 
ازسوی خواندگان درقبال خواسته خواهان بعمل نیامده وخواسته خواهان مصون ازهرگونه اعتراض باقیمانده دادگاه خواسته خواهان راوارد 
وثابت تشخیص ومستندا به مواد699-689-684-1301-1291-1286-1284-225-224-10-ازقانون مدنی وماده 404-403-402-ازقانون 
تجارت و198-199-522-519-515-ازقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی حکم برمحکومیت خواندگان متضامنا 
بمبلغ 850/000/000ریال به انضمام خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل بمیزان1320000تومان درمرحله بدوی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
تقدیم دادخواس�ت تازمان وصول طلب براس�اس شاخص اعالمی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اس�المی ایران درحق خواهان صادرواعالم 
مینمای�د رای صادره غیابی وظرف مدت20روز پس ازابالغ قابل واخواهی دراین ش�عبه وظ�رف مدت20روزپس ازآن قابل اعتراض درمحاکم 

دادگاه تجدید نظراستان گلستان میباشد.
9692-دادرس شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی گرگان-فرامرزی دوزین

آگهی مزایده مرحله اول
   درپرونده کالس�ه 930976/اجرای احکام کیفری شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب شهرستان کالله محکوم علیه مهدی وزیری دوزین 
فرزند محمد محکوم به 6ماه حبس بابت بزه نگهداری مال تاریخی تقلبی که درقبال این موضوع ملک عبداهلل س�ارانی فرزند نوروز دارای 
سند بش�ماره پالک262فرعی از3فرعی از174و175-اصلی بمیزان5200 مترمربع واقع درروستای اق یاجی وقره یاجی شهرستان کالله که 
ش�ماال بطول87متر اصلی ازپالک یاد ش�ده ش�رقا اول بطول 54متر وصل بپالک فوق اصلی ودوم بطول6 متر وصل به جاده احداثی جنوبا 
بطول87متروصل بپالک فوق وغربا بطول60متربه باقیمانده پالک اصلی یاد ش�ده که ملک فوق ضمن کارشناس�ی وتوقیف ازطریق مزایده 
حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد1-حسب نظریه کارشناسی مورد مزایده مبلغ5/200/000/000 ریال اعالم گردیده است2-مزایده ازمبلغ 
اعالمی کارشناس شروع وبه باالترین قیمت پشنهادی فروخته میشود3-موعد مزایده 97/09/20    ساعت10صبح میباشد4-مکان مزایده 
اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان کالله میباشد5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن 
نمایند6-این آگهی فقط در1نوبت منتش�ر میش�ود 7-مزایده مذکور برای 2نوبت برگزار میگردد8-برنده مزایده مکلف است10درصد بهای 
احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری کالله تودیع الباقی رادرمهلت 1ماهه بحساب مذکور واریز وفیش آنرا تحویل اجرای احکام مدنی 
دادگستری کالله نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی درحق صندوق دولت ضبط میگردد9-بهمراه داشتن کارت شناسایی برای متقاضیان 

الزامی است.
9712-دادستان وقاضی شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای کالله-خانی

آگهی حصر وراثت
آقای حس�ین علیمردان -  دارای شناسنامه شماره 63  بشرح دادخواست به کالس�ه 4/970265/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  گلگز خسروی چوپان کره  - بشناسنامه 15 در تاریخ 1393/10/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:  1-  حسین علی مردان، فرزند ذبیح اله، به ش.ش 63 پسر متوفی 2- نوروز علی مردان، فرزند 
ذبیح اله، به ش.ش 372 پسر متوفی 3- علی علی مردان، فرزند ذبیح اله، به ش.ش 64 پسر متوفی 4- حسن علی مردان، فرزند ذبیح اله، به 
ش.ش 871 پسر متوفی 5- معصومه علی مردان، فرزند ذبیح اله، به ش.ش 403 دختر متوفی 6- سکینه علی مردان، فرزند ذبیح اله، به ش.ش 
427 دختر متوفی 7- ربابه علی مردان، فرزند ذبیح اله، به ش.ش 872 دختر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
2858-رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف نقده

آگهی حصر وراثت
آقای میکائیل خاکپور -  دارای شناسنامه شماره 1431  بشرح دادخواست به کالسه 4/970159/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  یعقوب خاکپور  - بشناس�نامه 4 در تاریخ 1393/03/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به:  1-  حس�ینعلی خاکپور، فرزند یعقوب، به ش.ش 2909421848 پسر متوفی 2- میکائیل خاکپور، 
فرزند یعقوب، به ش.ش 1431 پسر متوفی 3- محسن خاکپور، فرزند یعقوب، به ش.ش 2900059836 پسر متوفی 4- زیبا خاکپور، فرزند 
یعق�وب، ب�ه ش.ش 2909814149 دختر متوفی 5- تهمینه خاکپور، فرزند یعقوب، به ش.ش 671 دختر متوفی 6- طلی عباس�ی ش�یطان 
آبادی، فرزند علی، به ش.ش 179 همس�ر متوفی . اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
2859-رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف نقده

دادنامه
پرونده کالسه9609984434100567شعبه102دادگاه کیفری دوشهرمهاباد102جزایی سابق تصمیم نهایی9709974432700923-
ش�اکی بایزیدمحمدنژادفرزندعثمان بنشانی مهابادروستای آمیدمنزل شخصی عثمان محمدنژاد-متهم ابراهیم رحیمی فرزندحمزه 
بنش�انی مهابادزمین های شهرداری ک محمدکاراته-اتهام کالهبرداری ازطریق جعل قولنامه عادی-رای دادگاه- درخصوص اتهام 
اس�ماعیل قادری فرزندعلی محمدمجهول المکان متواری دیاربر کالهبرداری باتوس�ل به اعم�ال متقلبانه جعل قولنامه های عادی 
دادگاه توجها به ش�کایت ش�اکی گزارش و تحقیقات معموله مرج�ع انتظامی مربوطه اظهارات مطلع�ان ومالحظه روگرفت قولنامه 
تنظیمی فیمابین ش�اکی و متهم و عدم حضور ودفاع متهم دردادس�را نش�زد بازپرس ش�عبه اول درجلسه رس�می دادگاه علیرغم 
ابالغ قانونی احضاریه نش�راگهی کیفرخواس�ت صادره توسط دادس�را مهاباد بزهکاری متهم به نظردادگاه محرزاست لذا مستندا به 
م�اده یک قانون راجع ب�ه انتقال مال غیر ناظربرماده1قانون تش�دیدمجازات مرتکبین ارتش�ااختالس کالهبرداری مصوب67حکم 
برمحکومیت متهم به تحمل س�ه س�ال حبس ثتعزیری و ردمال 21000000میلیون تومان به مال�ک اصلی بایزید محمدنژادوپرداخت 
ج�زای نقدی مع�ادل مال ماخوذه درحق صن�دوق دولت را صادر واعالم می�دارد رای صارده غیابی ظرف20روزپ�س ازابالغ واقعی 
ب�ه مته�م قابل واخواهی دراین ش�عبه پس ازانقض�ای مهلت واخواه�ی ظرف20روزپس ازاب�الغ قابل تجدیدظرخواه�ی درمحاکم 

تجدیدنظرمرکز اس�تان آ.غ اس�ت.
2818-رئیس شعبه102دادگاه کیفری2مهاباد

آگهی احضارمتهم
بموج�ب ای�ن آگهی به متهم مجهول المکان پیمان ادیب فر فرزندمحمد ابالغ می گردد که پرونده اتهامی ش�ما دایربر صدور چک بالمحل 
تحت کالسه 971058 درشعبه اول دادگاه کیفری دوشهر مهاباد مطرح و بتاریخ 98/3/12 روز یکشنبه ساعت 11صبح وقت رسیدگی تعیین 
ش�ده اس�ت لذا جهت رسیدگی و دفاع از اتهام خود درموعد مقرر حاضر شوید درصورت عدم حضور دادگاه غیابی رسیدگی و رای مقتضی 

صادر خواهد نمود.
2817-منشی دفترشعبه اول دادگاه کیفری دو مهاباد-رسولیان

آگهی احضارمتهم
بموج�ب ای�ن آگهی به متهم مجهول المکان پیمان ادیب فر فرزندمحمد ابالغ می گردد که پرونده اتهامی ش�ما دایربر صدور چک بالمحل 
تحت کالسه 971058 درشعبه اول دادگاه کیفری دوشهر مهاباد مطرح و بتاریخ 98/3/12 روز یکشنبه ساعت 11صبح وقت رسیدگی تعیین 
ش�ده اس�ت لذا جهت رسیدگی و دفاع از اتهام خود درموعد مقرر حاضر شوید درصورت عدم حضور دادگاه غیابی رسیدگی و رای مقتضی 

صادر خواهد نمود.
2817-منشی دفترشعبه اول دادگاه کیفری دو مهاباد-رسولیان

ابالغ اخطاریه
حسب محتویات پرونده کالسه 101/970895 کیفری 2سلماس جلی باقوفرزندخدربه اتهام ترک انفاق تحت تعقیب می باشد دادگاه با توجه 
به مجهول المکان بودن متهم با تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می نماید که درمورخه 97/9/27 راس ساعت 
9صبح جهت رس�یدگی به اتهام خویش در ش�عبه 101 دادگاه کیفری دو س�لماس حضور یابد درغیراینصورت دادگاه اقدام به اتخاذ تصمیم 

قانونی خواهد نمود.
2839- قاضی دادگاه کیفری شعبه 101دادگاه کیفری دوسلماس- فالح

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
درپرونده کالس�ه 970267 وثیقه گذاررضاموس�ی نژادفرزندغالم برابر دس�تور ش�ماره970267مورخ27/6/97حکم به ضبط وثیقه بمبلغ 
پانصدمیلیون ریال درحق دولت ایران صادر گردیده و نظربه عدم پرداخت میزان وجه الوثاقه درموعد مقرر اینک ملک مذکور که شش دانگ 
عرصه و اعیان یکباب منزل بمساحت 656/50مترمربع بشماره پالک 22/131فرعی از94اصلی واقع در روستای عظیم ککندی برابر ارزیابی 
کارشناسی بمیزان 1576500000ریال تقویم گردیده وازطریق مزایده بفروش میرسد مزایده راس ساعت 11صبح مورخ 97/9/19 دردفتر اجرای 
احکام دادسرای عمومی وانقالب شوط آغاز و خریداران میتوانند پنج روز قبل از مزایده ملک مذکور باهماهنگی این دفتر ازان بازدید نمایند 
.خریدارواقعی کسی است که باالترین قیمت رابپردازدومزایده ازقیمتی که کارشناس منتخب تعیین گردیده است شروع میشود وملک متعلق 
به کسی است که باالترین قیمت رابپردازد که10 درصدمبلغ مزایده نقداازبرنده اخذ والباقی ظرف مدت یکماه اخذ خواهدشد پس ازوصول 

کل مبلغ مزایده اموال تحویل خواهدشد.
2849-مدیردفتراجرای احکام کیفری دادسرای شوط- بگلری

آگهی احضارمتهم
بموجب این آگهی به متهم مجهول المکان نیلوفرطالب زاده فرزندفریدون ابالغ می گردد که پرونده اتهامی شما دایربر تحصیل مال ازطریق 
نامش�روع تحت کالس�ه 971066 درشعبه اول دادگاه کیفری دوشهر مهاباد مطرح و بتاریخ 98/3/13 روز دوشنبه ساعت 12 وقت رسیدگی 
تعیین ش�ده اس�ت لذا جهت رسیدگی و دفاع از اتهام خود درموعد مقرر حاضر ش�وید درصورت عدم حضور دادگاه غیابی رسیدگی و رای 

مقتضی صادر خواهد نمود.
2816-منشی دفترشعبه اول دادگاه کیفری دو مهاباد-رسولیان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی  
خواهان ها هومان  اصانلو ، پرس�تو اصانلو و جم دخت نوروزی ش�امبیاتی  دادخواس�تی به طرفیت 
خواندگان 1- علی اکبر حسن زاده امام قلی 2- علی اکبر پور حسن فرخانی 3- رضا یاری 4- محمود 
تاجیانی امام قلی 5- سعید برزگر امام قلی 6- قربانعلی پور حسن فرحانی 7- جواد اسماعیل زاده 
امام قلی 8- امیرنژاد باده 9- مهراب بخش�علی زاده امام قلی 10- تورج افضائیان 11- احمد هنرمند 
12- زین العابدین اصانلو 13- عصمت خانم سعید وزیری 14- بتول خانم اصانلو 15- صدیقه اصانلو 
16- هما اصانلو 17- سیمین دخت اصانلو 18- اسماعیل میرزایی 19- علی زهری 20- احمد سلوکی 
21- نادر اصانلو 22- فرهاد اصانلو 23- شهرزاد اصانلو 24- مریم اصانلو  به خواسته ابطال سند رسمی 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609982613000491 شعبه 15 دادگاه عمومی 
حقوقی کرج ) 30 حقوقی سابق ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/16 ساعت 12 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 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 .
9 منشی دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی کرج ) 30 حقوقی سابق ( – سمانه غالمی

آگهی
به موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709972691900139 
محکوم علیها علی نجار ساعی و مهرداد قاضی نژاد محکوم اند به 1- خواندگان را متضامنا به پرداخت 
مبل�غ 153/000/000 ری�ال به عنوان اصل خواس�ته از بابت یک فقره چک به ش�ماره 136142 مورخ 
94/2/30 2- پرداخت مبلغ 2/372/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی 3- بانضمام حق الوکاله وکیل 
4- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 94/2/30 لغایت اجرای حکم که از سوی 

اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید 5- پرداخت نیم عشر دولتی .
39 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف کرج ) 19 سابق 
( – مجتمع شماره 1 ) شهید بهشتی ( - محمدی

اجراییه
مشخصات محکوم له : اعتبار آزاد ثامن االئمه ) ع ( به نشانی کرج ، طالقانی شمال روبروی کوچه نعمت 
الهی تعاونی اعتبار ثامن االئمه واحد حقوقی ط اول  مشخصات محکوم علیه : آقای بهنام ملک زاده 
فرزند بهمن به نشانی مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له : آقای سید 
وحید جمالی عزتی خرمی فرزند سید سعید به نشانی البرز ، کرج ، کرج طالقانی جنب اداره پست 
س�اختمان امید ط 5 واحد 502 وکیل اعتبار آزاد ثامن االئمه ) ع ( محکوم به : به موجب درخواس�ت 
اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709972691900087 محکوم علیه محکوم 
اس�ت به 1- خوانده را به پرداخت مبلغ 192/000/000 ریال به عنوان اصل خواس�ته از بابت یک فقره 
چک به ش�ماره 015/347513 م�ورخ 95/1/29 2- پرداخت مبلغ 2/725/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسی 3- حق الوکاله وکیل 4- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک مورخ 95/1/29 
لغایت اجرای حکم که از سوی اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید 
5- پرداخت نیم عشر دولتی محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد 
آن�را بموق�ع  اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( . 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

بدهد .3- مالی معرفی کند  که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد .
87 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف کرج ) 19 سابق 
( – مجتمع شماره 1 ) شهید بهشتی ( – محمدی

اجراییه
مشخصات محکوم له : بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت 429709 با نمایندگی پیمان موحد به نشانی 
استان البرز ، ّ شهرستان کرج ، کرج ، میدان توحید سرپرستی بانک مهر اقتصاد مشخصات محکوم 
علیهم :   1- آزاده رزاقی به نش�انی مجهول المکان 2- مهسا پرویزی فرزند اسداله به نشانی استان 
البرز ، شهرستان کرج ، کرج ، حسین آباد ، بلوار ارم گستان 2 ، کوی الله کوی شکوفه پ 91 3- شبنم 
جعفری راد فرزند محمد انور به نش�انی مجهول المکان 4- مرضیه پرویزی فرزند اس�داله به نشانی 
استان البرز ، شهرستان کرج ، کرج ، شهرک پردیسان کوی الله یک کوچه رز پالک 252 محکوم به 
: به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609972611200413 
محکوم علیهم محکومند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه و مبلغ چهارده میلیون و ششصد و هفت هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و نیز الزام خوانده ردیف اول ) خانم مرضیه پرویزی فرزند اسداله ( به پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک مستند دعوا تا زمان وصول اصل خواسته وفق شاخص 
کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق ش�هری ایران اعالمی از س�وی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در حق محکوم له هزینه اجرایی بر عهده محکوم علیه است محکوم علیه مکلف است  
از تاری�خ اب�الغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع  اجرا گ�ذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی ( . 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد .3- مالی معرفی کند  که اجرا حکم و اس�تیفاء 

محکوم به از آن میسر باشد .
13 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی کرج

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
به موجب پرونده کالسه 971361 دادگاه خانواده کرج له خانم اکرم السادات علوی علیه : وراث مرحوم 
رحمت اله علیه وراث مرحوم سید احمد جعفری ششتمد که محکومند به پرداخت قیمت 80 سکه 
تم�ام به�ار آزادی در حق محکوم له و مبلغ پنج درصد نیم عش�ر دولتی ب�ا توجه به اینکه اجراییه 
صادره به محکوم علیهما ابالغ ش�ده و در مهلت مقرر نس�بت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا 
به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرایی ششدانگ پالک ثبتی 2667 
فرعی از 22 اصلی 2695 فرعی از 22 اصلی شماره واقع در کالک پایین کوچه بهشت از سوی این اجرا 
توقیف و توس�ط کارشناس رسمی که به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است مزایده پالک 
فوق در مورخه 97/9/6 از ساعت 9 اصلی 10 در محل شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد مال مورد مزایده دو قطعه باغچه به متراژ 212 
متر مربع و 844 متر مربع که به صورت محصور و مشجر می باشد و بهای ان طبق نظر کارشناس از 
قرار هر متر مربع 1300000 تومان می باش�د پالک ثبتی فوق به نرخ پایه مزایده در صورتیکه  جهت 
واگذاری هیچگونه منع قانونی نداشته باشد و بالمعارض باشد بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونی 

که ممکن است وجود داشته باشد .
61 دادورز شعبه اول اجرایی احکام دادگاه خانواده کرج - زمانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ارسالن سلمانیها فرزند حسنعلی 
درخصوص ش�کایت آقای محمد حس�ین پور فرزند اس�ماعیل علیه آقای ارسالن سلمانی ها فرزند حس�ن علی به اتهام مشارکت در جعل 
مهر ش�رکت بهمن بتن و خیانت در امانت مطرح که به این شعبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالسه 9609982977801098 شعبه 101 دادگاه 
کیفری دو شهرستان محمدیه ) 101 جزایی سابق ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/05 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد 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 .
352 مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان محمدیه ) 101 جزایی سابق ( 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در پرونده کالسه 960665/ م  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز آقای محمد رضا خسروی و کشور حقیقی وراث مرحوم حسین 
خسروی محکوم هستند به پرداخت 14 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه و مبلغ 2/665/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 4/000/000 ریال 
حق الوکاله وکیل و مبلغ 1/500/000 ریال هزینه کارشناسی در حق محکوم له خانم مریم قنبری اشرف آبادی با وکالت آقای جمشید عظیمی و 
مبلغ 28/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی که محکوم له  جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف ماترک محکوم علیه را که عبارت 
است از : موضوع کارشناسی ارزیابی ملک ) ساختمان ( نشانی ملک : استان قزوین ، شهرستان البرز ) الوند ( ، نصرت آباد ، پشت کانال ، خیابان 
بهارستان ، فاقد پالک نصبی کدپتسی 3431343779 ) مطابق کروکی ذیل ( مالک : بنا بر اظهار محکوم له این ملک فاقد سند رسمی مالکیت 
بوده و به جزء تصویر مبایعه نامه مورخ 94/10/15 تنظیمی در مشاور امالک میثاق ) نصرت آباد ( سند و مدرک دیگری وجود ندارد لذا مالکیت 
این ملک محرز نگردید مشخصات ملک مطابق مبایعه نامه فوق الذکر مساحت عرصه در حدود 60/00 متر مربع بوده ودر ان یک ساختمان یک 
طبقه با زیربنای حدود 55/00 مترمربع با اسکلت نیمه فلزی و سقف طاق ضربی احداث شده است نمای ساختمان از سرامیک ، کف ان سیمانی 
، کابینت آشپزخانه از نوع آماده فلزی با درب MDF ، و سیستم گرمایش ان بخاری گازی بوده و فاقد سیستم سرمایشی می باشد ساختمان 
دارای انشعابات آب ، برق ، گاز می باشد نظریه کارشناسی ارزش ساختمان مذکور با توجه به توضیحات ارائه شده ، موقعیت ، قدمت ، و سایر 
عوامل موثر مبلغ 300/000/000 ) سیصد میلیون ( ریال برآورد و اعالم می گردد توضیح با توجه به این که سند مالکیت رسمی ارائه نگردیده 
مبلغ ارزیابی بدون در نظر گرفتن هر گونه دیون احتمالی می باشد سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا 
پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیهم قصد دارد در مورخ 1397/09/07 ساعت 8/00 الی 9 صبح در محل 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان  البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی 300/000/000 
ریال به فروش برساند طالبین و خریداران می توانند همه روزه یا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده بازدید با هماهنگی این 
اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا  شرکت نمایند بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند 
و خریدار می بایستی مبلغ ده درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و ما بقی را ظرف مدت دو هفته به حساب سپرده دادگستری البرز واریز 
نمایند و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نمایند و در صورت عدم حضور تایید مزایده 
توس�ط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مس�ترد خواهد ش�د و در صورتی که خریدار ما بقی وجه مزایده را در زمان مقرر به 
حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعالم انصراف نماید مبلغ ده درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه 
اعتراضی را نخواهد داشت مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد به استناد ماده 131 قانون اجرای 

احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید .
353 مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان  البرز 

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در پرونده کالسه 970243 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف البرز آقای وحید طالعی محکوم است به پرداخت مبلغ 28/100/000 ریال به 
انضمام هزینه های دادرسی و پرداخت نیم عشر دولتی در حق آقای یونس بابا که محکوم له  جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف 

اموال محکوم علیه را که عبارت است از : 

بهای کل - ریال       تعداد بهای واحد - ریالشرحردیف

 12/000/000        1    12/000/000دستگاه دوخت نایلون 1

دستگاه تولید نایلون با کلیه متعلقات 2
مربوطه

30/000/000 1       30/000/000 

کمپرسور هوای فشرده با مخزن 3
قرمز رنگ

8/000/000 1      8/000/000 

 1/000/000        1 1/000/000فایل چهار کشور فلزی مستعمل4

51/000/000جمع
سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم 
علیه قصد دارد در مورخ 1397/09/06 ساعت 8/00 الی 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم 
علیه را به قیمت پایه کارشناسی 51/000/000 ریال به فروش برساند طالبین و خریداران می توانند همه روزه یا یک هفته قبل از زمان مزایده از 
اموال مورد مزایده بازدید با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا  شرکت نمایند بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد 
شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ ده درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و ما بقی را ظرف مدت دو هفته به 
حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نمایند 
و در صورت عدم حضور تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار ما بقی 
وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعالم انصراف نماید مبلغ ده درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد 
شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد به 

استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید .
354 دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف البرز 

آگهی حصروراثت 
آقای علی احس�ان رزاقی دارای شناس�نامه ش�ماره 20753 به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 9701200605 از این حوزه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده توضیح داده که ش�ادروان زهرا مومنی به شناس�نامه ش�ماره 16913 در تاریخ 97/07/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه و چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به : 1- متقاضی پسر متوفی 2- محمد رضا رزاقی به ش ش 508 پسر 
متوفی 3- بهیه رزاقی به ش ش 103 دختر متوفی 4- احمد رزاقی به ش ش 17/607 همسر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
3669 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند 

مفقودی
 شناسنامه مشخصات )برگ سبز( پژو سواری 405 مدل 1388  به رنگ نقره ای متالیک به شماره پالک 
 NAAM01CA89R297733168ج52- ایران 65  و شماره موتور 12488133528  و شماره شاسی

مفقود و از در جه ا عتبار ساقط است. 
10531

آگهی ابالغ وقت رسیدگی  به خانم عزیز ناز  عامری 
   خواهان آقای عباس باشتمن دادخواستی به طرفیت خواندگان قاسم علیزاده – عزیز ناز عامری – مصطفی بنی اسدی به خواسته الزام  به 
تنظیم سند  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709983487800060  شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان بم ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 1397/10/1 ساعت 09:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می  گردد 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. 
10532 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان بم 

اصالحیه
در آگهی مفقودی ش�ماره 10504 که در صفحه 10 روزنامه حمایت مورخ 1397/8/12 به نشانی چاپ 
رس�یده است ش�ماره پالک خودرو پژو پارس 971ج42- ایران 65 صحیح می باشد که بدینوسیله 

اصالح می گردد. 

آگهی ابالغ دادرسی 
بدینوسیله به آقای سعید محمودی فرزند عبداله به آدرس مجهول المکان ابالغ می گردد در خصوص دعوی محمد  رفیع برائی نژاد به طرفیت 
ش�ما مبنی بر الزام به تنظیم س�ند خودرو در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در این شعبه حاضر شوید. تاریخ حضور 1397/10/04  ساعت 

حضور: 15:30 در شورای حل اختالف بروات حاضر  و در غیر اینصورت تصمیم مقتضی برابر مقررات اتخاذ خواهد شد.
10534 شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بروت 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای مجید زوار دارای شناسنامه شماره 69 به شرح دادخواست به کالسه 9701200607 از این شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده  که شادروان  چراغ زوار به شناسنامه شماره 140 در تاریخ 88/5/22 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت  
آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 متقاضی  گواهی حصر وراثت پسر متوفی 2. کرم خدازوار به ش ش  63 پسر متوفی 3. حقمراد زوار 
به ش ش  30 پس�ر متوفی  4.   محمد زوار به ش ش  155 پس�ر متوفی 5. ناهید زوار به ش ش  18 دختر متوفی 6. فاطمه زوار به ش ش  3 
دختر متوفی 7. فردوس گرایی به ش ش  1 همسر متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس�ی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 
6980 - قاضی حوزه 112  شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی ابالغ دادر سی
بدینوسیله به خانم مژده بمانا فرزند علمدار به آدرس مجهول المکان ابالغ می گردد در خصوص دعوی محمدرفیع برائی نژاد به طرفیت شما 
مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو در وقت مقرر جهت رسیدگی  در  این شعبه حاضر شوید تاریخ حضور: 1397/10/04 ساعت حضور: 15:30  

در شورای حل اختالف بروات حاضر و در غیر اینصورت تصمیم مقتضی برابر مقررات اتخاذ خواهد شد. 
10533 رئیس  شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بروات 

آگهی حصروراثت
خواهان رونوش�ت حصروراثت حمیدرضا امین فرزند رمضان به شرح دادخواست تقدیمی ثبت ش�ده به کالسه 9709982601001240 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان امین به ش ش 4270775203 به تاریخ 1397/6/23 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حمیدرضا امین فرزند رمضان به ش ش 616 ت ت 
1341 نسبت با متوفی فرزند 2- محمدرضا امین فرزند رمضان به ش ش 24 ت ت 1340 نسبت با متوفی فرزند 3- معصومه امین فرزند رمضان 
به ش ش 2257 ت ت 1338 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا امین فرزند رمضان به ش ش 331 ت ت 1345 نسبت با متوفی فرزند 5- فاطمه 
امین فرزند رمضان به ش ش 6855 ت ت 1358 نسبت با متوفی فرزند 6- امینه پوسانه فرزند حسین به ش ش 172 ت ت 1322 نسبت با 
متوفی فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 

ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
383 رئیس شعبه اول حل اختالف شهرستان زنجان- اجلی

آگهی حصروراثت
خواهان رونوش�ت حصروراثت سوسن زند فرزند یداله به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709982601001241 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید محمود ابوالقاسمیان فرزند سید مختار به ش ش 11271 در تاریخ 
97/8/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سوسن زند فرزند یداله به ش ش 7421 
ت ت 1332 نسبت با متوفی همسر 2- الهام ابوالقاسمیان فرزند سید محمود به ش ش 982 ت ت 1362 نسبت با متوفی فرزند 3- امیرحسین 
ابوالقاسمیان فرزند سید محمود به ش ش 655 ت ت 1357 نسبت با متوفی فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک 
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 

به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
385 رئیس شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان زنجان- اجلی

آگهی احضار متهم
در پرونده کالس�ه 960301 ش�عبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب زنجان متهم خانم شیدا رستمی فرزند محمد سلطان به ش ملی 
2872376313 متولد 1363/6/31 ش ش 30 به اتهام معاونت در حمل مشروبات الکلی خارجی به ارزش 540560000 ریال از طریق در اختیار 
قرار دادن خودرو حامل مشروبات الکلی تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان و عدم امکان ابالغ احضاریه 
و عدم دسترسی به آنان، طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی و متهمین ظرف مهلت 

یک ماه جهت تفهیم اتهام فوق االشاره احضار می شوند. پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
384 بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب زنجان- رجبی

آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم فارس شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 9368 و شناسه ملی 10530218861 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای 
علی اکبر صمدزاده به شماره ملی 2031685627 به نمایندگی از شرکت 
همکاران سیستم )سهامی عام( به شماره ثبت 76396 و شناسه ملی 
10101212701 به س�مت رئیس هیات مدیره و آقای بهزاد عبدالخالقی 
به شماره ملی 0071159878به نمایندگی از شرکت اطالعات مدیریت 
همکاران سیستم)سهامی خاص( به شماره ثبت 159108 و شناسه ملی 
10102017994 به س�مت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای 
سینا حسن پور سعادتلو به شماره ملی 1374149373 به نمایندگی از 
شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی )سهامی خاص( به 
شماره ثبت 132563 وشناسه ملی 10101758405 به سمت عضو هیات 
مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره ) تا تاریخ 1398/02/12( 
انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و اسناد مالی 
شرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسالمی و غیره با 
امضای مشترک مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با 
مه�ر ش�رکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نف�ر از اعضای هیات 
مدیره متففا همراه با مهر ش�رکت معتبر خواهد بود. س�ایر مکاتبات 
عادی و اداری به استثنای موارد فوق با امضای مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شیراز )290853(
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم فارس شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 9368 و شناسه ملی 10530218861 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/02/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی آرین 
حس�اب شیراز به شماره ثبت 687 و شناس�ه ملی 10861780230 به 
سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شماره ثبت 8977 
و شناس�ه ملی 10100379311 به س�مت بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه حمایت جهت درج آگهی های 
شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 

29/ 12/ 1396 تصویب گردید
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شیراز )290854(
آگهی تغییرات شرکت میهن پروتئین گلستان سهامی خاص به 

شماره ثبت 10645 و شناسه ملی 10700194469 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : تراز نامه حس�اب س�ود و 
زیان سال مالی 1396 به تصویب رسید. - آقای رحیم اسدی با شماره 
ملی 2110193468 و آقای مهدی اس�دی با شماره ملی 2120310440 و 
آقای محمد اسدی با شماره ملی 2121660267 2170140301 به سمت 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دوس�ال خدمت هیئت مدیره تعیین 
گردیدند. آقای رحیم اسدی همزمان بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند . – آقای سهراب رضائی پیته نوئی با شماره ملی 
2249891605 بسمت بازرس اصلی و-آقای عادل حجتی با شماره ملی 
2181274381 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال بشرح زیر 
تعیین گردیدند : - روز نامه کثیراالنتش�ار حمایت جهت نشر شرکت 

تعیین گردید
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان 
)290890(

آگهی تغییرات شرکت میهن پروتئین گلستان سهامی خاص به 
شماره ثبت 10645 و شناسه ملی 10700194469 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : _ آقای رحیم اسدی با شماره ملی 2110193468 به سمت 
رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و آقای محمد اس�دی با ش�ماره ملی 
2121660267 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی اسدی با 
شماره ملی 2120310440 به سمت عضوهیئت مدیره انتخاب گردیدند 
. کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و بانکی و س�ایرنامه های اداری منفردا با 
امضاء آقای رحیم اس�دی )مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ( همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود
 . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان )290892(

آگهی حصروراثت
خواهان رونوشت حصروراثت علیرضا سعادتی مزرعه فرزند بهمن به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709982601001244 از 
این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهمن سعادتی مزرعه به ش ش 920 به تاریخ 1397/8/11 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علیرضا سعادتی مزرعه فرزند بهمن به ش ش 
4271279536 ت ت 1377 نسبت با متوفی فرزند 2- امیر رضا سعادتی مزرعه به ش ش 4271464732 ت ت 1380 نسبت با متوفی فرزند 
3- آسیه چهل امیرانی فرزند خلیل به ش ش 56743 ت ت 1355 نسبت با متوفی همسر 4- صغری چهل امیرانی فرزند حسن به ش ش 468 
ت ت 1324 نسبت با متوفی مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
382 رئیس شعبه اول حل اختالف شهرستان زنجان- اجلی

آگهی مفقودی
بدینوسیله دفترچه وکالت خانم مهین علی پوربه شماره پروانه  25386تاریخ صدورپروانه93/12/18 

فرزند حسن شماره شناسنامه  784وکدملی1500815055مفقود وساقط هر گونه اعتبار می باشد
ح/ تبریز

آگهی مزایده اموال منقول )نوبت دوم(
در خصوص پرونده اجرایی کالسه 971121 ج م ش3  برله مسعود نجمی بر علیه حسن حسن زاده به خواسته مطالبه مبلغ37/800/000ریال 
از باب�ت خواس�ته و مبل�غ 1/500/000 ریال  از بابت نیم عش�ر اجرایی در حق صندوق دولت بعلت ع�دم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه 
وتوقیف اموال پس از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ 13/ 97/9 روز 3شنبه  از ساعت 12 الی 13 ظهراز طریق مزایده در واحد  اجرای  
احکام مدنی دادگستری تبریز واقع درتبریز  اول ولیعصر ساختمان شماره 4 دادگستری  بفروش خواهد رسید . مزایده از مبلغ ارزیابی شده 
کارشناسی شروع و به کسی که باالترین مبلغ  را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و به ما 
بقی حداکثر یکماه فرصت داده میشود . برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد 
شد طالبین  می توانند  پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند. یک دست مبل سلطنتی 7نفری به 
رنگ قهوه ای روشن با میز های مربوطه و پارچه رومبلی معمولی ایرانی مرغوب تولید تبریز به قیمت پایه کارشناسی 37/500/000 ریال جهت 

طرح در مزایده اعالم  می گردد 
ح/3504 شعبه 3  اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف تبریز  -نجاتی

متن آگهی
آگهی احضار متهم-نظر به اینکه در پرونده کالسه 960823 این شعبه آقای امیر فیروزی فرزند حسن به اتهام حریق عمدی در مناطق حفاظت 
ش�ده و تمرد به مامورین در حین انجام وظیفه و توهین به مامورین دولتی تحت قرار گرفته اس�ت با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و 
در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت 

دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شود بدیهی است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
ح/9702343دادیار شعبه 19 دادیاري دادسراي عمومي و انقالب شهرستان تبریز - رضا خطابخش 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت دوم (
 در خصوص پرونده اجرائي کالسه 970451 محکوم له: سینا کنعانی زنجناب فرزند علی و محکوم علیه: حبیب پیرسا فرزند غالم به محکومیت 
مبلغ 2/857/809/185 ریال از بابت محکوم به در حق محکوم له و مبلغ 14/290/459ریال از بابت نیم عشر اجرایی بعلت عدم پرداخت دین 
از ناحیه محکوم له شش دانگ ملک به شماره ثبتی 153 فرعی از 6551 اصلی بخش 6 تبریز از طرف محکوم علیه معرفی و توقیف و توسط 
کارش�ناس ارزیابي، که پس از طی مراحل قانوني در تاریخ97/9/13 روزس�ه شنبه از س�اعت 10 الي 11 صبح از طریق مزایده در واحد اجرای 
احکام مدني دادگستري تبریز واقع در نرسیده به میدان آذربایجان مجتمع قضایی قاضی طباطبایی به فروش خواهد رسید. مزایده از مبلغ 
ارزیابي شده کارشناس شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد وده در صد مبلغ پیشنهادي في المجلس 
از برنده مزایده اخذ ومابقي حداکثر یکماه فرصت داده میشود. برنده مزایده به هر عنوان اعالم انصراف نماید ده در صد پیشنهادي به نفع 
صندوق دولت ضبط خواهد شد هزینه هاي اجرائي و عوارض شهرداري و سایر هزینه ها طبق مقررات خواهد بود طالبین مي توانند، پنج روز 
قبل از مزایده از ملک فوق الذکر به شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند مشخصات ملک ملک فوق واقع است در تبریز ، جاده سنتو 
، کوی صنعتی شماره یک )کوی آردسازی ( پالک 91 ارزش پایه ششدانگ ملک یاد شده که فاقد هر گونه فعالیت کارگاهی بوده شامل عرصه 
به مساحت اعالمی 837/10 متر مربع ، اعیانی به مساحت حدود 70 متر مربع به صورت واحد دفتری ، دیوار پیرامونی و انشعابات شامل یک 
خط برق سه فاز و گاز شهری در این تاریخ مبلغ7/000/000/000 ریال معادل هفتصد میلیون تومان تعیین می گردد. مورد مزایده دو دانگ و 
نیم از ششدانگ پالک موصوف به میزان2/916/666/000 ریال میباشد.-1-در خصوص سرقفلي هاي توقیفي مالک مي تواند در جلسه مزایده 
حضور یابد عدم حضور وي مانع از انجام مزایده نخواهد شد. 2.در خصوص اموال غیر منقول در صورتیکه مزایده قبال به اجاره واگذار شده حق 
شخص ثالث در این خصوص لحاظ خواهد شد. 3-مفاد ماده 144 قانون اجرای احکام مدني در خصوص محکوم که خریدار مجري خواهد بود. 
ح/8400 دادورز اجراي احکام مدني شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تبریز- تبریزی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
با توجه به اینکه در پرونده کالسه 971328 ارجاعی شعبه 5 اجرای احکام کیفری دادسرای تبریز ، پرونده نیابتی از شعبه دوم اجرای احکام 
کیفری دادسرای ناحیه یک ) شمیرانات( تهران ، آقای آیت اله راوندی فرزند محمد محکوم به پرداخت محکوم به در حق شاکی می باشند 
، لذا یک واحد آپارتمان با سند به مشخصات 88849 مورخ 85/2/31 در صفحه 458 دفتر به شماره سریال 692199 / الف / 83 به شماره 
پالک 28142 فرعی از یک اصلی واقع در بخش 09 تبریز به عنوان ملک محکوم علیه که توسط کارشناس رسمی دادگستری به قیمت دو 
میلیارد و صدو پنجاه میلیون ریال ارزش گذاری شده است و در شعبه 5 اجرای احکام کیفری به مزایده گذاشته شده است هر کس باالترین 
قیمت را پشنهاد و قبول نماید مورد مزایده به ایشان تعلق خواهد گرفت لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از 
تاریخ مزایده به دفتر شعبه 5 اجرای احکام کیفری دادسرای تبریز مراجعه نمایند. ضمنا ده درصد بهاء في المجلس از برنده مزایده دریافت و 
به حساب موقت دادگستری واریز خواهد شد و الباقی ظرف مدت یکماه باید پرداخت گردد در غیر اینصورت مبلغ سپرده بعد از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد-آدرس وقوع ملک : تبریز ولیعصر خیابان فرهنگ کوچه شهریار 1 پالک 28 طبقه 3. مشخصات ملک 
: آپارتمان به مساحت 75/57 متر مربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون قدمت بناء حدود 14 سال با انشعابات 
آب، ب�رق و گاز واقع در طبقه س�وم هر طبقه یک واحد .فاقد آسانس�ور و دارای پارکینگ. انباری ن�دارد . نورگیری واحد از جنوب و غرب و 

فاقد آشپزخانه است.زمان مزایده : چهارشنبه 97/9/21 ساعت 11:00مکان برگزاری مزایده : شعبه 5 اجرای احکام کیفری دادسرای تبریز
ح/8403 دادیار شعبه5 اجرای احکام کیفری دادسرای تبریز-حسن زاده

آگهی مزایده اموال منقول) نوبت اول(
در خصوص پرونده اجرایی به شماره 961137-2 اجرای احکام مدنی تبریز بر له عباس قطاری و بر علیه غالم عباس آهنگر دزفولی بخواسته 
مطالبه مبلغ 250/000/000 ریال از بابت اصل خواسته بعالوه هزینه های دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه و 5 درصد محکوم به از بابت نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه، اموال محکوم علیه به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمی دادگستری ارزیابی و در تاریخ 97/9/12 روز 2شنبه ساعت 11 الی 12 ظهر از طریق مزایده در شعبه 2 اجرای احکام مدنی تبریز واقع در 
تبریز . گلکار . خیابان بعثت . دادگستری تبریز، طبقه 4 بفروش خواهد رسید. مزایده از مبلغ ارزیابی به مبلغ204/000/000ریال شروع و به کسی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . 10 درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده اخذ و برای پرداخت مابقی 
مبلغ حداکثر یکماه فرصت داده می شود. برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید 10 درصد مبلغ واریزی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. 
هزینه های اجرایی و عوارض شهرداری و دارایی مطابق مقررا خواهد بود. طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این واحد از 

اموال بازدید نمایند.اموال مورد مزایده در نشانی تبریز – توانیر شمالی کوی دانشکده پالک 33 توقیف می باشد 
ح/8402دادورز شعبه2 اجرای احکام مدنی تبریز . جمال موسوی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
در خصوص پرونده اجرایی به ش�ماره 961300-2 اجرای احکام مدنی تبریز بر له اکبر رضایی و بر علیه حس�ین پاک اعتقاد آبادی بخواسته 
مطالبه مبلغ 1/689/653/980 ریال از بابت اصل خواسته و 80/000/000 ریال از بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت 
دین از ناحیه محکوم علیه، پالک ثبتی شماره 3 فرعی از 5941 اصلی بخش 6 تبریز 3 دانگ متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس 
رس�می دادگس�تری ارزیابی و در تاریخ 97/9/13 روز 3شنبه ساعت 11 الی 12 ظهر از طریق مزایده در شعبه 2 اجرای احکام مدنی تبریز به 
آدرس تبریز . گلکار . خیابان بعثت . دادگستری تبریز ، طبقه 4 بفروش خواهد رسید. مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به کسی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده اخذ و برای پرداخت مابقی مبلغ حداکثر 
یکماه فرصت داده می شود. برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید 10 درصد مبلغ واریزی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. هزینه های 
اجرایی و عوارض شهرداری و دارایی مطابق مقررا خواهد بود. طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این واحد از ملک بازدید 
نمایند.1.ملک واقع است در تبریز ، خیابان شهید رنجبر ، جنب مسجد حکم آباد ، نبش کوچه مهران2. مورد مزایده 3 دانگ از 6 دانگ پالک 
ثبتی مذکور می باشد. پالک ثبتی مورد مزایده از 2 باب مغازه تشکیل شده است که مغازه سمت خیابان در 2 دهنه شمالی و شرقی و مغازه دوم 
سمت میدان در یک دهنه شرقی می باشد. ساختمان مغازه ها در یک طبقه همکف با اسکلت فلزی ساخته شده است.3. عرصه به متراژ39/15  
4،اعیانی ملک با احتساب انشعابان آب و برق و  متر مربع با احتساب عرصه زیر قفلی با کاربری تجاری مبلغ 391/500/000ریال می باشد. 

5.ارزش افزوده مغازه ها برابر مبلغ گاز برابر 195/750/000 ریال می باشد. 
215/000/000  ریال می باشد.-ارزش 6 دانگ پالک ثبتی مذکور برابر2/737/250/000 ریال می باشد. و ارزش

3 دانگ مورد مزایده برابر1/368/625/000  ریال می باشد 3 دانگ پالک ثبتی مورد مزایده در تصرف محکوم علیه بوده مستأجر ندارد
ح/8401 دادورز شعبه 2 اجرای احکام مدنی تبریز -جمال موسوی

آگهی مزایده فروش مال مشاعی 
در خصوص پرونده اجرایی کالسه 961538 ج م 3 برله جلیل صمدی با وکالت آقای بایبوردی  و برعلیه مهدی عابدی و غیره به خواسته الزام 
به فروش ملک پالک ثبتی شماره 22062/54304-22062/54305 از فرعی یک واقع در بخش 9 تبریز بعلت عدم افراز و تقسیم وجوه حاصله 
بین طرفین مالکین مشاعی به نسبت سهم هر کدام  و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال  از بابت نیم عشر اجرائی ملک فوق توسط کارشناس 
رسمی دادگستری ارزیابی و در تاریخ97/9/14 روز 4شنبه  از ساعت 11 الی 12 ظهراز طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری 
تبریز واقع در گلکار کوی بعثت مجتمع شهید بهشتی  طبقه 4 بفروش خواهد رسید  مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و به کسی که باالترین 
قیمت  را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و به ما بقی حداکثر یکماه فرصت 
داده میشود . برنده مزایده به هر عنوان اعالم  انصراف نماید ده درصد  مبلغ پیشتهادی به نفع  صندوق دولت ضبط خواهد شد هزینه های 
اجرائی و عوارض شهرداری و دارائی مطابق  مقررات خواهد بود طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این و احد  از ملک بازدید 
نمایند. ملک فوق الذکر واقع است در تبریز –کوی مرزداران  خیابان  ستارخان-خیابان شاهد مجتمع شهریار 1(پالک ثبتی 54304 فرعی 
مفروز از 22062 فرعی از یک اصلی قطعه 3 تفکیکی به مساحت 2436/95 متراز قرار هر متر 13/000/000 ریال جمعا به مبلغ 31/680/350/000 
ریال 2( پالک ثبتی 54305 فرعی مفروز  از 22062 فرعی از یک اصلی قطعه 4 تفکیکی به مساحت 2436 متر از قرار هر متر 13/000/000ریال 

جمعا 31/668/000/000 ریال ارزیابی شده می باشد –کاربری هر دو پالک مسکونی آپارتمانی  بوده و فاقد هر گونه  اعیانی  می باشند – 
ح/8388 دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 3 دادگستری تبریز – جودت  

آگهی مزایده فروش مال مشاعی   
در خصوص پرونده اجرایی کالس�ه 970856 ج م 3 برله اش�رف شهیدی رابع  و برعلیه حمیدو مجید واکرم همگی شهیدی رابع به خواسته 
الزام به فروش ملک پالک ثبتی شماره 2/2175 واقع در بخش 2 تبریز بعلت عدم افراز و تقسیم وجوه حاصله بین طرفین مالکین مشاعی به 
نسبت سهم هر کدام  و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال  از بابت نیم عشر اجرائی ملک فوق توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و در 
تاریخ97/9/11 روز 1شنبه  از ساعت 11 الی 12 ظهراز طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع در گلکار کوی بعثت 
مجتمع شهید بهشتی  طبقه 4 بفروش خواهد رسید  مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و به کسی که باالترین قیمت  را پیشنهاد نماید فروخته 
خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و به ما بقی حداکثر یکماه فرصت داده میشود . برنده مزایده به هر 
عنوان اعالم  انصراف نماید ده درصد  مبلغ پیشتهادی به نفع  صندوق دولت ضبط خواهد شد هزینه های اجرائی و عوارض شهرداری و دارائی 
مطابق  مقررات خواهد بود طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این و احد  از ملک بازدید نمایند. ملک فوق الذکر واقع است 
در تبریز –خیابان منتظری  کوی شهید خانپور اول شهید شوری پالک 46 طبقه اول –مورد مزایده یک واحد آپارتمان بصورت جنوبی و شمالی  
به مساحت 115/32 متر با حق استفاده از یک باب پارکینگ با امتیاز آب وبرق و گاز  می باشد –آپارتمان دارای آسانسور و بصورت اسکلت  

بتن آرمه می باشد و کف آن سرامیک و سه خوابه  می باشد –جمع کل قیمت ششدانگ با احتساب آب –برق و گاز 3/798/000/000 ریال  
ح/8390 دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 3 دادگستری تبریز – جودت   

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی
شماره بایگانی شعبه 970634 در اجرای ماده 174 قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری با انتشار این اگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار /محلی اقای 
محمد رضا کاظمی زاویه فرزند سلمان که به لحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به وی ممکن 
نش�ده است احضار می شود تا در وقت رسیدگی ساعت 10 صبح در تاریخ 1397/10/03 با حضور در 
شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آستارا از اتهام منتسبه در پرونده شماره 
9709981823300541 موضوع شکایت اقای محمد رضا شریف دایر بر ضرب و جرح عمدی از خود 

دفاع نماید 
ک   2613   دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب استارا- وحید باوقار

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی
شماره بایگانی شعبه 970404 در اجرای ماده 174 قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در ام�ور کیفری با انتش�ار این اگهی برای ی�ک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش�ار /محلی 
اقای ش�هرزاد اقبالی فرزند س�خاوت  که به لحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به وی ممکن 
نش�ده است احضار می شود تا در وقت رسیدگی ساعت 10 صبح در تاریخ 1397/10/03 با حضور در 
شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آستارا از اتهام منتسبه در پرونده شماره 
9709981823300333 موضوع ش�کایت اقای داودعبدلیان   دایر بر سرقت موتورسیکلت  از خود 

دفاع نماید 
ک   2614   دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب استارا- وحید باوقار

اگهی مزایده 
درراس�تای اجرای نیابت صادره ازش�عبه 10 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
مشهد درپرونده کالسه 970345اجرای احکام مدنی دادگستری بروجن موضوع دعوی 
اق�ای محمود عنکی قرقی بطرفیت جواد زجاجیان مبنی بر مطالبه نظر به درخواس�ت 
محکوم له وجهت اجرای مفاد نیابت صدرالذکر جلسه مزایده ای درمحل اجرای احکام 
مدنی دادگستری بروجن با حضورنماینده دادستان جهت فروش ملک بشرح ذیل راس 
س�اعت 9 صبح مورخه 1397/9/11 تش�کیل وبه کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد برنده مزادیه می بایستی بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی 
رافی المجلس پرداخت ومابقی را ظرف یک ماه به حس�اب س�پرده دادگس�تری واریز 
وفی�ش انرا به ای�ن اجرا ارائه نمای�د درصورتی که ظرف مدت یک ماه مبل�غ مزایده را 
نپردازدسپرده او پس ازکسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید می گردد 
شرکت درمزایده برای عموم ازاد است به استثناء مسئولین اجرا واقربای سببی ونسبی 
انان ضمنا متقاضیان شرکت درمزایده می توانند  ظرف پنج روز قبل ازمزایده با اطالع این 
اجرا ازمال مورد مزایده بازدید نمایدمشخصات مال 20/250 ازسهام سوله وعرصه واعیان 
کارخانه ریس�ندگی نس�اج وامتیازات حاصله متعلق به جواد زجاجیان به ش�ماره ثبت 
1421واقع در ش�هرک صنعتی بروجن فاز 3 بلوار کارخیابان 20متری نیلوفر با مساحت 
عرصه حدود 1589/58که درداخل عرضع یک باب سوله با مساحت 720 مترمربع با ابعاد 
36*20وسرویس بهداشتی  با مساحت حدود 10 مترمربع وسهام وامتیازات به ارزش کل 

5/751/708/750ریال مطابق نظریه کارشناسی 1193
مدیراجرای احکام مدنی دادگستری بروجن رحمانی 
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تاسیس شرکت سهامی خاص مهدیار سبز بهار
 درتاری�خ 1397/08/05 به ش�ماره ثبت 1603 به شناس�ه مل�ی 14007911534 ثبت و امضا 
ذی�ل دفاترتکمی�ل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت اطالع عم�وم آگهی میگردد. 
موض�وع فعالیت :انج�ام کلیه امور پیمان�کاری مربوط ب�ه محوطه س�ازی و طراحی فضای 
سبز،معابر،جداول،مبلمان شهری،خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز،ارائه خدمات نظافتی 
و پیش�خدمتی اداری و س�اختمانی و خدمات نظافت ش�هری رفت و روب و به طور کل ارائه 
خدمات ش�هری و س�اختمانی و انجام امور پیمانکاری در زمینه جنگل کاری ، درخت کاری ، 
آبیاری ، بهس�ازی و اصالح اراضی ، احداث حوضچه ها و اس�تخرهای پرورش و تکثیر ماهی 
، مالچ پاش�ی و تثبیت ش�ن روان ، عملیات به زراعی ، کاش�ت و برداش�ت محصوالت عمده 
و اس�تراتژیک ، مرتع داری و ایجاد مراتع دس�ت کاش�ت ، ایجاد نمایندگی با کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی،ش�رکت در کلیه مناقصات و مزایدات بخ�ش دولتی و خصوصی در داخل 
و خارج کش�ور،اخذ تس�هیالت از کلیه بانکها و موسسات مالی جهت شرکت،عقد قرارداد با 
اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور و خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش 
خصوصی پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه 
فعالیت نمیباشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی - شهرستان قوچان - بخش 
مرکزی - شهر قوچان-محله تربیت-کوچه تربیت 3-کوچه اول )صباغ مقدم(-پالک 0-طبقه 
همکف- کدپس�تی 9471955489 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدی منقس�م به 100 س�هم 10000 ریالی تعداد 100 س�هم آن با نام عادی مبلغ 1000000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 396/70 مورخ 1397/07/22 نزد بانک شهر 
شعبه قاسم آباد با کد 396 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای میالد اکبرزاده به 
شماره ملی 0682517127و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین جعفری 
االشلو به شماره ملی 0827880812و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال آقای عبدالحسین اکبرزاده به شماره ملی 0871712938و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می 
باش�د. اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه بازرسان آقای سجاد حیدریان به شماره ملی 
0860164691 به س�مت بازرس اصلی به مدت یک س�ال مالی آقای امید نصیری به ش�ماره 
ملی 2980602191 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار 
حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )288861(

تاسیس شرکت سهامی خاص گروه تجارت جهانی حامد بارثاوا 
درتاریخ 1397/05/14 به ش�ماره ثبت 65238 به شناس�ه ملی 14007763876 ثبت و 
امض�ا ذی�ل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت اط�الع عموم آگهی 
میگ�ردد. موضوع فعالی�ت :ارائه کلیه خدمات صادراتی اعم از انج�ام مطالعات بازاریابی 
غیر ش�بکه ای و غیر هرمی، شناس�ایی کاناله�ای توزیع در بازاره�ای صادراتی، ایجاد 
و مدیری�ت ش�بکه های توزی�ع در بازارهای صادرات�ی، ارائه خدمات پ�س از فروش به 
مش�تریان ، هماهنگی یا ارائه خدمات حمل و نقل درون شهری، ارائه خدمات انبارداری 
در بازارهای صادراتی، مشاوره در زمینه قرار دادهای تجاری، مناقصات ، شرکت مستقیم 
ی�ا با واس�طه در مناقصات بی�ن المللی برای ص�دور کاال ، اخذ نمایندگ�ی از واحد های 
تولیدی و ش�رکتهای فنی و مهندس�ی جهت صادرات، تامین مواد اولیه یا ماشین آالت 
مورد نیاز ش�رکتهای تولیدی و خدماتی، ارائه خدمات بسته بندی صادرات، ایجاد شعب 
در داخل و خارج از کش�ور، اخذ تس�هیالت از بانکهای داخلی و خارجی جهت شرکت ، 
برگزاری و ش�رکت در نمایش�گاه ه�ای داخلی و خارجی پس از اخ�ذ مجوز های الزم از 
مراج�ع ذیصالح و ثبت موض�وع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش 
مرکزی - شهر مشهد-راهنمایی-کوچه شهیدگندمکار)راهنمایی1/2(-کوچه راهنمایی 
2-پالک 291-طبقه همکف- کدپستی 9185614353 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
اس�ت از مبلغ 250000000 ریال نقدی منقس�م به 250000 س�هم 1000 ریالی تعداد 50000 
س�هم آن بی نام عادی تعداد 150000 س�هم آن با نام عادی تعداد 50000 س�هم آن ممتاز 
ص مبلغ 87500000 ریال توسط موسس�ین طی گواهی بانکی شماره 49403625 مورخ 
1397/03/27 ن�زد بان�ک ملت ش�عبه دهم دی با ک�د 49403 پرداخت گردیده اس�ت 
والباق�ی در تعه�د صاحبان س�هام می باش�د اعضا هیئ�ت مدیره مهندس�ی دامپروری 
زرچکان مش�هد به شناس�ه مل�ی 10380492192 و به نمایندگی مری�م حقیقی کتلر به 
ش�ماره ملی 0920603009و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال بسپار آرا شرق 
به شناسه ملی 10380494857 و به نمایندگی محمد حسین امینی گازار به شماره ملی 
0921874308و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال تجارت مدرن نگین سپید 
آریا به شناس�ه ملی 10380575534 و به نمایندگی سید داود علوی پور به شماره ملی 
0945164122و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم افسانه رمضانی 
دربندی به ش�ماره ملی 5530009093و به س�مت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
عض�و هیئت مدیره به مدت 2 س�ال دارن�دگان حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه بازرسان خانم رخشا خسروجردی به شماره ملی 
0794929532 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی و خدمات 
مدیریت خبرگان پارس پویا به شناس�ه ملی 10380155428 به س�مت بازرس اصلی به 
مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )288863(

512/41آگهی مزایده
شماره بایگانی:970282-با توجه به ضمانت خانم صغری آقایی فرزند علم به شماره ملی 3672922447 برای محکوم علیه جالل وظیفه 
دان به میزان 600000000 ریال و ضبط وثیقه ایشان توسط دادستان محترم عمومی وانقالب شهرستان اسالم آباد غرب در راستای ماده 230 
ق.آ.د.ک و قطعی شدن آن یک باب منزل مسکونی به مساحت 260 مترمربع عرصه و 140 متر اعیان واقع در سرخس گلستان 8 پالک 14 
که توسط کارشناس منتخب مورد ارزیابی قرار گرفته و در مجموع قیمت 1370000000 ریال کارشناسی شده است مقرر شده است در روز 
1397/09/06 س�اعت 10/30 صبح از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام کیفری دادس�رای س�رخس با حضور نماینده دادستان 
بفروش میرسد مزایده از قمیت پایه شروع و به باالترین پیشنهاد فروخته خواهد شد که 10 درصد از کل مبلغ فروش فی المجلس از برنده 
اخذ و الباقی ظرف یک ماه باید پرداخت شود متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 5 روز قبل از موعد به اجرای احکام کیفری 

دادسرای سرخس مراجعه نمایند.
دادیار شعبه اول اجرای احکام کیفری شهرستان سرخس

512/42آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه آقای زینب ارجمند ناوخی دارای شناسنامه شماره 1424 به شرح دادخواست  به کالسه 469-97 ش3 از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان اسماعیل خان پورناوخی به شماره شناس�نامه 1505  در تاریخ 1397/07/26 
در اقامت�گاه  دائمي خود بدرود زندگی گفته و  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-ابوالفضل خ�ان پور ناوخی به ش.ش-ش.م 
0779279824 ت.ت 1360/09/07 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 2- روح اله خان پور ناوخی به -ش.م 0860340570 
ت.ت 1372/08/24 مح�ل ص�دور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزن�د3- ناهید خان پور ناوخ�ی ب�ه -ش.م 087316666 ت.ت 
1363/04/20محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند4- مریم خان پور ناوخی ب�ه -ش.م 0873119088 ت.ت 1367/01/01 
محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 5- زینب ارجمند ناوخی به -ش.م 1424 ت.ت 1340/06/10 محل صدور شناسنامه 
قوچان نسبت با متوفی همسر - اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کس�ی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/43آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه خانم باغده گل نیازمند باجگیران دارای شناس�نامه ش�ماره 0872898288 به ش�رح دادخواست  به کالسه 525-97 ش 2 
از این ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم ابراهیم نیازمند به شماره شناسنامه 0871460792 در 
تاریخ 1382/02/07 در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و  وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-منیژه نیازمند به کد ملی 
0872788644 ت.ت 1363  محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 2- علی نیازمند به کد ملی 0871679787 ت.ت 1339  
محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند3- باغده گل نیازمند باجگیران به کد ملی 0872898288 ت.ت 1352  محل صدور 
شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 4- روضه گل نیازمند باجگیران به کد ملی 0871880474 ت.ت 1343  محل صدور شناسنامه 
قوچان نس�بت با متوفی فرزند 5- قاس�م نیازمند باجگیران به کد ملی 0871880849 ت.ت 1347  محل صدور شناسنامه قوچان نسبت 
با متوفی فرزند 6-زهرا نیازمند به کد ملی 0828116407 ت.ت 1356 محل صدور شناس�نامه ش�یروان نس�بت با متوفی فرزند 7- اقدس 
وظیفه دوس�ت به کد ملی 0870221019 ت.ت 1323  محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی همس�ر - اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخس�تین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر و هر وصیت نامه جز س�ری و رسمی که بعد از این موعد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/44آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه خانم عفت کالهدوز قوچانی دارای شناسنامه شماره 0870262041 به شرح دادخواست  به کالسه 97-420ش 5 از این شورا 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد حس�ین اصفهانی به شماره شناس�نامه 25758 در تاریخ 
1365/12/22 در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- فرید الدین اصفهانی به کد ملی 
2298625409 ت.ت 1362/4/24  محل صدور شناس�نامه ش�یراز نسبت با متوفی فرزند 2- اسماعیل اصفهانی به کد ملی 0079288561 
ت.ت 1364/3/5  محل صدور شناسنامه تهران مرکزی نسبت با متوفی فرزند  3- عفت کالهدوز به کد ملی 0870262041 ت.ت 1339/4/12  
محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی همسر 4- محسن اصفهانی به کد ملی 0872147193 ت.ت 1317/5/1  محل صدور شناسنامه 
قوچان نسبت با متوفی پدر 5- طیبه مهدویان به کد ملی 0872155145 ت.ت 1318/9/17محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی 
مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي 

دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/45دادنامه
پرونده کالس�ه 9609985843200216 ش�عبه 101 دادگاه کیفری دو ش�هر چناران)101 جزایی س�ابق( تصمیم نهایی ش�ماره –شکات :1- 
آقای احمد منصوری نس�ب فرزند حسن به نشانی خراس�ان شمالی- بجنورد-خ سید جمال- نبش صمدیه لباف- دادسرای نظامی شعبه 
دادستانی-2- خانم زهرا کوهستانی فرزند حسن خان به نشانی خراسان رضوی-چناران-متهم: خانم صدیقه طالبی دلوئی فرزند عباسعلی 
به نش�انی خراسان رضوی شهرستان چناران میدان بسیج پوشاک موذنی- اتهام :کالهبرداری-گردشکار : حسب کیفر خواست صادره از 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان چناران –علیه متهم خانم  صدیقه طالبی دلویی فرزند عباسعلی متواری دائر بر کالهبرداری از طریق 
اعمال متقلبانه موضوع شکایت قای احمد منصوری نسب فرزند حسن و همسر وی به نام خانم زهرا کوهستانی –پرونده ثبت طرفین دعوت 
و اظهارات شاکی اخذ گردیده و رسیدگی شده است.علیهذا با مالحظه و بررسی جمیع مندرجات و مفاد پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:رأی دادگاه: در خصوص اتهام متهم خانم 
صدیقه طالبی دلویی فرزند عباسعلی متواری دائر بر کالهبرداری از طریق اعمال متقلبانه ، موضوع شکایت آقای احمد منصوری نسب فرزند 
حسن و همسر وی به نام خانم زهرا کوهستانی، حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقالب شهرستان چناران، بدین شرح که 
شاکی اظهار داشته است متهم در پی امیدوار کردن شکات خصوصی به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ده میلیون تومانی و کمتر از آن 
اقدام به اخذ وجوهی به صورت ماهیانه از مالباختگان نموده و پس از مدتی متواری می شود که رسید مبالغ پرداختی به دادگاه ارائه شده 
و جمعا به مبلغ هشت میلیون وچهارصد هزار تومان به متهم پرداخت شده و متهم علیرغم ابالغ در هیچ کدام از جلسات دادسرا و دادگاه 
حاضر نشده و الیحه دفاعیه نیز ارسال نکرده است لذا بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم می باشد و ایشان را مستندا به ماده یک قانون 
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 1376 به تحمل سه و نیم سال حبس تعزیری و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 
هشت میلیون وچهارصد هزار تومان به نفع دولت و نیز رد مال به مبلغ هشت میلیون و چهارصد هزار تومان محکوم واعالم می دارد رأی 
صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از این مدت ، ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان خراسان رضوی خواهد بود.
دادرس علی البدل شعبه ی 101 دادگاه کیفری دو شهرستان چناران- حسین محمودی

)512/46( ان�حصار وراث�ت )97/733 ش 7(
 نظر به اینکه آقای/خانم ابوالقاس�م رش�یدی زاده دارای شناسنامه شماره 316 به شرح دادخواست به کالس�ه 97/733 ش 7 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حشمت بهشتی به شناسنامه 1 در تاریخ 1396/01/24 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- ابوالقاسم رشیدی زاده ش م 1061244075 ت ت 1334 
ص از نیش�ابور همس�رمرحوم 2- اقدس رش�یدی زاده ش م 1061092437 ت ت 1354 ص از نیشابور دخترمرحوم 3-معظم رسنواد ش م 
1061247414 ت ت 1356 ص از نیش�ابور دخترمرحوم 4-هادی رش�یدی زاده ش م 1063447763 ت ت 1361 ص از نیشابور پسرمرحوم 
5-مهدی رشیدی زاده ش م 1063460395 ت ت 1362 ص از نیشابور پسرمرحوم 6-هاشم رشیدی زاده ش م 1064133924 ت ت 1365 
ص از نیش�ابور پس�رمرحوم 7- فاطمه رش�یدی زاده ش م 1050129784 ت ت 1368 ص از نیشابور دختر مرحوم اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا -  شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/47( ان�حصار وراث�ت )3/109/97(
 نظر به اینکه آقای/خانم زهره صمدیه ء  دارای شناسنامه شماره 41778 به شرح دادخواست به کالسه 3/1009/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمشید گرمابی به شناسنامه 11 در تاریخ 92/12/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- محمدگرمابی ش م 1051657857 ت ت 1390 ص از نیش�ابور پسرمتوفی 
2- وحیدرضا گرمابی ش م 1051152070 ت ت 1383 ص از نیشابور پسرمرحوم 3- احمدرضا گرمابی ش م 1051030943 ت ت 1381 ص از 
مشهد پسرمتوفی 4- زهره صمدیه ء ش ش 41778 ت ت 1357 ص از نیشابور همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه سوم  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/48( ان�حصار وراث�ت )737/97(
 نظر به اینکه آقای/خانم براتعلی تقی زاده بافقی دارای شناسنامه شماره 654 به شرح دادخواست به کالسه 737/97  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  طاهره فرهادی به شناس�نامه 28201 در تاریخ 1397/6/6 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- عباسعلی تقی زاده بافقی ش ش 198 ت ت 1364 ص از نیشابور 
پسرمتوفی 2-جوادتقی زاده بافقی ش ش 1050030559 ت ت 1368 ص نیشابور پسرمتوفیه 3- محسن تقی زاده بافقی ش م 1050563719 
ت ت 1373 ص نیشابور پسرمتوفیه 4- رقیه تقی زاده بافقی ش م 1060440342 ت ت 1360 ص نیشابور دخترمتوفیه 5-مهدیه تقی زاده 
بافق�ی ش م 1062902106 ت ت 1362 ص نیش�ابور دخترمتوفی�ه 6-مهناز تقی زاده بافقی ش ش 1050792701 ت ت 1377 ص نیش�ابور 
دخترمتوفیه 7-براتعلی تقی زاده بافقی ش ش 654 ت ت 1334 ص اسفراین همسرمتوفیه 8- مرادعلی فرهادی ش م 1061355322 ت 
ت 1315 ص نیشابور پدرمتوفیه 9- فاطمه حاجی حسینی ش م 0889477892 ت ت 1324 ص قائنات مادرمتوفیه اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/49( ان�حصار وراث�ت )4/632/97(
 نظر به اینکه آقای/خانم عبدالعلی بیات دارای شناسنامه شماره 23 به شرح دادخواست به کالسه 4/97/632  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی بیات به شناسنامه 233 در تاریخ 1361/2/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- عبدالعلی بیات ش ش 23 ت ت 1336 ص نیشابور پسرمتوفی 2- عبدالعظیم 
بیات ش ش 808 ت ت 1353 ص نیشابور پسرمتوفی 3- فاطمه بیات ش ش 21 ت ت 1334 ص نیشابور دخترمتوفی 4-زهرابیات ش ش 
689 ت ت 1349 ص نیش�ابور دخترمتوفی 5- زلیخا س�لطانی ش ش 1060993627 ت ت 1309 ص نیش�ابور همسرمتوفی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 4  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/50(رای شورا )97/637 ش 10(
کالسه پرونده :97/637 ش 10 شماره دادنامه :769/42 – 97/8/14 خواهان :امید جدی )نیشابورانتهای خیابان باهنر شمالی 15 سمت راست 
ساختمان ارغوان واحد8( خوانده :کاظم شه بخش ) مجهول المکان( خواسته : الزام به تنظیم سند )) رای شورا (( در خصوص دعوی خواهان 
امید جدی فرزند عبداله به طرفیت کاظم شه بخش به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اثبات عقد بیع موضوع مبایعه نامه 
پیوست مقوم به هفده میلیون تومان و تقاضای صدور حکم و الزام به تنظیم سند موضوع مبایعه نامه به پیوست مقوم به هفده میلیون تومان 
به انضمام کلیه خسارات دادرسی با عنایت به اظهارات خواهان که اعالم نموده اینجانب یک دستگاه خودروی پژو 405 به شماره پالک 89 
د 254 ایران 85 را از خوانده خریداری نموده ام و باتوجه به اینکه سند به نام خوانده می باشد تاکنون حاضر به تنظیم سند نمی باشد و از 
انجام آن امتناع می نماید ضمنا بیمه خودرو نیز  به نام بنده صادر شده است و خودرو نیز در ید اینجانب است و بهای خواسته خود را تا مبلغ 
بیست میلیون تومان افزایش میدهم و تقاضای صدور حکم خواسته را دارم.خوانده نیز علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه یا دفاعیه ای به شورا ارائه ننموده است لذا با توجه به مجموع محتویات پرونده و با توجه به مدارک و مستندات تقدیمی 
از جمله مبایعه نامه خودرو فی مابین طرفین مورخ 94/10/21 و نیز با عنایت به اینکه بیمه نامه خواهان می باشد و مدارک دیگر لذا دعوی 
خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 10و 191 و 220 و 221  قانون مدنی حکم به اثبات عقدبیع فی مابین طرفین پرونده و نیز مستندا به 
ماده 362 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسنادرسمی و انتقال سند یک دستگاه خودروی پژو 405 به شماره پالک 
89 د 254 ایران 85 به نام خواهان و پرداخت مبلغ پانصد و هفده هزارتومان بابت هزینه های دادرسی به نفع خواهان صادر و اعالم می دارد. 
رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی 

در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان نیشابور می باشد .
پیرزاده- قاضی شعبه 10شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/51(رای شورا )97/328 ش 13(
کالسه پرونده :97/328 ش 13 شماره دادنامه :526/86 – 97/6/31 خواهان : کلثوم بیات ترک)نبش شهیدجعفری 4 منزل شخصی( خوانده 
:مجتبی محمدصادقی ) مجهول المکان( خواسته : ) مطالبه وجه ( )) رای شورا (( در خصوص دعوی خواهان خانم کلثوم بیات ترک فرزند 
حسن به طرفیت مجتبی محمد صادقی به خواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه مبلغ سه میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و رونوشت مصدق پرینت بانکی و با عنایت به اینکه خواهان با حضور در شورا و تقدیم 
دادخواس�تی اظهار می دارد که این مبلغ را بنده اش�تباهی واریز نموده ام و عدم حضور خوانده علی رغم ابالغ نشر آگهی در روزنامه های 
کثیراالنتشار و عدم ارائه دفاعیه و ایراد و تکذیبی از سوی ایشان نسبت به دعوی خواهان لذا قاضی شورا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه 
وارد دانسته و به استناد و مواد 198 و 519 و 520 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3 میلیون تومان )سه 
میلیون تومان(بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/5/16 لغایت یوم االداء و مبلغ 1/545/000 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 

همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری نیشابور می باشد .
احمدیان- قاضی شعبه 13شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/52(رای شورا )96/740 ش 14(
کالسه پرونده :96/740 ش 14  شماره دادنامه :186/50 – 97/3/27 خواهان : احسان افروزمنش با وکالت فاطمه دلشاد )خ 17 شهریور پ 
299،آدرس وکیل خ 17 شهریور 32 پ 428(خواند :ابوالفضل قلعه حسنی )خ 17 شهریور30 میالن اول سمت چپ پ 57( خواسته : ) مطالبه 
وجه ( )) رای شورا (( در خصوص دعوی خواهان احسان افروزمنش با وکالت فاطمه دلشاد به طرفیت خوانده ابوالفضل قلعه حسنی فرزند 
مصطفی به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/800/000 ریال اصل خواسته وجه چک 
شماره 341874 مورخ 1396/8/2 بانک کشاورزی نیشابور به عالوه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تمبر وکالتی الصاق و خسارت 
تاخیر تادیه و همچنین بدوا صدور قرار تامین خواس�ته فوری به اس�تناد ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی نظر به اینکه وکیل خواهان با 
حضور در شورا و تقدیم دادخواستی به این شرح بیان داشته است که خوانده با وجود سررسید چک فوق الذکر و علیرغم پیگیری مکرر 
به تعهدات خویش و پرداخت بدهی عمل ننموده اس�ت و با توجه به برگش�ت چک و گواهی عدم پرداخت تقاضای رسیدگی و صدور حکم 
به ش�رح خواس�ته را نموده اس�ت از جهتی خوانده علیرغم ابالغ و درج آگهی وقت در روزنامه در شورا حضور نیافته است و به مستندات 
خواهان و دعوی وی دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده اس�ت لذا در این مرحله از رس�یدگی با توجه به مجموع محتویات پرونده وجود اصل 
چک و گواهی عدم پرداخت وجه آن در ید خواهان عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ و درج آگهی وقت در روزنامه عدم حضور در ش�ورا 
و عدم انکار و تکذیب دعوی خواهان از جانب وی و نیز مس�تندا به مواد 198 و 519 و 522 و 502 قانون آئین دادرس�ی مدنی و 310 و 313 
قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 6/800/000 ریال بابت چک ش�ماره 341874 مورخ 96/8/2 عهده بانک کش�اورزی شعبه نیشابور 
به انضمام هزینه دادرسی)1/265/000( ریال به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین ش�عبه و س�پس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی 

حقوقی شهرستان نیشابور می باشد .
حسین اصغر مهرطلب- قاضی شعبه 14شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/53(رای شورا )6/96/70(
کالس�ه پرونده :6/96/70 ش�ماره دادنامه :289/56 – 97/4/30 خواهان : علی زمانی )خیابان کرامت 14 پالک 19(خوانده:حوا ش�هلی بر ) 
مجهول المکان( خواسته : اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی )) رای شورا (( در خصوص دعوی آقای علی زمانی فرزند مهدی بطرفیت 
خانم حوا ش�هلی بر بخواس�ته صدور حکم مبنی بر اثبات بیع موضوع مبایعه نامه پیوست مقوم به پانزده میلیون تومان 2- تقاضای صدور 
حکم و الزام به تنظیم سند موضوع مبایعه نامه پیوست مقوم به پانزده میلیون تومان بانضمام کلیه خسارات دادرسی که خواهان با اعالم 
اینکه یکدستگاه خودرو سمند بشماره پالک 25 ص 744 ایران 45 را از خوانده ردیف اول خریداری و سند بنام خوانده ردیف دوم می باشد 
تقاضای صدور حکم بشرح ستون خواسته را نموده است با توجه به محتویات پرونده و مالحظه رونوشت سند مالکیت خودرو که در آن اعالم 
شده خودرو غیرقابل نقل و انتقال می باشد و مفادنامه شرکت تهیه و توزیع قطعات ایران خودرو حاکی از آن است خودرو مذکور در رهن 
بوده ضرورت داشته که خواهان عالوه بر خواندگان مذکور شخص یا شرکت مرتهن را که دارای حقوقی نسبت به اتومبیل مورد معامله می 
باشد طرف دعوی خود قرار می دارد فلذا قاضی شورا دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه که وفق مقررات طرح نشده قابل استماع ندانسته 
و مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید. رأی صادره حضوری  و ظرف 20 روز پس از 

ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری نیشابور می باشد .
محمدقاسم پورفخرایی- قاضی شعبه 6  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/54(رای شورا )12/97/112(
کالس�ه پرونده :12/97/112 ش�ماره دادنامه :361/60 – 97/5/24 خواهان : سیدرضا حسینی)خ رسولی خ شهریار12/2،پ1( خوانده :ایوب 
جریره ) مجهول المکان( خواس�ته : ) مطالبه وجه ( )) رای ش�ورا (( در خصوص دعوی آقای سیدرضا حسینی فرزند سیدعباس به طرفیت 
خوانده ایوب جریره فرزند حسن به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه وجه بر مطالبه وجه به مبلغ یک میلیون و پانصد 
هزارتومان طی یک فقره چک به شماره 3/869730 – 151 عهده بانک تجارت به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به 
اینکه خواهان با تقدیم فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت وجه موضوع خواسته و بااین ادعا که خوانده از بابت بدهی خویش چک 
موصوف را صادر نموده و وجود اصل چک در ید خواهان داللت بر بقاء دین اشتغال ذمه خوانده را دارد و از طرفی خوانده علیرغم استحضار از 
وقت رسیدگی )نشرآگهی( در جلسه شورا حاضر نشده و دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده است.لذا دعوی خواهان در این مرحله از رسیدگی 
را محمول بر صحت دانسته مستندا به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و مواد 310 و 313 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزارتومان بابت اصل خواسته و مستندا به مواد 519 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ پنجاه هزارتومان هزینه دادرسی و نشر آگهی و تاخیر تادیه از تاریخ 97/2/7 تا یوم االداء که بر اساس 
شاخص نرخ بانک مرکزی محاسبه می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 

ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان نیشابور می باشد .
پورفخرائی - قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/55(آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول )962147(
بموجب اجرائیه صادره از ش�عبه 3 دادگاه  حقوقی شهرس�تان نیش�ابور در کالس�ه اجرایی 962147 محکوم علیها نرجس کاشی گران فرزند 
محمدقاسم محکوم است به پرداخت مبلغ 60/151/802 تومان بابت اصل خواسته و تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی در حق محکوم لها خانم زهره 
اسدی فرزند ساری ارصالن و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی و نظر به اینکه محکوم علیها تاکنون نسبت به پرداخت دین خود اقدامی ننموده 
حسب تقاضای محکوم له از اموال محکوم علیها یک دستگاه خودرو سواری پراید GTX 131 رنگ بژ-مدل 1385-شماره موتور1563640-

شماره شاسی 1412285866648-)و دیگر مشخصات خودرو در نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده(توقیف گردیده و توسط کارشناس رسمی 
دادگستری ارزیابی و مبلغ 7/000/000 تومان قیمت گذاری شده است و مقرر گردیده خودرو فوق الذکر در تاریخ 1397/10/23 از ساعت 8 الی 9 
صبح  در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی نیشابور با حضور نماینده دادستان محترم از طریق مزایده حضوری به فروش برسد . مورد مزایده از 
قیمت کارشناسی شروع و به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ده درصد از بهای پیشنهاد شده نقدا و فی المجلس از 
برنده مزایده اخذ و الباقی آن حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد شد . طالبین به خرید میتواننددر مدت پنج روز قبل از انجام مزایده به اجرای احکام 
مدنی شعبه اول حقوقی دادگستری نیشابور مراجعه تا از جزئیات کامل اموال مورد مزایده برای خریداران تشریح گردد و در صورت تمایل نظریه 

کارشناس را رویت و از مال توقیفی بازدید نمایند . ضمنا این اجرا هیچگونه مسئولیتی جهت تحویل اموال فوق الذکر را ندارد.
شاه مراد– دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور 

آگهی حصر وراثت
خانم سکینه میرحسینی پور دارای شماره شناسنامه 7 به شرح دادخواست به کالسه 97000400565 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید عباس میر حسینی پور  به شماره شناسنامه 243 به تاریخ 1390/09/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- سکینه میرحسینی پور فرزند عباس بشماره شناسنامه 7 متولد 
1341 صادره ساوجبالغ دختر متوفی 2- معصومه میر حسینی پور فرزند عباس بشماره شناسنامه 2 متولد 1339 صادره ساوجبالغ دختر 
متوفی 3- سیده زهرا میر حسینی پور فرزند عباس بشماره شناسنامه 7 متولد 1345 صادره ساوجبالغ دختر متوفی 4- وجیهه سادات 
میر حس�ینی پور فرزند عباس بشماره شناس�نامه 11 متولد 1351 صادره ساوجبالغ دختر متوفی 5- رقیه سادات میر حسینی پور فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 399 متولد 1343 صادره ساوجبالغ دختر متوفی 6- اکبر میر حسینی پور فرزند عباس بشماره شناسنامه 1 متولد 
1348 صادره ساوجبالغ پسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1764

7- حصروراثت
حمیدرضا عسکری فرزند صولت دارای شناسنامه 3473  بشرح دادخواست شماره 970612 مورخ 1397/8/21 توضیح داده شادروان صولت 
عسکری کریم آبادی فرزند غالمحسین دارنده شماره ملی 6079835657  در تاریخ 92/10/17 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت 
وی عبارتند از : 1- حمیدرضا عسکری فرزند صولت دارنده شماره ملی 292937495 متولد 1363 پسر متوفی. 2 – حمیده عسکری کریم 
آبادی فرزند صولت دارنده ش�ماره ملی 29940856631 متولد 1365 دختر متوفی. 3- حکیمه عس�کری کریم آبادی فرزند صولت دارنده 
ش�ماره ملی 2993897284 متولد 1367 دختر متوفی. 4- حدیث عکس�ری کریم آبادی فرزند صولت دارنده ش�ماره ملی 2980266711 
متولد 1369 دختر متوفی. 5- اختر اس�معیلی زاده دیگوئی فرزند حس�ین دارنده ش�ماره ملی 6079709201 متولد 1347 همسر متوفی. 
6- غالمحسین عسکری کریم آبادی فرزند محمد دارنده شماره ملی 6079598329 متولد 1310 پدر متوفی. 7- صغری امیری فرزند حسین 
دارنده شماره ملی 6079597616 متولد 1311 مادر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
612 شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان کرمان

8- حصروراثت
آقای حسین پورحسینی فرزند علی دارای شناسنامه 5  بشرح دادخواست شماره 9709983468000549 مورخ 1397/8/13 توضیح داده 
ش�ادروان آقای درویش باقرآبادی پورکرمانی فرزند نجف بشناس�نامه 30858 در تاریخ 79/8/27 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- آقای ماشااله باقرآبادی پور کرمانی فرزند درویش ش.ش 163 متولد 1325 فرزند متوفی. 2- آقای مجید باقرآبادی 
پور کرمانی ش.ش 906 متولد 1338  فرزند متوفی. 3- خانم فاطمه باقرآبادی پور کرمانی ش.ش 551 متولد 1332 فرزند متوفی. 4- خانم 
صغری باقرآبادی پور کرمانی ش.ش 653 متولد 1334 فرزند متوفی. 5- خانم ایران باقرآبادی پور کرمانی ش.ش 649 متولد 1336 فرزند 
متوف�ی. 6- خان�م زهرا باقرآبادی پ�ور کرمانی ش.ش 66 متولد 1342 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار 
محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط است.
549 شورای حل اختالف شماره 20 شهرستان کرمان

511/34آگهی
پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه  محمد تقی کربالئی که مجهول المکان ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9709977514400582 صادره از ش�عبه 314 در پرونده ش�ماره 970189 محکوم به پرداخت مبلغ 192/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
2/610/000 ریال هزینه دادرس�ی و مبلغ 450/000 ریال با هزینه نشر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رس�ید 1397/07/19و 1395/05/25 تا 
یوم االداء در حق محکوم له حسین قوی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 
اقدام نماید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اقدام خواهد نمود. 
دفتر شعبه 314 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار مشهد

511/35آگهی ابالغ اجرائیه
پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای علی کفیلی خواجه  که مجهول المکان ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9709977513400626 صادره از شعبه 304 در پرونده شماره 970076 محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
ده میلیون ریال در حق محکوم له ردیف دوم و پنج میلیون ریال در حق محکوم له ردیف اول و هزینه دادرسی به مبلغ 217/500 ریال و مبلغ 
چهارصد و پنجاه هزار ریال هزینه ی نشر اگهی و مبلغ 224/000 ریال بابت خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه مورخ 97/2/4 لغایت یوم االداء در حق محکوم له ما بالسویه و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت 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 دادگاه شعبه 304 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار مشهد

511/36آگهی ابالغ اجرائیه
پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای غالمحسین وردیانی فرزند غالمعباس که مجهول المکان ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره 9709977513600573 صادره از ش�عبه 306 در پرونده شماره 970223 محکوم به پرداخت مبلغ 162/940/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 750 /2/340 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و دادخواست و ضمائم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد در خصوص خسارت 
تاخیر تادیه به استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سر رسید 
چک 92/5/10 تا یوم االدا تا زمان وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم شده را  محاسبه و در حق خواهان پرداخت گردد به 
انضمام هزینه درج آگهی 45 هزار تومان در حق محکوم له آقای احمد نعمتی حصار و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشاراین 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.
شعبه 306 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/37آگهی
آقای رضا احمدی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای محمد علی غفوری به طرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده کالسه 
970109 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر 1� مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2� مبلغ 2860/000 ریال هزینه دادرسی الصاق 
تمبر و 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی در روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 94/10/25 تا یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم 
شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان پرداخت نماید گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19�118�119 قانون 
اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد. این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از این برای 

عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجراء اعالم نمایید.
مسئول دفتر شعبه 189 شوراهای حل اختالف مشهد

511/38آگهی
آقای عبد القادر جهانی  پیروآگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای وحید صاحبی به طرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده کالسه 
970466 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر 1� مبلغ شصت میلیون ریال بابت مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 48025 مورخ 95/10/15 
عهده بانک کشاورزی اصل خواسته 2� مبلغ 1/892/000 ریال بابت هزینه دادرسی و آگهی روزنامه 3� خسارت تاخیر  تادیه از تاریخ صدور چک 
الی یوم االداء طبق شاخص تورم بانک مرکزی در حق محکوم له+ نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19� 118� 119 
قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد. این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از این 

برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجراء اعالم نمایید.
مسئول دفتر شعبه 22 شوراهای حل اختالف مشهد

511/39آگهی
آقای محمد مطهری  پیروآگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای علی اسماعیلی یگانه به طرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده 
کالسه 22/970070 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر 1� مبلغ سه میلیون و ششصد هزار تومان بابت اصل خواسته 2� مبلغ یکصد و 
چهار هزار و ششصد تومان بابت هزینه دارسی و ابطال تمبر 3� چهل و پنج هزار تومان بابت درج آگهی در روزنامه 4� خسارت تاخیر تادیه از  
تاریخ سر رسید تا یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق محکوم له+ نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده 
است لذا مراتب وفق مواد 19� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد. این اجرائیه ده روز پس از انتشار 
به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبًا 

به قسمت اجراء اعالم نمایید.
مسئول دفتر شعبه 22 شوراهای حل اختالف مشهد

511/40آگهی
آقای حمید محمد بیگی  پیروآگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای صفرعلی ذوقدار به طرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده 
کالس�ه 960749 منجر به صدور اجرائیه علیه ش�ما مبنی بر به موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره و ش�ماره دادنامه مربوطه 
9609977506601183 محکوم علیه محکوم است به پرداخت یک فقره چک به شماره 014361 به 1� مبلغ هفتاد و سه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته 2� مبلغ سه میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه 
ازتاریخ سر رسید 94/9/4 تا یوم االداء و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19� 118� 119 قانون اجرای 
احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد. این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از این برای عملیات 

اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجراء اعالم نمایید.
مسئول دفتر شعبه 186 شوراهای حل اختالف مشهد

511/41آگهی 
پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه فاطمه خمر و عزت زنده روحان کرمانی که مجهول المکان ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977514400644 صادره از شعبه 314 در پرونده شماره 970204 محکوم به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل 
خواس�ته و مبلغ 000 /457 هزینه دادرس�ی 450/000 هزینه نشر در حق محکوم له امیر حسینی 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.
شعبه 314 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار مشهد

511/42آگهی ابالغ و احضار متهم
در پرونده کالسه 143/970961 بدین وسیله به متهم حسین اصغر گلکار فرزند ابوالحسن که حسب محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده 
فعال مجهول المکان بوده در اجرای ماده 180 قانون آئین دادرسی  کیفری )از طریق درج آگهی درروزنامه( ابالغ می شود به منظور رسیدگی 
به اتهامان دائر به توهین و تخریب و افترا موضوع شکایت علی محمد دلیران خادمانلو در وقت مقرر به تاریخ 1397/10/5 ساعت 8/30 صبح 
در شعبه 143 دادگاه کیفری 2 مشهد واقع در بلوار مدرس جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضر شوید واال دادگاه به موضوع غیابا رسیدگی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.رایگان 
مدیر دفتر شعبه 143 دادگاه کیفری 2 مشهد � جوکار

511/43آگهی ابالغ و احضار متهم
در پرونده کالسه 970840 بدین وسیله به متهم حسن عطایی که حسب محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده فعال مجهول المکان بوده 
در اجرای ماده 180 قانون آئین دادرسی  کیفری )از طریق درج آگهی درروزنامه( ابالغ می شود به منظور رسیدگی به اتهامتان دائر بر استفاده 
غیر مجاز از فاضالب آلوده موضوع شکایت شرکت اب منطقه ای خراسان رضوی در وقت مقرر به تاریخ 1397/10/15 ساعت 9/30 صبح در 
شعبه 143 دادگاه کیفری 2 مشهد واقع در بلوار مدرس جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضر شوید واال دادگاه به موضوع غیابا رسیدگی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.رایگان 
مدیر دفتر شعبه 143 دادگاه کیفری 2 مشهد � حسن پناه

511/44آگهی ابالغ موضوع ماده 384 قانون آیین دادرسی  کیفری
بدینوس�یله به متهم علی س�االری ملو فرزند حمید فعال متواری به اتهام حمل و نگهداری 55 کیلو گرم مواد مخدر از نوع هروئین فشرده، 
پودری میرساند پرونده اتهامی در شعبه پنجم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان مشهد جهت رسیدگی واقع در مشهد � خیابان کوهسنگی � 
میدان الندشت ارجاع و به کالسه 960566 ثبت شده  است بدینوسیله به متهم ابالغ می گردد وفق ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری و 
با توجه به ماده 302 همان قانون ظرف 10 روز پس از نشر آگهی وکیل خود را به دادگاه معرفی واال دادگاه راسا اقدام به تعیین وکیل تسخیری 

می نماید. رایگان
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان مشهد

511/45آگهی احضار متهم
در پرونده کالس�ه 970115 ش�عبه 206 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 مشهد آقای امیر حسین تقوی فرزند محمود به موجب 
شکایت بابک سلطانی زمانی و  غیره به اتهام کالهبرداری و خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب 
قرارداد دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش�ار آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می ش�ود. پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم 

الزمه گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه 206 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 مشهد � غالمرضا یحیائی

511/46آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 223/961862  آقای حسن حسین زاده به اتهام سرقت از داخل خودرو تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه 
223 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت  عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی 

و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. رایگان
دادیار شعبه 223 دادسرای ناحیه 2 مشهد � مریم سید آبادی

511/47آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 215/970359 آقای محمد مرادی به اتهام شرکت در سرقت از  منزل تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت سی 
روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 215 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. رایگان
بازپرس شعبه 215 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 مشهد � محمد جواد قربانی پور

511/48آگهی احضار متهم
در  کالسه 201/970724 متهم منصور بازیار فرزند نصور به اتهام فک پلمپ و امحای اسناد گمرکی موضوع شکایت گمرک جمهوری اسالمی تحت 
تعقیب می باشند و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت سی روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 201 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 مشهد حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.
شعبه دویست و یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 مشهد

511/49آگهی
آقای/ خانم محمد صادق سلیمانیان پیروآگهی های قبلی درخصوص دعوی آقای مهدی چوپانی به طرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که 
پرونده کالسه 22/960893 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر 1� الزام محکوم علیه به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم  و انتقال 
سند خودرو بنام محکوم له 2� پرداخت مبلغ سه میلیون و پنجاه هزار ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی در حق محکوم له+ نیم عشر دولتی 
در حق دولت گردیده است لذا مرتب وفق مواد 19� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد. این اجرائیه ده 
روز پس از انتشار به  موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل 

اقامت خود را کتباً به قسمت اجراء اعالم نمایید. 960893
مسئول دفتر شعبه 22 شوراهای حل اختالف مشهد 

511/50آگهی
آقای محمد ناصر بیدل پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای عبداله پارسا به طرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده کالسه 
961061 منجر به صدور اجرائیه علیه ش�ما مبنی بر به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به ش�ماره دادنامه مربوطه 9709977506600060 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت یک فقره چک به شماره 660204 به مبل ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتصد و پنجاه هزار 
ریال بابت هزینه ابطال تمبر و دادخواست و ضمائم و آگهی روزنامه و دایره اجرا خسارت تاخیر تادیه را به استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
اصالح  موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تش�خیص مصلحت نظام بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک 1389/12/1 تا زمان وصول 
آن و پرداخت نیم عش�ر دولتی در حق دولت گردیده اس�ت لذا مرتب وفق مواد 19� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه 
محلی درج میگردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری 

به شما نخواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه 186 شوراهای حل اختالف مشهد

511/51آگهی
پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محسن اسفندیاری ثالث که مجهول المکان ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977516301234 صادره از شعبه 264 در پرونده شماره 960972 محکوم به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ هشتصد و بیست هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له آقای حمید نصرتی 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.
 شعبه 264  شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/52آگهی
آقای محمد رحیمی فرزند عطا محمد، جلسه رسیدگی به اتهام شما در پرونده کالسه 114/970762 دائری بر رانندگی بدون پروانه رسمی موضوع 
گزارش مرجع انتظامی ، مورخ 1397/10/1 راس ساعت 8/30 در این شعبه برگزاری خواهد شد؛ لذا مراتب بدین وسیله در اجرای مفاد ماده 344 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از طریق درج آگهی روزنامه به شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه رسیدگی فوق الذکر 

حاضر شوید. عدم حضور شما در دادگاه، اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
منشی دفتر شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد

511/53آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمد ذکاوت منش وخانم پری ذکاوت منش، فعال هر دو مجهول المکان ابالغ می شود در مورد شکایت 
آقای ایرج جعفری علیه شما به اتهام تخریب مبایعه نامه به موجب دادنامه شماره 9709977591501242 هر یک به تحمل شش ماه حبس تعزیری 
محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این 

دادگاه است.)نشانی دادگاه مشهد بلوار شهید شیرودی 13 مجتمع قضائی عدالت(رایگان 
شعبه 115 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی  عدالت شهرستان مشهد 

511/54آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی بدین وسیله به آقای پرهام مراد زاده سرابی فرزند علی به  موجب شماره ملی 0311924999 فعال مجهول المکان ابالغ می 
گردد به موجب دادنامه شماره 9709977592301123 صادره از شعبه 123 دادگاه کیفری دو مشهد متهم هستهید به تحصیل مال یا وجه یا منفعت 
و یا امتیاز مالی از طریق استفاده غیر مجاز از سیستم رایانه ای موضوع شکایت آقای سید مجید میر شجاعیان حسینی فرزند حسن آقا در پرونده 
کالسه 970586 که به موجب رای صادره فوق به تحمل پنج سال حبس تعزیری بابت اتهام کالهبرداری مرتبط با رایانه و رد مبلغ 130/000 ریال 
محکوم گردیده اید رای صادره غیابی و قابل واخواهی است مراتب یک نوبت آگهی می گردد که چنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف 

مهلت بیست روز پس از درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم نماید.
مدیر دفتر شعبه 123 دادگاه کیفری دو مجتمع عدالت مشهد � شریفی

511/55آگهی احضار متهم
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به متهم آقای محمد نظامی موضوع شکایت آقایان کاظم ترابی بیدکی � احمد نژاد حسین به اتهام توهین به اشخاص 
عادی � تهدید � تخریب � ضرب و جرح عمدی با چاقو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709985122400122 شعبه 123 
دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )123 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/12 ساعت 11/30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم و در خواست شاکی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد.رایگان 
مدیر شعبه 123 دادگاه کیفری دو مجتمع عدالت شهر مشهد � حمیدرضا شریفی

511/56آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به متهم مجهول المکان افشین احمدی فرزند محمد ابالغ می گردد به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب مشهد به اتهام 
تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی مباالتی در انجام کار به میزان 35 درصد تقصیر برای وی تقاضای کیفر گردیده که پرونده به 
این شعبه ارجاع و به کالسه 970603 ثبت و برای مورخه 1397/10/15 ساعت 12 ظهر وقت رسیدگی تعیین گردیده است. در اجرای مقرارت ماده 
344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب یک نوبت منتشر تا متهم ضمن حضور در جلسه رسیدگی و اعالم نشانی خود، از اتهام انتسابی 

دفاع نماید در غیر اینصورت، دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.رایگان 
مدیر دفتر شعبه 124 دادگاه کیفری دو مشهد � محمد رضا سلیمانی ارشد

511/57آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به متهم مجهول المکان محسن واعظی ابالغ می گردد به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب مشهد به اتهام ایراد � ضرب 
عمدی � تهدید با چاقو � موضوع ش�کایت جعفر س�لیمی سیاسنگ برای وی تقاضای کیفر گردیده که پرونده به این شعبه ارجاع و به کالسه 
970305 ثبت و برای مورخه 1397/10/15 ساعت 8/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. در اجرای مقرارت ماده 344 قانون آئین دادرسی 
کیفری مصوب 92 مراتب یک نوبت منتشر تا متهم ضمن حضور در جلسه رسیدگی و اعالم نشانی خود، از اتهام انتسابی دفاع نماید در غیر 

اینصورت، دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.رایگان 
مدیر دفتر شعبه 124 دادگاه کیفری دو مشهد � محمد رضا سلیمانی ارشد

511/58آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به متهم مجهول المکان اسحاق حسینی فرزند عباس ابالغ می گردد به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب مشهد به اتهام 
سرقت شبانه حدود شصت کیلوگرم آهن از داخل باغ علی اکبر استادی برای وی تقاضای کیفر گردیده که پرونده به این شعبه ارجاع و به کالسه 
970045 ثبت و برای مورخه 1397/10/16 ساعت 8/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. در اجرای مقرارت ماده 344 قانون آئین دادرسی 
کیفری مصوب 92 مراتب یک نوبت منتش�ر تا متهم ضمن حضور در جلس�ه رسیدگی و اعالم نشانی خود، از اتهام انتسابی دفاع نماید در غیر 

اینصورت، دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.رایگان 
مدیر دفتر شعبه 124 دادگاه کیفری دو مشهد � محمد رضا سلیمانی ارشد

511/59آگهی
در خصوص پرونده کالسه 129/970995 آقای بابا خان مزرجی به اتهام توهین و تهدید تحت تعقیب می باشد به علت مجهول المکان بودن محل 
اقامت نامبرده یک نوبت آگهی می شود که موکلف است در وقت جلسه رسیدگی مورخ 97/10/6 ساعت 10/30 در شعبه 129 دادگاه کیفری دو 

مشهد واقع در بلوار شهید شیرودی نبش شیرودی 13 مجتمع قضایی عدالت حاضر شود و نتیجه عدم حضور اقدام قانونی خواهد بود.رایگان 
مدیر دفتر شعبه 129 دادگاه کیفری دو مشهد

511/60آگهی
در خصوص پرونده کالسه 129/970992 آقای مجید تنهایی سرنشین فرزند غالمحسن به اتهام ایراد صدمه بدنی و توهین تحت تعقیب می باشد 
به علت مجهول المکان بودن محل اقامت نامبرده یک نوبت آگهی می شود که موکلف است در وقت جلسه رسیدگی مورخ 97/10/6 ساعت 12 در 
شعبه 129 دادگاه کیفری دو مشهد واقع در بلوار شهید شیرودی نبش شیرودی 13 مجتمع قضایی عدالت حاضر شود و نتیجه عدم حضور اقدام 

قانونی خواهد بود.رایگان 
مدیر دفتر شعبه 129 دادگاه کیفری دو مشهد � هادی ندافیان

511/61آگهی
در خصوص پرونده کالسه 129/970993 آقای  مرتضی غالمی به اتهام ایراد ضرب عمدی با چاقو تحت تعقیب می باشد به علت مجهول المکان بودن 
محل اقامت نامبرده یک نوبت آگهی می شود که موکلف است در وقت جلسه رسیدگی مورخ 97/10/6 ساعت 9/30 در شعبه 129 دادگاه کیفری 

دو مشهد واقع در بلوار شهید شیرودی نبش شیرودی 13 مجتمع قضایی عدالت حاضر شود و نتیجه عدم حضور اقدام قانونی خواهد بود.رایگان 
مدیر دفتر شعبه 129 دادگاه کیفری دو مشهد � هادی ندافیان

511/62آگهی
در خصوص پرونده کالسه 129/970996 خانم  زینب مالدار به اتهام توهین تحت تعقیب می باشد به علت مجهول المکان بودن محل اقامت نامبرده 
یک نوبت آگهی می شود که مکلف است در وقت جلسه رسیدگی مورخ 97/10/6 ساعت 8/30 در شعبه 129 دادگاه کیفری دو مشهد واقع در بلوار 

شهید شیرودی نبش شیرودی 13 مجتمع قضایی عدالت حاضر شود و نتیجه عدم حضور اقدام قانونی خواهد بود.رایگان 
مدیر دفتر شعبه 129 دادگاه کیفری دو مشهد � هادی ندافیان

511/63آگهی
بدینوسیله به آقای حسین اسماعیل زاده اسالمی فرزند رجب 25 ساله به شماره ملی 0921874804 ابالغ می گردد که به اتهام خیانت در امانت  
حسب شکایت خانم سکینه شیرازی فرزند محمدعلی طی دادنامه شماره 9709977594601111� 97/8/12 شعبه 146/970556 به تحمل یکسال 
حبس محکوم گردیده اید این رای غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی قابل واخواهی در شعبه 146 دادگاه کیفری دو مشهد مقدس 

می باشد.
مدیر دفتر شعبه 146 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد � سیمین شخصی خازنی

511/64آگهی
بدینوسیله به خانم زهرا کیانی فرزند غالم محمد ابالغ می گردد که به اتهام سرقت دستگاه گوشی تلفن همراه حسب شکایت آقای علی فوالدی 
طی دادنامه شماره 9709977594601112� 97/8/12 به تحمل یکسال حبس و 30 ضربه شالق تعزیری و رد عین مال مسروقه محکوم گردیده اید 
این رای غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ انتشار در روزنامه قابل واخواهی در شعبه 146/970697 دادگاه  کیفری دو  مشهد مقدس می باشد.رایگان 
مدیر دفتر شعبه 146 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد � سیمین شخصی خازنی

511/65آگهی
بدینوسیله به آقای علیرضا طیبی سورگی فرزند محمود ابالغ می گردد که طی دادنامه شماره 97099775946� 97/8/12 شعبه 146/970604 به 
اتهام ترک ا نفاق همسر به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم گردیده اید.  این رای غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ انتشار قابل واخواهی در 

شعبه 146 دادگاه  کیفری دو  مشهد مقدس می باشد.رایگان 
مدیر دفتر شعبه 146 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد � سیمین شخصی خازنی

511/66آگهی
بدینوسیله به آقای هادی فرخان زاده ابالغ می گردد  که به اتهام خیانت در امانت چک و وجه نقد حسب شکایت خانم معصومه اقبالی ملزمید به 
حضور در جلسه دادگاه مورخه 97/10/15 ساعت 8/30صبح در شعبه 146/970870 دادگاه کیفری دو مشهد مقدس در صورت عدم حضور رای 

به صورت غیابی صادر خواهد گردید.رایگان 
مدیر دفتر شعبه 146 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد

511/67آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 970913 آقای سید بهادر احمدی حاذقی فرزند سید احمد به اتهام توهین و تهدید موضوع شکایت خانم مریم عابدی تحت تعقیب 
می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 مراتب یک در روزنامه آگهی 
نامبرده مکلف است است راس ساعت 8 مورخه 1397/10/01 در شعبه 145 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان 
مدیر دفتر شعبه 145 دادگاه  کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد � قاسم مهدوی نسب

511/68آگهی احضار متهم
آقای سید مرتضی حسینی فرزند سید رضا در پرونده کالسه 970298/105 دائر بر سرقت جلسه رسیدگی مورخ 1397/09/29 ساعت 9 در این 
شعبه برگزار خواهد شد؛ لذا مراتب بدین وسیله در اجرایا مفاد ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از طریق درج در آگهی روزنامه 

به شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه رسیدگی فوق الذکر حاضر شوید.رایگان 
مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد

511/69آگهی احضار متهم
آقایان یعقوب عباسعلی زاده فرزند مهدی و جعفر صفاریان مالیر فرزند حسن در پرونده کالسه 971028/105 دائر کالهبرداری جلسه رسیدگی 
مورخ 1397/09/28 ساعت 11 در این شعبه برگزار خواهد شد؛ لذا مراتب بدین وسیله در اجرایا مفاد ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 

1392 از طریق درج در آگهی روزنامه به شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه رسیدگی فوق الذکر حاضر شوید.رایگان 
مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد

511/70آگهی احضار متهم
آقای سیامک عبادی فرزند جعفر در پرونده کالسه 971030/105 دائر کالهبرداری جلسه رسیدگی مورخ 1397/09/29 ساعت 11 در این شعبه برگزار 
خواهد شد؛ لذا مراتب بدینوسیله در اجرای مفاد ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از طریق درج در آگهی روزنامه به شما ابالغ تا 

جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه رسیدگی فوق الذکر حاضر شوید.رایگان 
مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد

511/71آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالس�ه 102/970536 آقای محمدرضا قاس�می فرزند عباس�علی دادخواستی به طرفیتی آقایان محمد کاظم صبور بستانیان � آقای 
غالمعباس خاتمی �  محمد حسین خاکی فاقد مشخصات بیشتر فعال مجهول المکان به خواسته اعسار و تقسیط ا ز پرداخت محکوم به دادنامه 
8809975115701501 این دادگاه و دادنامه 8909975133001096 صادره از شعبه 10 دادگاه تجدید نظر مرکز  استان تقدیم این دادگاه نموده که 
پس از اجرای تشریفات قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و به شماره 970536 ثبت گردیده است که به واسطه معلوم نبودن محل اقامت خواندگان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب در روزنامه آگهی نامبردگان مکلفند در تاریخ 97/9/28 
ساعت 8 صبح در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 مشهد حاضر شوند در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/72رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای بیرامعلی ورمزیاری فرزند اباذر با وکالت آقای سعید حسن نژاد به طرفیت آقایان حمیدرضا نیرآبادی فرزند و امیر رضا طالب 
و محسن بهرامی حصار و جواد آدینه پور به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن موضوع دادنامه شماره 9309975127400572 با 
عنایت به دادخواست تقدیمی و ضمائم، استعالمات صورت گرفته شهادت شهود خواهان در جلسه رسیدگی و میزان محکوم به و درنهایت عدم 
حضور خواندگان و عدم ارائه دلیلی بر تمکن مالی خواهان و عدم معرفی مالی که قابلیت استیفاء محکوم به را داشته باشد از ناحیه ایشان دادگاه 
عمومی خواهان را وارد تشخیص و مستند به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 17 قانون اجرای محکومیتهای مالی حکم به معافیت خواهان 
از پرداخت محکوم به  صورت یکجا و تقسیط آن از قرار ماهیانه یکصد میلیون ریال تا استیفاء کامل محکوم به و یا حصول تمکن و یا دسترسی به 
اموالی از وی که جزء مستثنیات دین نباشد و قابلیت استیفاء دین را داشته باشد صادر و اعالم می نماید که تا اقساط می بایست به نسبت طلب 
خواندگان بین ایشان تقسیم و تسهیم گردد و متذکر می شود این حکم مانع استیفاء دین از اموالی که احتمال بعدا از خواهان  کشف شود و یا 
خواهان به هر طریق دارای آن شود نیست رای صادره در خصوص خواندگان غیابی و ظرف مدت بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
سپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد و در خصوص خواهان حضوری و ظرف مدت بیست 

روز از ابالغ اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می باشد.رایگان 
رئیس شعبه 108 دادگاه کیفری دو مشهد محمدرضا شریعتی

511/73آگهی ابالغ نظریه کارشناس
پیرو آگهی قبلی به خانم سعیده آزاد منجیری فرزند جواد فعال مجهول المکان ابالغ می گردد که در پرونده کالسه 4/970260 کارشناس نظریه خود 
را اعالم داشته لذا از تاریخ درج این آگهی ظرف یک هفته مهلت دارید ضمن مراجعه به دفتر این دادگاه و اعالم آدرس محل اقامت خود نظریه مذکو 

را مالحظه و در صورت اعتراض مراتب را کتبا اعالم نمائید 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/74آگهی 
خواهان موسی اصغری   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد اوریب زاد  به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختالف مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 183 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد واقع در بلوار وکیل آباد کوثر 15 ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
183/970829 ثبت گردیده که وقترسیدگی آن 1397/10/8 و ساعت 8/30 تعیین شده است  به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 183 شورای حل اختالف  مجتمع شماره4  مشهد
511/75آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خوانده آقای اکبر کریمی فرزند صفار 

علی   
خواهان :علی اصغر یاقوتی خراس�انی  دادخواس�تی به طرفیت خوانده فوق  به خواس�ته :تخلیه  مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه9709987577200300   شعبه 22دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/10/11 ساعت 12 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد
511/76آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خواندگان عزیزاله امامی فرزند قربانعلی 

و معصومه عبادی فرزند محمد تقی  
خواهان :خانم مریم نجاتی  دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق  به خواسته :استرداد ثمن و ابطال مبایعه نامه  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه9709987577200674   شعبه 22دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ 1397/10/11 ساعت 10 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد 

آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/77آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مهدی یاوری مهربان 
وصدیقه جعفری واشرف منظمی باقرزاده فرزندحسین ومعصومه منظمی باقرزاده فرزندحسین 

وربابه منظمی باقرزاده فرزندحسین  
خواهان :آقای علی محمدمظلوم سرکاریزی دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق  به خواسته :الزام به تنظیم سند  مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه9709987577200279   شعبه 22دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/10 ساعت 12جهت استماع گواهی گواهان تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده 
ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/78آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خوانده جوادامینی فرزندحسن  
خواهان :آقای علی رضالک زائی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای فوق به خواس�ته :الزام به تنظیم س�ند  مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
ش�ماره پرونده کالسه9709987577200520   شعبه 22دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که 
وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/11 س�اعت 8 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس 
ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/79آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
خواهان :خدمات زیارتی سیاحتی وجهانگردی هواپیمائی حقی وشرکا دادخواستی به طرفیت شرکت لیان تیراژه آپامه ومرتضی بیستونی به خواسته 
:مطالبه وجه ومطالبه خسارات دادرسی ومطالبه خسارت تاخیرتادیه تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه17دادگاه حقوقی 
ارجاع گردیده  وبه شماره 970800 ثبت ووقت رسیدگی برای97/10/06 ساعت 9صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده مرتضی 
بیستونی به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبه تجویزماده 73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی 
می شودتاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 
ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حضوربهم رساند چنانچه بعداابالغی به وسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهدبود.
مدیردفتر شعبه17 دادگاه عمومی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/80آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
خواهان :آقای جاسم پناهنده ایوب دادخواستی به طرفیتمجیدمقدس شرق ومصطفی شجاعی ومحمدباقر ومحمدرضا پارسا به خواسته :الزام به 
تنظیم سندرسمی ملک والزام به اخذصورتمجلس تفکیکی واثبات وقوع بیع والزام به اخذ پایان کارومطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه17دادگاه حقوقی ارجاع گردیده  وبه شماره 970794 ثبت ووقت رسیدگی برای97/10/05 ساعت 9/30صبح 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خواندگان مجیدمقدس شرق ومصطفی شجاعی به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبه تجویزماده 
73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حضوربهم رساند چنانچه 

بعداابالغی به وسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهدبود.
مدیردفتر شعبه17 دادگاه عمومی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/81آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمدنادیان فرزندحسنعلی  
خواهان :آقای رمضان مروی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمدنادیان فرزندحسنعلی به خواسته :مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه9709987575900716   شعبه 9دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ 1397/10/29 ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن 

به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم
درپرونده کالسه 970527 وثیقه گذاررحیم محمدقلی نژادفرزندحسن برابر نیابت واصله ازاجرای احکام کیفری ثدادسرای خوی حکم به ضبط 
وثیقه بمبلغ سیصدمیلیون ریال درحق دولت ایران صادرگردیده ونظربه عدم پرداخت میزان وجه الوثاقه درموعد مقرراینک ملک مذکور 
بمساحت 35مترمربع بش�ماره پالک 136فرعی از102اصلی واقع درروستای احمدابادبرابر ارزیابی کارشناسی بمزان 350000000ریال تقویم 
گردیده وازطریق مزایده بفروش میرسد مزایده راس ساعت 11صبح مورخ 97/9/20 دردفتر اجرای احکام دادسرای عمومی وانقالب شوط آغاز 
و خریداران میتوانند پنج روز قبل از مزایده ملک مذکور باهماهنگی این دفتر ازان بازدید نمایند .خریدارواقعی کسی است که باالترین قیمت 
رابپردازدومزایده ازقیمتی که کارشناس منتخب تعیین گردیده است شروع میشود وملک متعلق به کسی است که باالترین قیمت رابپردازد 

که10 درصد مبلغ مزایده نقداازبرنده اخذ والباقی ظرف مدت یکماه اخذ خواهدشد پس ازوصول کل مبلغ مزایده اموال تحویل خواهدشد.
2848-مدیردفتراجرای احکام کیفری دادسرای شوط- بگلری

اگهی احضاریه
بموجب پرونده کالسه 1/920592ب متهم سجادراجی نیافرزندبهرام به اتهام شرکت درحمل و نگهداری 2گرک شیشه و یک عدد پایپ تحت 
تعقیب می باشد بلحاظ مجهول المکان بودن و متواری بودن نامبرده احضار و جلب وی مقدور نیست لذا دراجرای ماده 174 قانون ائین دادرسی 
کیفری به نامبرده ابالغ می گرردد ظرف یک ماه از تاریخ نشراگهی جهت دفاع از اتهام خویش درشعبه اول بازپرسی دادسرای عمویم و انقالب 

سلماس حاضر شوند درغیراینصورت برابر مقررات اقدام خواهدشد.
2844- بازپرس شعبه اول بازپرسی داسرای عمومی و انقالب سلماس-طالبی

آگهی احضارمتهم
مجتمع قضایی شماره 1 شهرستان ارومیه دادگاههای عمومی جزائی ارومیه به موجب شکایت ادراه کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی ارومیه 
درپرونده کالسه 102/970124 برای متهم منصورمرجان نیا به اتهام بکارگیری تبعه بیگانه فاقد پروانه کار که جهت رسیدگی به  موضوع به 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخهچهارشنبه 97/12/25 ساعت 11 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترس�ی به متهم دراجرای مقررات مواد 174 قانون ائین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از از اتهام انتسابی دروقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است درصورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

بعمل خواهد آ مد.
2833-شعبه 109 دادگاه کیفری2مجتمع شهیدبهشتی ارومیه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب این آگهی به متهم مجهول المکان پیمان آرمانفر ابالغ می گردد که پرونده اتهامی شما دایربر توهین و فحاشی وتهمت ارجاع به کالسه 
970897 /110ک2 دراین شعبه مطرح به تاریخ 98/1/24 ساعت 12 وقت رسیدگی تعین شده است لذا مقتضی است جهت رسیدگی و دفاع 

از خود درمورعد مقرر در دادگاه حاضر شوند درغیراینصورت دادگاه تشکیل و رای غیابی صادر خواهد شد.
2832- قاضی دادگاه کیفری شعبه110دادگاه کیفری دومجتمع ارومیه- رضازاد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب این آگهی به متهم مجهول المکان شهرامکامل سیدان فرزندمشهور ابالغ می گردد که پرونده اتهامی شما دایربر تهدیدبه ضررمالی 
تحریق عمدی و فروش مال غیر ارجاع به کالس�ه 970855 /110ک2 دراین ش�عبه مطرح به تاریخ 98/1/21 س�اعت 12 وقت رسیدگی تعین 
ش�ده اس�ت لذا مقتضی است جهت رس�یدگی و دفاع از خود درمورعد مقرر در دادگاه حاضر ش�وند درغیراینصورت دادگاه تشکیل و رای 

غیابی صادر خواهد شد.
2831- قاضی دادگاه کیفری شعبه110دادگاه کیفری دومجتمع ارومیه- رضازاد

دادنامه
پرونده کالسه9309984415500480شعبه101دادگاه کیفری دومجتمع بهشتی ارومیه101جزایی سابق تصمیم نهایی9709974412100749-

شاکی اسفندیارمحمدزاده عربلوفرزندمحمدحسین بنشانی ارومیه خ البرز پشتقنادی کندو14متری دهقان کوی سوم 8متری پ41-متهم 
یملی خان ش�جاعی فر فرزندعبدالقادرباوکالت مهدی ش�یدایی فرزندهاشم بنش�انی ارومیه خ امام جنب مسجدیوردشاهی ک سلیمانی 
پ2-اتهام 1.فروش و انتقال مال غیرکالهبرداری2.جعل و استفاده ازسندمجعول –رای دادگاه- درخصوص واخواهی محکوم علیه یملی خان 
شجاعی فر فرزندعبدالقادرباوکالت بعدی مهدی شیدایی نسبت به دادنامه غیابی شماره 9609974412100875مورخ96/5/21صارده ازشعبه 
اول دادگاه کیفری2ارومیه راجع به شکایت اسفندیارمحمدزاده عربلوکه به لحاظ فوت ایشان فرزندش فرشیدمحمدزاده عربلوبه قائم مقامی 
دراثنا تعقیب به تداوم و بقا شکایت شاکی خصوصی اهتمام نموده نظربه اینکه واخواه ایرادواعتراض موثرموجهی که بتواند موجبات فسخ 
دادنامه نخس�تین راایجاب نماید ارائه نکرده و دادنامه واخواس�ته بارعایت موازین قانونی و اصول حقوقی اصداریافته وخدشه ای بران وارد 
نمیباشد ازاینرو دادگاه با رد واخواهی دادنامه نخستین را عینا تایید مینماید رای صادره ظرف20روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد 

محاکم تجدیدنظراستان آ.غ است.
2830-رئیس شعبه اول دادگاه کیفری2ارومیه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان ها رضا و محمدو امیر شهرت هرسه حاجی محمدی و ناهیده مخترع حسنی باوکالت مکهدی شیدائی-خواندگان مجهول المکان رقیه 
و صغری و سارا و یوسف و جاناتان و الکس وجیدن همگی نوبختی افشارو لیالسیدجوادی مطرح که به این شعبه ارجاع و بمشاره پرونده کالسه 
9709984411400193 ش�عبه 14 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 97/8/30 ساعت 9:00 تعیین شده است 
.به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت شاکی وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور مدنی 
ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 

وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
2860-مدیردفترحقوقی شعبه14دادگاه عمومی حقوقی ارومیه-بایرامزاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
علیرضاروش�ن دارای شناس�نامه شماره 38 بشرح دادخواست به کالس�ه 97/57/969 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان احترام سعادت کورانی بشناس�نامه 85 در تاریخ 97/5/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آنمرحوم منحصر اس�ت به1-علیرضاروشن فرزندنوروز ش ش38فرزندمتوفی2.حمیدرضاروش�ن نیولو فرزندنوروز ش ش5فرزندمتوفی3.

سهیالروشن فرزندنوروزش ش165فرزندمتوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را 
در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
2861- رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه-عیدی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسنادرهنی(
   بموج�ب کالس�ه پرون�ده اجرایی9700063/له بان�ک صادرات نکاعلیه علی بابایی س�ند مالکیت 
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان بمساحت78/45مترمربع که ازایم مقداریاد شده3/07مترمربع تراس 
شمالی است بانضمام انباری شماره3بمس�احت6/56مترمربع تحت پالک فرعی4050فرعی از57-

اصلی بخش18ثبت نکا بن�ام امیر فالحتی ذیل ثبت6559صفحه212دفتر48ثبت وصادروتس�لیم 
گردید حدود ومشخصات شماال اول بطول2/60مترنرده ودیواریسیت دوم بطول0/60متردیواریست 
س�وم بطول0/75مت�ر پنج�ره ودیواریس�ت چه�ارم بطول2/80مترپنج�ره ودیواریس�ت پنج�م 
بطول1متردیواریست شش�م بطول1متردیواریس�ت هفتم بطول3/25مترپنجره ودیواریست شرقا 
اول بطول0/25 متردیواریست دوم بطول7/10متردیواریست به دیوارجنوبا اول بطول2/60مترپنجره 
ودیواریس�ت دوم بطول5/35متردرب ودیواریس�ت س�وم بطول2/60مترپنجره ودیواریس�ت غربا 
بطول7/35متردیواریست بدیوار سپس تمامت پالک مع الواسطه بموجب سندرسمی شماره6848مو

رخه1393/04/09دفترخانه 244نکا به علی بابائی منتقل گردید ولی تاکنون نامبرده جهت درخواست 
سند مالکیت تک برگی جدیداقدامی ننموده تمامت پالک مذکور برابر سندرهنی شماره6849مورخ

ه1393/04/09دفترخانه 244نکا بمبلغ 581741116ریال نزد بانک صادرات در رهن قرارگرفت وطبق 
نظر کارشناس رسمی بمبلغ745/275/000ریال ارزیابی شده است مشخصات اجمالی ملک:اسکلت 
ساختمان بتونی بادیوارآجری نمای سنگ سیستم گرمایشی بخاری کف پارکینگ سنگ کابینت ام 
دی اف چوبی ودیوارهای جانبی س�رامیک کف راه پله سنگ وعمرمفید ملک30سال است با کابری 
مسکونی ملک درمحدوده شهرواقع شده ودرطرح تعریض وفضای سبز قرارنداردودارای پایان کارشما

ره17597مورخ1385/08/08شهرداری نکا میباشد ملک دارای استحکام مناسب دارای اشتراک برق 
اختصاصی واشتراک گاز عمومی واشتراک آب عمومی است پالک فوق ازساعت9الی12روز دوشنبه 
مورخ1397/09/05دراداره ثبت اس�نادوامالک نکا شعبه اجرا ازطربق مزایده بفروش میرسد مزایده 
ازمبلغ 745/275/000ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدافروخته میشود الزم به ذکراست 
پرداخت بدهیهای مربوط به آب-برق-گاز اعم ازحق انشعاب ویاحق اشتراک ومصرف درصورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باش�د وتیز بدهیهای مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم 
ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده یانشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیزدرصورت وجودمازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهدشد ونیم عشروحق 
مزایده نقدا وصول میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رس�می گردد مزای�ده روز اداری بعداز 

تعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهدشد.تاریخ انتشارآگهی1397/08/23چهارشنبه.
9721-رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان نکا-محمدمهدی قلیان

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت حمزه میرزائی فرزند اسمعیل بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکالسه 9709981720700611بایگانی970621-
ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان اسمعیل میرزائی شموشکی قرزند زکی دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-علی اکبر میرزائی شموش�کی ف اس�معیل ش ش 2120899746 
فرزندمتوفی2-عل�ی اصغ�ر میرزائی ف اس�معیل ش ش21222380675فرزن�د متوفی3-حمزه میرزائی ف اس�معیل ش ش2120900493 
فرزندمتوفی4-حس�ین میرزائی شموش�کی ف اس�معیل ش ش2122419199فرزندمتوفی5-حس�ن میرزائی شموش�کی ف اسمعیل ش 
ش2120900507فرزندمتوفی6-زین العابدین میرزائی شموشکی ف اسمعیل ش ش2120901090فرزندمتوفی7-معصومه میرزائی شموشکی ف 
اسمعیل ش ش2120899592فرزندمتوفی8-جمیله شموشکی ف اسمعیل ش ش  2122356774فرزندمتوفی9-حبیبه میرزائی شموشکی 
ف اسمعیل ش ش  2120899894فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی 

اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 9722-مسئول دفترشعبه7شورای حل اختالف گرگان-رحیمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   درکالسه پرونده بشماره بایگانی97/0379-شعبه8دادگاه حقوقی گرگان بدینوسیله به حسن بابایی مقدم-محسن دولو-ابوالفضل موحدی 
اخطار میگردد محمود ابراهیمی فرزند براتعلی دادخواستی بطرفیت شما به خواسته ابطال وکالتنامه های صادره درپالک ثبتی شماره1646به 
دادگس�تری گرگان تقدیم نموده اس�ت پس ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن بکالس�ه فوق وجری تش�ریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی 
وصدوراخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خواندگان مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب 
دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تا خواندگان دردفترشعبه8دادگاه حقوقی گرگان حاضرونسخه ثانی دادخواست 

وضمائم و اخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزدوشنبه مورخه1397/10/03ساعت12ظهر تعیین شده است شرکت نمایند. 
9719-دادرس شعبه 8دادگاه عمومی حقوقی گرگان-محمدی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
به موجب پرونده کالسه 971361 دادگاه خانواده کرج له خانم اکرم السادات علوی علیه : وراث مرحوم 
رحمت اله علیه وراث مرحوم سید احمد جعفری ششتمد که محکومند به پرداخت قیمت 80 سکه تمام 
بهار آزادی در حق محکوم له و مبلغ پنج درصد نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجراییه صادره به محکوم 
علیهما ابالغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به 
منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرایی ششدانگ پالک ثبتی 2667 فرعی از 22 اصلی 2695 فرعی 
از 22 اصلی شماره واقع در کالک پایین کوچه بهشت از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی 
که به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است مزایده پالک فوق در مورخه 97/9/6 از ساعت 9 اصلی 
10 در محل شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 
خواهد شد مال مورد مزایده دو قطعه باغچه به متراژ 212 متر مربع و 844 متر مربع که به صورت محصور 
و مشجر می باشد و بهای ان طبق نظر کارشناس از قرار هر متر مربع 1300000 تومان می باشد پالک ثبتی 
فوق به نرخ پایه مزایده در صورتیکه  جهت واگذاری هیچگونه منع قانونی نداشته باشد و بالمعارض باشد 

بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد .
61 دادورز شعبه اول اجرایی احکام دادگاه خانواده کرج - زمانی

دادنامه
پرونده کالس�ه 9609982610700300 ش�عبه 7 دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی ش�ماره 
9709972610700799 خواهان آقای فرهاد قزاقیان فرزند ابوالفتح به نشانی استان البرز ، شهرستان 
کرج ، شهر کرج ، کالک باال ) جهان نما ( ، خ شهید اسکندری ، خ شهید شمشیری ، مجتمع یونو بتن 
، بلوک 4 ، طبقه 4 ، واحد 16 خوانده آقای س�لمان فروخی مقدم پشت سرائی فرزند علی به نشانی 
مجهول المکان خواسته ها 1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه خسارت دادرسی رای دادگاه در خصوص 
دادخواست خواهان فرهاد قزاقیان به طرفیت خوانده سلمان فروخی مقدم پشت سرائی به خواسته 
مطالبه وجه به مبلغ بیس�ت و چهار میلیون و پانصد هزار تومان باب�ت ودیعه موضوع قرارداد اجاره 
عادی شماره 220229 با احتساب خسارات دادرسی با توجه به محتویات و مندرجات پرونده خصوصا 
قرارداد عادی ضمیمه ی دادخواست که به امضای خوانده رسیده است و این که خوانده ایراد و دفاع 
موثری بر بی اعتباری دعوی خواهان و ابراء ذمه خویش به عمل نیاورده و دعوی مطروحه مصون از هر 
گونه تکذیب و تعرض مانده است بنا به جهت مذکور دادگاه ذمه خوانده را در قبال خواهان مشغول 
دانسته دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با عنایت به اصل لزوم وفای به عهد و اصل استصحاب بقای 
دین بر عهده ی مدیون تا زمان احراز ایفای دین و با استناد به مواد 219 و 265 و 1301 قانون مدنی و 
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ بیس�ت وچهار میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواس�ته و خسارات 
دادرس�ی ش�امل هزینه دادرس�ی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیس�ت روز از ابالغ قابل واخواهی در این ش�عبه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاه 

تجدیدنظر استان البرز می باشد .
30 دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج – منصور پرکاله

آگهی احضار متهم 
به استناد ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به علت مجهول المکان بودن بدینوسیله به متهم آقای 
حمید طاهرپور فرزند الماس اعالم می گردد که ش�اکی بنام نوبخت اژدری علیه وی به اتهام دسترس�ی غیر مجاز به داده و سامانه دیگری و 
کالهبرداری ش�کایت مطرح نموده اس�ت و به کالسه 970358 در شعبه چهارم دادیاری دادس�رای عمومی و انقالب اردبیل ثبت و در حال 
رسیدگی  می باشد. لذا مراتب یک نوبت در روزنامه منتشر تا متهم در مقام دفاع ظرف یک ماه از تاریخ انتشار به این شعبه مراجعه نماید.  در 

صورت عدم حضور وفق مقررات تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. 
10922 مدیر دفتر شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اردبیل – رسول آزاد 

دادنامه
پرونده کالسه 9609982657300980 شعبه پنجم دادگاه انقالب شهرستان کرج تصمیم نهایی شماره 
9709973011000060 ش�کات 1- آقای مصطفی پیش�گاهی فرزند حرمت اله به نشانی استان البرز ، 
شهرس�تان کرج ، ش�هر کرج ، 4 طالقانی ک گلها پ 13 2- س�تاد اجرایی فرمان حضرت امام ) ره ( 
اس�تان البرز با نمایندگی آقای علی رضا حس�ن پور به نشانی البرز – کرج اتهام کالهبرداری دادگاه 
اصل 49 قانون اساس�ی استان البرز به تصدی امضاء کننده ذیل و در وقت فوق العاده تشکیل است 
دادگاه با بررس�ی کلیه اوراق و محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعالم و به ش�رح آتی مبادرت به 
اصدار رای می نماید رای دادگاه به حکایت پرونده مبلغ 224/720/000 ریال در حس�اب بانکی آقای 
مصطفی پیشگاهی مالک طال فروشی بلوکه و بال صاحب اعالم گردید و آقای فوق از مالکیت وجه فوق 
اعراض نموده و اعالم می دارد مال اینجانب نبوده و مالکیت وجه فوق را قبول ندارد و توجها به گزارش 
شماره 184/227444/ ن مورخ 97/7/22 اداره کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ) ره ( استان البرز 
مبنی بر بال صاحب بودن وجه فوق و عدم مراجعه شخص یا اشخاص احتمالی و اعالم عجز از شناسایی 
و معرفی صاحب ان ستاد فوق تقاضای تعیین تکلیف ان را مبلغ را به عنوان مجهول المالک نموده لذا 
دادگاه با عنایت به مراتب فوق مستندا به بخشنامه شماره 9000/15658/100 مورخه 92/3/27 و بند دوم 
از ان حکم به تملیک وجه مکشوفه مجهول المالک به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ) ره ( صادر 
و اعالم می دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ ان قابل واخواهی از سوی 

مالک در همین دادگاه می باشد .
80 قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان البرز - صفری

آگهی حصروراثت 
آقای یداله سوری دارای شناسنامه شماره 3950043225 به شرح دادخواست به کالسه 9701200609 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده توضیح داده که شادروان فتحی سوری به شناسنامه شماره 707 در تاریخ 97/6/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه و چنین 
حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به : 1- متقاضی گواهی حصروراثت پسر متوفی 2- کامران سوری به ش ش 3950185501 پسر 
متوفی 3- مهران سوری به ش ش 3962790462 پسر متوفی 4- شکوفه سوری به ش ش 3950392513 دختر متوفی 5- قیمتی خزایی به ش 
ش 319 همسر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا 

وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
3673 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی حصروراثت 
خانم مریم روستایی دارای شناسنامه شماره 3409 به شرح دادخواست به کالسه 9701200601 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
توضیح داده که شادروان مهین نهاوندی به شناسنامه شماره  1976 در تاریخ 96/12/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه و چنین 
حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به : 1- متقاضی دختر متوفی 2- فاطمه روستایی به ش ش 3408 دختر متوفی 3- زینب روستایی 
به ش ش 223 دختر متوفی 4- شکوفه روستائی به ش ش 7771 دختر متوفی 5- عزیز روستایی به ش ش 3411 پسر متوفی و ال غیر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
3672 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی حصروراثت 
آقای محمد موسی مومنی دارای شناسنامه شماره  495  به شرح دادخواست به کالسه 9701200594 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده توضیح داده که شادروان تاج بانو امرائی به شناسنامه شماره 301 در تاریخ 97/06/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه و 
چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به : 1- متقاضی گواهی حصروراثت پسر متوفی 2- محمد مومنی به ش ش 569 پسر متوفی 
3- اصغر مومنی به ش ش 261 پسر متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
3671 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی حصروراثت 
آقای محمد مراد کیانی دارای شناس�نامه شماره  492 به شرح دادخواست به کالس�ه 9701200606 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده توضیح داده که شادروان فخری کیانی به شناسنامه شماره  187 در تاریخ 96/05/05 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه و 
چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به : 1- ملک محمد کیانی به ش ش 3052 پسر متوفی 2- عزیزدولت کیانی به ش ش 2645 
دختر متوفی 3- ماه دولت کیانی به ش ش 3056 دختر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد .
3670 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای اکبر ستاریان فرزند توکل
خواهان خانم فهیمه افروزان  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اکبر ستاریان فرزند توکل به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980404200638 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اردبیل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/24 
ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 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 ضمنا داور 

خود را ظرف یک هفته از تاریخ چاپ این آگهی به دادگاه معرفی نمایید .
10923 منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اردبیل – زهرا جباری فر

آگهی درخواست انحصاروراثت 
  به اطالع می رساند خانم حوری پرسیانی  دارای سند سجلی 879 – 1363 درخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تقدیم شورای حل 
اختالف دهدشت نموده که به کالسه 9709987428100586 ثبت شعبه اول شورا گردیده و طی ان اظهار نموده که مرحوم عبدالحسن اسمعیلی 
علی آباد علیا فرزند عبدالحسین  در تاریخ 1397/3/19 به رحمت ایزدی پیوست و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1- فرح ناز اسمعیلی علی آباد 
علیا فرزند عبدالحسن  به شماره شناسنامه 165  متولد 1365 دختر متوفی 2- محمد باقر اسمعیلی علی آباد علیا فرزند عبدالحسن  به شماره 
شناسنامه 728  متولد 1357 پسر متوفی 3- محمد رضا اسماعیلی علی آباد علیا فرزند عبدالحسن  به شماره شناسنامه 2420599950  متولد 
1372 پسر متوفی 4- طهمورث اسماعیلی علی آباد علیا فرزند عبدالحسن  به شماره شناسنامه 808  متولد 1360 پسر متوفی 5- افروز اسمعیلی 
علی آباد علیا فرزند عبدالحسن  به شماره شناسنامه 726  متولد 1355 دختر متوفی 6- فرنگیس اسمعیلی علی آباد فرزند عبدالحسن  به شماره 
شناسنامه 164  متولد 1365 دختر متوفی 7- علی اسمعیلی علی آباد علیا فرزند عبدالحسن  به شماره شناسنامه 2421283892  متولد 1388 
پسر متوفی 8- پریرخ اسمعیلی علی آباد علیا فرزند عبدالحسن  به شماره شناسنامه 725  متولد 1355 دختر متوفی 9- فاطمه اسمعیلی علی 
آباد علیا فرزند عبدالحسن  به شماره شناسنامه 2421111501  متولد 1379 دختر متوفی 10- حوری پرسیانی فرزند فرود به شماره شناسنامه 879 
متولد 1363 همسر متوفی 11- حسین اسماعیلی علی آباد علیا فرزند عبدالحسن  به شماره شناسنامه 2421686032  متولد 1396 پسر متوفی 
12- مریم اسمعیلی علی آباد علیا فرزند عبدالحسن  به شماره شناسنامه 727  متولد 1356 دختر متوفی  و الغیر و اینک پس از تشریفات قانونی 
و به استناد به ماده 361 قانون امور حسبی مراتب را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد 

ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی به شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شورای حل اختالف شماره یک دهدشت

آگهی ابالغ دادنامه  حقوقی 
بدینوسیله به آقای محمد صفری فرزند اسداله که به موجب دادنامه شماره 9709978911301136  در پرونده کالسه 970626  به خواسته پرداخت 
مبلغ 132/000/000 ریال بابت اصل خواسته بعالوه 2/414/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا یوم الوصول در حق 
خواهان آقای صادق قربانی محکوم گردیده است ابالغ می شود چنانچه نسبت به حکم  صادره اعتراض دارند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار 
این آگهی اعتراض خود را به این مرجع واقع در محالت خ 15 خرداد تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضای  مهلت مذکور نامبرده حق تجدید 
نظر خواهی نسبت به حکم صادر شده نزد محاکم عمومی حقوقی شهرستان محالت را خواهد داشت. در غیر این صورت پس از انقضای  مهلت 

های مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
3809 - رئیس  شعبه سوم شورای حل اختالف محالت 

آگهی ابالغ دادنامه  حقوقی 
بدینوسیله به آقایان 1. ایزدپناه صفدری 2. فرهاد ملکی فرزند علی که به موجب دادنامه شماره 9709978911300991  در پرونده کالسه 970362 
به خواسته پرداخت مبلغ 122/000/000 ریال بابت اصل خواسته بعالوه 2/475/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 
تا یوم الوصول و مبلغ 4/000/000 ریال حق الوکاله وکیل در  حق خواهان آقای سید عبداله سید جعفری با وکالت آقای رضا مهاجری محکوم گردیده 
است ابالغ می شود چنانچه نسبت به حکم  صادره اعتراض دارند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این مرجع واقع در 
محالت خ 15 خرداد تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضای  مهلت مذکور نامبرده حق تجدید نظر خواهی نسبت به حکم صادر شده نزد محاکم 

عمومی حقوقی شهرستان محالت را خواهد داشت. در غیر این صورت پس از انقضای  مهلت های مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
3808 - رئیس  شعبه سوم شورای حل اختالف محالت 

آگهی ابالغ دادنامه  حقوقی 
بدینوسیله به خانم مریم ورمزیار فرزند غالمحسین که به موجب دادنامه شماره 9709978911300963  در پرونده کالسه 970522 به خواسته 
پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته بعالوه 2/890/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا یوم الوصول 
و مبلغ 5/200/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان آقای رضا یار محمدی محکوم گردیده است ابالغ می شود چنانچه نسبت به حکم  صادره 
اعتراض دارند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این مرجع واقع در محالت خ 15 خرداد تسلیم نماید. بدیهی است پس 
از انقضای  مهلت مذکور نامبرده حق تجدید نظر خواهی نسبت به حکم صادر شده نزد محاکم عمومی حقوقی شهرستان محالت را خواهد داشت. 

در غیر این صورت پس از انقضای  مهلت های مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
3807 - رئیس  شعبه سوم شورای حل اختالف محالت 

آگهی ابالغ دادنامه  حقوقی 
بدینوسیله به آقای امید رفیعی  خانم اعظم چهارطایفه فرزند عزت اله و مرتضی که به موجب دادنامه شماره 9709978911300749   در پرونده 
کالسه 970137 به خواسته پرداخت مبلغ 165/000/000 ریال بابت اصل خواسته بعالوه 3/007/500ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ چک تا یوم الوصول در حق خواهان آقای رضا توسلی محکوم گردیده است ابالغ می شود چنانچه نسبت به حکم  صادره اعتراض دارند 
ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این مرجع واقع در محالت خ 15 خرداد تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضای  
مهلت مذکور نامبرده حق تجدید نظر خواهی نسبت به حکم صادر شده نزد محاکم عمومی حقوقی شهرستان محالت را خواهد داشت. در غیر 

این صورت پس از انقضای  مهلت های مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
3806 - رئیس  شعبه سوم شورای حل اختالف محالت 

آگهی مزایده اموال  )سهم الشرکه(
به موجب دادنامه شماره 9409970404701328 مورخه 1394/11/10 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل محکوم علیه آقای 
سید محسن میری فرزند میر صالح محکوم به پرداخت مبلغ 230/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 7/020/000 ریال از بابت هزینه 
دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابالغ اظهارنامه لغایت اجرای حکم که در زمان وصول محاسبه خواهد شد به انضمام هزینه های 
اجرایی پرونده حاضر در حق محکوم لها خانم فاطمه حسینی شاوون و همچنین مبلغ 11/500/000 ریال از بابت نیم عشر دولتی در حق دولت 
با توجه به معرفی و توقیف سهم ا لشرکه محکوم  علیه در شرکت ژاله نوش با مسئولیت محدود وسیله محکوم لها و ارجاع امر به کارشناس 
مربوطه نظریه خود را به شرح زیر ا عالم نموده است: شرکت ژاله نوش با مسئولیت محدود در تاریخ 1388/6/8 تحت شماره 8327 و شماره 
شناسه ملی 10240108000 در اداره ثبت شرکت های اردبیل به ثبت رسیده است بر اساس اساسنامه موضوع  فعالیت شرکت صادرات و واردات 
و پخش آبمیوه بوده و مرکز اصلی شرکت عبارت است از: اردبیل خیابان شرکت نفت کوچه شهید زندیان )3( پالک )47( و همچنین مطابق 
ماده )4( این اساسنامه سرمایه شرکت پنجاه میلیون ریال )50/000/000 ریال( نقدی می باشد وآقایان میر فاضل میری به سمت رئیس هیات 
مدیره و س�ید محسن میری به س�مت مدیر عامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شده اند . بر اساس صورتجلسه  مجمع عمومی  فوق 
العاده مورخه 1390/8/10 و تایید مسئول ثبت شرکت های ثبت اردبیل سرمایه شرکت از مبلغ پنجاه میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال 
)500/000/000 ریال( افزایش یافته و میزان سهم الشرکه شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد:1. آقای سید  محسن میری، مدیر 
عامل شرکت دارای سیصد میلیون ریال )300/000/000 ریال( سرمایه 60 درصد ، 2. آقای میر فاضل میری رئیس هیات مدیره شرکت دارای 
دویست میلیون ریال )200/000/000 ریال( سرمایه 40 درصد طبق بررسی صورت های مالی ارائه شده توسط حسابدار شرکت ژاله نوش مالحظه 
می گردد که آخرین اظهارنامه ترازنامه و صورتسحاب  سود و زیان ارسالی به اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل مربوط به عملرکرد مالی سال 
1394 شرکت بوده و بعد ازآن هیچ اظهارنامه ای ارائه نشده است در ترازنامه سال مالی یاد شده زیان انباشته شرکت به میزان 6/032/000  ریال 
و دارایی های جاری شرکت که کال متعلق به جاری شرکا می باشد به مبلغ 43/968/000 ریال  درج گردیده و هیچگونه  دارایی های غیر جاری 
)ثابت( ثبت نشده است و همچنین در صورت سود وزیان نیز هیچ نوع فروش و درآمدی به ثبت نرسیده است. حسابدار شرکت ژاله نوش در 
این مورد اظهار داشته است که چند سالی است که شرکت فعالیت نمی نماید و آخرین صورت های مالی که تنظیم شده است مربوط به سال 
مالی 1394 می باشد. مدیر عامل شرکت ژاله نوش  نیز در این مورد اعالم داشته اند که به علت وجود مشکالت عدیده در وضعیت صادرات 
و واردات آبمیوه چند سالی  است  که شرکت فعالیت ننموده و  عمال تعطیل و دفاتر شرکت برچیده شده است بر  اساس ابالغ اداره کل امور 
مالیاتی اردبیل طی صورت وضعیت   مالیات و جرائم غیر مختومه مودی در اداره وصول و اجرائیات )پیوست شماره 4( تا تاریخ 1395/8/2 
میزان مانده بدهی مالیاتی شرکت ژاله  نوش و جرایم متعلقه آن به مبلغ 621/091/082 ریال اعالم شده است بر ا ساس صورتجلسه  مجمع 
عمومی فوق العاده مورخه 1390/8/10 و تایید مسئولیت ثبت شرکت های ثبت اردبیل آخرین میزان سرمایه شرکت ژاله نوش به مبلغ پانصد 
میلیون ریال )500/000/000 ریال( بوده که میزان سهم الشرکه شرکا به شرح زیر می باشد. الف. آقای سید  محسن میری، مدیر عامل شرکت 
دارای سیصد میلیون ریال )300/000/000 ریال( سرمایه 60 درصد ، ب. آقای میر فاضل میری رئیس هیات مدیره شرکت دارای دویست میلیون 
ریال )200/000/000 ریال( سرمایه 40 درصد آخرین ترازنامه و صورتحساب سود و زیان ارسالی به اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل توسط  
شرکت ژاله  نوش مربوط به عملکرد مالی  سال 1394 شرکت بوده و مدیر  عامل و حسابدار شرکت اظهار می دارند که بعد از آن به علت عدم 
فعالیت شرکت هیچ اظهارنامه ای ارائه نشده است بنابراین جلسه  مزایده به روز چهارشنبه  مورخه 97/09/03 ساعت 10:00 الی 11:00 صبح در 
واحد اجرای احکام شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل واقع در شهرک اداری کارشناسان مجتمع دادگاه های عمومی و انقالب اردبیل  
در حضور  نماینده محترم دادسرا برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد 
شد طالبین می توانند در موعد مقرره فوق  در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعالم نمایند مورد مزایده به باالترین 
قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و از   برنده مزایده در صورت عدم پرداخت کل ثمن معامله فی المجلس ده درصد اخذ خواهد شد و نسبت 
به پرداخت مابقی آن حداکثر یک ماه  مهلت خواهد  داشت که در صورت عدم واریزی در مهلت مقرره ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت 

ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه مخارج مزایده به عهده محکوم علیه می باشد. 
10920 مدیر دفتر  شعبه  هفتم اجرای احکام مدنی دادگستری  شهرستان اردبیل

دادنامه 
پرونده کالسه 9709988499800397  شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه  تصمیم نهایی  شماره 9709978499801487  خواهان: 
خانم خدیجه برگی نژاد فرزند احمد به نشانی  شهرستان کرمانشاه  چمن زین العابدین کوی 8 بن بست اخر درب آخر منزل آیت خوانده : آقای 
کیومرث  کرانی فرزند خاص علی به نشانی مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه دادگاه با بررسی پرونده ختم رسیدگی  را ا عالم 
و با استانت از خداونت متعال به شرح زیر مبادرت به اصدرا رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم خدیجه برگی نژاد به طرفیت 
آقای کیومرث کرانی به خواسته صدور حکم طالق به سبب واقع شدن زوجه در عصر و حرج غیر قابل تحمل با این توضیح ک ه خواهان اظهار 
می دارد که به موجب سند نکاحیه شماره 8788  مورخ 76/7/10 صادره از دفترخانه ازدواج شماره 1 کرمانشاه به عقد دائمی خوانده  درآمده 
است شوهرش مدت 15 سال است به خاطر ا عتیاد شدید به مواد مخدر زندگی مشترک را ترک نموده است و هیچ  گونه خرج مخارجی به وی 
و فرزند مشترکشان نداده است لهذا در عسر و حرج غیر قابل تحمل قرار دارد و تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد خوانده  
دعوی با وجود  ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی دادگاه ح اضر نشده و دفاعی در رد ادعای خواهان معمول نداشته است نتیجه تحقیقات انجام 
گرفته توسط مر جع ان تظامی و شهادت شهود موید ادعای خواهان می باشد و قاضی محترم مشاور نیز تقاضای صدور حکم طالق را نموده 
است . مساعی دادگاه و داوران جهت منصرف نمودن زوجه موثر واقع نشده و زو  جه اصرار بر و قوع طالق دارد لهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت 
تشخیص    داده مستندا به مواد 1130  و 1146 قانون مدنی و مواد 29- 30- 33- 34  قانون حمایت  از خانواده  مصوب 1391/12/1  و قاعده فقهی 
الضرر و الضرار فی االسالم و اینکه شارع مقدس اسالم تکلیف بماالیطاق نمی فرماید حکم بر صدور طالق صادر واعالم می نماید و به خواهان 
اجازه داده می شود پس از قطعیت حکم صادره ظرف شش ماه به یکی از دفاتر ثبت طالق  مراجعه و طالق خود را از نوع خلعی به ثبت برساند 
عده این طالق سه طهر می باشد و شرایط  اجرای صیغه طالق بر عهده مجری صیغه طالق می باشد. در اجرای ماده 33 قانون یاد شده در صورت 
امتناع زوج از دادن طالق سردفتر  زدواج به نمایندگی از سوی دادگاه نسبت به اجرای صیغه طالق اقدام نماید و حقوقات مالی زوجه به شرح 
زیر تعیین می نماید. زوجه مهریه  خود را در قبال طالق به زوج بذل می نماید. زوجه در مورد سایر حقوقات خود ادعایی ندارد فرزند مشترک 
زوجین کبیر بوده و دادگاه در خصوص تعیین تکلیف در مورد حضانت و نفقه وی مواجه با تکلیفی نمی باشد زوجه حامله نمی باشد وا رائه گواهی 
عدم بارداری به  دفتر ثبت طالق الزامی است رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه  و 20 روز پس از آن قابل 

تجدید نظر  خواهی در محاکم محترم  تجدید نظر استان کرمانشاه و  20 روز پس از  آن قابل اعتراض در دیوان محترم عالی کشور می باشد. 
1681 رئیس شعبه  اول دادگاه خانواده کرمانشاه 

رای دادگاه 
در خصوص  اتهام آقای مسعود علی بخشی با وضعیت متواری  دائر بر 1. ایجاد مزاحمت و قدرت نمایی با سالح سرد  2. توهین به مامورین 
انتظامی در حین انجام وظیفه 3. اخالل در نظم عمومی از طریق درگیری و عربده کشی  4.   توهین به مقدسات موضوع کیفرخواست اصداری 
از سوی دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه به شماره 9710438315105769  مورخ 97/6/19 با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده  و 
توجها به قرائن و امارات موجود از جمله  1. گزارش اولیه مرجع ا نتظامی  2.  گزارش رئیس اداره  عملیات پلیس امنیت عمومی فا.ا کرمانشاه 
به شماره 4/57/6/3014  مورخ 97/3/31  3. متواری  بودن متهم و عدم حضور وی در جلسه دادرسی علیرغم احضار قانونی ا زطریق  نشر 
آگهی بزهکاری  وی در حدود اتهامات انتسابی محرز و مسلم تشخیص لذا دادگاه مستندا به ماده 134  قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 
ب�ه جه�ت تعدد جرم و م�واد 609  و 617  و 618 و 513 همان قانون کتاب پنجم باب تعزیرات مص�وب 1375 وی را به لحاظ اتهام ردیف اول 
به تحمل س�ه س�ال حبس و 74 ضربه ش�الق تعزیری  و به جهت ا تهام ردیف دوم به تحمل 9 ماه حبس تعزیری و بابت اتهام ردیف سوم به 
تحمل 18 ماه حبس و 74 ضربه ش�الق تعزیری و بخاطر اتهام ردیف چهارم به تحمل هفت س�ال و شش ماه حبس تعزیری جملگی حداکثر 
مجازات قانونی به ا ضافه نصف با احتس�اب ایام بازداش�ت قبلی و وفق ماده 27 قانون صدر االشاره  محکوم می نماید که صرفا مجازات اشد 
ردیف چهارم قابل ا عمال و اجرا خواهد بود. رای صادره غیابی  محس�وب  وفق ماده 406  قانون آئین دادرس�ی کیفری ظرف بیس�ت روز ا ز 
تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه  و پس از انقضای مدت مذ کور ظرف بیست روز قابل تجدید نظر  خو اهی در دادگاه  محترم  

تجدید نظر  استان کرمانشاه خواهد بود. 
1684 رئیس شعبه 113 کیفری دو شهرستان کرمانشاه 

رای دادگاه 
در خصوص  اتهام آقای پوریا رحمانی فرزند رحمان متواری  دائر بر  مش�ارکت در پنج فقره س�رقت تعزیری مشدد با و صف شبانه دادگاه  با 
عنایت به مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه به شماره 9710438315105711  مورخ 97/6/10 و توجها به 
سایر دالئل و قرائن موجود در پرونده از جمله  1. شکایت شاکی  خصوصی 2.  گزارش مرجع انتظامی 3. کشف مقداری از اموال مسروقه در ید 
دیگر متهم پرونده  4. متواری  بودن متهم و عدم حضور وی در جلسه دادرسی مورخ 97/7/24  علیرغم ابالغ قانونی احضاریه )نشر آگهی( 
بزهکاری وی در حدود اتهام انتسابی  محرز و مسلم تشخیص لذا مستندا به ماده 134  قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 به جهت تعدد  
جرم و  مادتین 656 و 667 قانون وقوم )کتاب پنجم باب تعزیرات( مصوب 1375 وی را عالوه بر رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا 
قیمت اموال مسروقه مندرج در صف حه 58 پرونده در حق شکات به تحمل چهار سال و شش  ماه حبس و 74 ضربه شالق تعزیری حداکثر 
مجازات  قانونی  به اضافه نصف محکوم می نماید. رای صادره  غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این 

دادگاه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف بیست روز  قابل اعتراض در  دادگاه محترم تجدید نظر استان کرمانشاه  خواهد بود.  
1683 رئیس شعبه 113 کیفری 2 شهرستان کرمانشاه 

اگهی
مستندا به ماده 134  قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 به جهت تعدد جرم و مواد 609  و 617  و 618 و 513 همان قانون کتاب پنجم باب 
تعزیرات مصوب 1375 وی را به لحاظ اتهام ردیف اول به تحمل س�ه س�ال حبس و 74 ضربه ش�الق تعزیری  و به جهت ا تهام ردیف دوم به 
تحمل 9 ماه حبس تعزیری و بابت اتهام ردیف سوم به تحمل 18 ماه حبس و 74 ضربه شالق تعزیری و بخاطر اتهام ردیف چهارم به تحمل 
هفت سال و شش ماه حبس تعزیری جملگی حداکثر مجازات قانونی به ا ضافه نصف با احتساب ایام بازداشت قبلی و وفق ماده 27 قانون صدر 
االشاره  محکوم می نماید که صرفا مجازات اشد ردیف چهارم قابل ا عمال و اجرا خواهد بود. رای صادره غیابی  محسوب  وفق ماده 406  قانون 
آئین دادرسی کیفری ظرف بیست روز ا ز تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه  و پس از انقضای مدت مذ کور ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر  خو اهی در دادگاه  محترم  تجدید نظر  استان کرمانشاه خواهد بود. 
1684 رئیس شعبه 113 کیفری دو شهرستان کرمانشاه 

آگهی حصروراثت
خانم ثریا مرادی شناس�نامه ش�ماره 894 وکدملی 6469708986 به ش�رح 
دادخواس�ت به کالسه 8/971000 از این ش�ورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمدامین خس�روی به شناسنامه 
696 کدملی 6469707041 در تاریخ 1397/06/26 در اقامتگاه دائمی خود به 
درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه 
زیر: 1� ثری�ا مرادی ش ش 894 متول�د 1336/06/10 کدملی 6469708986 
همسر متوفی 2� محمدشریف خس�روی ش ش7 موالید متولد 1362/03/01 
کدمل�ی 6469847382 پس�ر متوفی  3� محمدفرهاد خس�روی ش ش129 
متولد 1366/01/25 کدملی 6469963099 پس�ر متوفی  4� فرزاد خس�روی 
ش ش� متولد 1369/03/01 کدملی 3810127418 پسر متوفی 5 � محمدعزیز 
خس�روی ش ش�� متولد 1353/11/03 کدملی 6469713343 پسر متوفی 6 
� س�رگل خس�روی ش ش1496 متولد 1355/05/05 کدملی 6469714935 
دختر متوفی به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مذبور را در یک مرتبه آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
                شماره: 8056/م الف      دادگستری کل استان کردستان

رئیس شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان سنندج
آگهی دعوت هیئت مدیره شرکت شیر هم وطن شهریار ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 

1636 وشناسه ملی 10100155033 
بدینوسیله از کلیه اعضای هیئت مدیره محترم شرکت شیر هم وطن شهریار دعوت به عمل می آید 
تا در جلسه هیئت مدیره شرکت که راس ساعت ده صبح مورخ 97/8/22 در محل شرکت تشکیل 

می گردد حضور فرمایید.
دستور جلسه : تعین وضعیت حق امضاء 

آگهی حصر وراثت
آقای محمدعلی شهرت نظرپور  نام پدر جهان علی  بشناسنامه 786 صادره از مسجدسلیمان در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم جهان علی  ش�هرت نظرپور  بشناس�نامه7  صادره از اندیکا در تاریخ 1396/12/5در مسجدسلیمان 
اقامت�گاه  دائم�ی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از : 1-محمدعلی نظرپور )فرزند متوفی( 2-حس�ینعلی نظرپ�ور )فرزند متوفی( 3- ماه طال 
نظرپور )فرزند متوفی( 4- ش�اه طال نظرپور )فرزند متوفی( 5-گل طال نظرپور )فرزند متوفی( مرحوم بجزافراد یادش�ده ورثه دیگری ندارد. 
اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان مسجدسلیمان    شماره: 6592

آگهی برگ اجرائیه
محکوم له: علی رضا قنبری   آدرس: مسجدسلیمان-خیابان آزادی –جنب سازمان تبلیغات هالل احمر   محکوم علیه :1-داریوش هزاریان 
2-محسن رحیمی فر 3-نمایندگی شرکت ایران خودرو   آدرس :1 و 2 :مجهول المکان 3-مسجدسلیمان- شهرک صنعتی  بموجب دادنامه 
ش�ماره 712/96  مورخ 96/10/10 ش�ورای حل اختالف شهرس�تان مسجدسلیمان شعبه 2 حکم به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه 
خودرو پژو پارس توسط خوانده ردیف دوم و الزام به فک رهن خودرو توسط خوانده ردیف سوم و الزام به پرداخت جریمه و اقساط شرکت 
ایران خودرو توسط خوانده ردیف اول به انضمام خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت صادر میگردد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ  اجرائیه :  1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3-مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحاً اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید ، لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارائی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای مدنی می باشد به مواردی 
از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 

1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نمود و به آن عمل نماید.
شعبه2 شورای حل اختالف شهرستان مسجدسلیمان شماره : 6595

  اجرائیه
مشخصات محکوم له  /محکوم لهم نام: پرویز نام خانوادگی: پهلوان   نام پدر:عبداله   بنشانی:استان تهران-شهرستان تهران-شهرتهران-

سعدی جنوبی- کوچه فخرایی پاساژ صدقی نژاد ط3شماره 74  مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم  نام: غالمحسین نام خاوادگی:داودی    
نام پدر:علیمردان   بنش�انی: ...... مش�خصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه نام:عبدالرحمن   نام خانوادگی:کیانی   نام 
پدر:امن اله  نش�انی تهران-شهریار-روبروی دادگستری-س�اختمان عدالت واحد4   نوع رابطه:وکیل محکوم له/محکوم لهم:پرویز پهلوان 
محکوم به: بموجب شماره دادنامه مربوطه 9709972640500583 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 2400/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و غرامات وارده و مبلغ 3/525/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برطبق تعرفه در حق محکوم له و همچنین اجرای 
احکام مکلف است در حین اجرای حکم پس از وصول محکوم به بدواً ما به التفاوت هزینه دادرسی را به صندوق مربوطه واریز نماید سپس به 

همین میزان از محکوم علیه اخذ در حق محکوم له پرداخت نماید و پرداخت نیم عشر دولتی. م الف  960703                
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار-علی خیری

  اجرائیه
مشخصات محکوم له  /محکوم لهم نام: پرویز نام خانوادگی: پهلوان   نام پدر:عبداله   بنشانی:استان تهران-شهرستان تهران-شهرتهران-

سعدی جنوبی- کوچه فخرایی پاساژ صدقی نژاد ط3شماره 74  مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم  نام: مرضیه نام خاوادگی:دهقان    نام 
پدر:احمد   بنشانی: ...... مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه نام:عبدالرحمن   نام خانوادگی:کیانی   نام پدر:امن 
اله  نشانی تهران-شهریار-روبروی دادگستری-ساختمان عدالت واحد4   نوع رابطه:وکیل محکوم له/محکوم لهم:پرویز پهلوان محکوم به: 
بموجب شماره دادنامه مربوطه 9709972640500582 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 2400/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
غرامات وارده و مبلغ 3/025/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برطبق تعرفه در حق محکوم له و همچنین اجرای احکام مکلف 
است در حین اجرای حکم پس از وصول محکوم به بدواً ما به التفاوت هزینه دادرسی را به صندوق مربوطه واریز نماید سپس به همین میزان 

از محکوم علیه اخذ در حق محکوم له پرداخت نماید و پرداخت نیم عشر دولتی. م الف  960702                
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار-علی خیری
آگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف  وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
 در اجرای ماده 3 قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی و برابر آرا ء اصالحی هیئت اول مس�تقر در واحد ثبتی شهرس�تان بم  که در 
آگهی قبلی  نوع ملک اشتباها  باغچه  آگهی شده  است که به شرح ذیل جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی می گردد که مدت اعتراض 

آن از تاریخ انتشار به مدت یکماه می باشد.
پالک 2فرعی از 59  -اصلی  سکینه افشاری پور کدملی 3111371557فرزندعباس ششدانگ خانه و باغچه   بمساحت 747مترمربع  واقع در 

شهرستان بم ده بکری دشتعلی    ازمالکیت  حسین افشارپور که درآگهی قبلی نوع ملک   اشتباها باغچه   منتشر شده است.
پالک یکفرعی از 60 -اصلی  ناصر افشاری پور کدملی 3111371557فرزندحسین ششدانگ خانه و باغچه   بمساحت 509مترمربع  واقع در 

شهرستان بم ده بکری دشتعلی    ازمالکیت  حسین افشارپور که درآگهی قبلی نوع ملک   اشتباها باغچه   منتشر شده است.
محمدامیری خواه رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بم

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

   براب�ر رای 139760301081004611   مورخه 7/23/ 97  هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بال معارض شهربانو ایزی   فرزند حسن بشماره شناسنامه 
41475   صادره از سبزوار  در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  139/86  متر مربع در قسمتی از پالک 98 فرعی از 8 
اصلی  واقع در بومهن  خیابان سپاه اول 24 متری بسیج  پالک 5  خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین قریبی    محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند 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 تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول :5/ 97/8 و تاریخ انتشار. نوبت دوم : 8/20/ 97 
 اصغر منیعی  رییس اداره ثبت اسناد و امالک پردیس

آگهی انتقالی شرکت مجتمع فرآورده های غذایی اسفراین 
آسام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4742 و شناسه ملی 

10380206306
به موجب نام�ه ش�ماره 27/97/3573  مورخ 97/7/21 ، به اس�تناد 
صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده م�ورخ 1397/07/03 ، 
نش�انی مرکز اصلی ش�رکت از محل قبلی به آدرس اس�تان: خراسان 
ش�مالی- شهرستان اسفراین- بخش مرکزی - دهستان آذری آبادی 
کارخانه تولید رب آس�ام کوچه کارخانه آسام طبقه همکف کدپستی 
9661146311  انتقال یافت و در این اداره تحت ش�ماره 1334 به ثبت 

رسیده است و جهت اطالع عموم اگهی میگردد. 15
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
اسفراین )288012(

  آگهی ابالغ وقت  دادرسی 
ش�ماره بایگانی: 950194 در پرونده کالس�ه 950194 موضوع شکایت غالمحسن سلیمی علیه علی 
یعقوبی که به اتهام سرقت تحت تعقیب می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
ش�اکی در اج�رای ماده 344 قانون آئین دادرس�ی کیف�ری مراتب در یک نوب�ت در یکی از جراید 
کثیراالنتش�ار اگهی می گردد تا نامبرده در جلسه رس�یدگی مورخ 1397/9/28 ساعت 9 صبح در 
این دادگاه حاضر گردد و از اتهام منتسبه دفاع نماید در صورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضی 

را اتخاذ می نماید. 
ک  2611  مدیر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان رشت- نیکدل

آگهی ابالغ دادنامه به  آقای شاهین اسدی مقیم کرمانشاه فعال مجهول المکان 
پیرو آگهی مورخ 97/7/11 روزنامه سیاست روز موضوع شکایت آقای حمیدرضا حاجی علیانی دادگاه پس از رسیدگی  به اتهام شما به موجب 
دادنامه شماره 2400710 م ورخ 97/8/7 حکم به محکومیت شما به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال  جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر 
نمود رای صادره غیابی و ظرف بیس�ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این ش�عبه و پس از به  مدت بیس�ت روز قابل اعتراض در دادگاه  

های  تجدید نظر کرمانشاه می باشد. 
1678 مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )101 جزایی سابق( 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له نام: هدایت نام خانوادگی: میربلوک نشانی محل اقامت: رشت شهرک حمیدیان 
خیابان شهید برادران بهبودی- روبروی فروشگاه لوازم خانگی مهدی زاده- ساختمان علیرضا- طبقه 
اول. مش�خصات محکوم علیه نام: همدعلی نام خانوادگی: ریحانی نش�انی محل اقامت: شهرستان: 
رشت- سرچشمه روبروی دبستان محمدی گیالنی مغازه شخصی. محکوم به بموجب دادنامه شماره 
1000 مورخ 74/5/31 دادگاه عمومی رش�ت )س�ابق( ش�عبه نهم که وفق دادنامه شماره -   شعبه -  
دادگاه تجدید نظر اس�تان - قطعیت حاصل کرده اس�ت. به موجب دادنامه فوق الذکر محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال در حق محکوم له و همچنین نیم عشر در حق دولت .
ک  2612   دادرس شعبه 101 کیفری 2 رشت – سعید براری  

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای کاظم رفیعی ابرند آبادی فرزند میرزا
خواهان  ایرانی تولید اتومبیل س�ایپا دادخواس�تی به طرفیت خوانده  اقای کاظم رفیعی ابرند آبادی به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به 
این ش�عبه ارجاع به شماره پرونده کالس�ه 9709981106300252 شعبه 1063  مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ97/9/25 ساعت17/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد. 
93443 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1063 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای ابوالفضل چوپانی چری فرزند عباس
خواهان  ایرانی تولید اتومبیل س�ایپا دادخواس�تی به طرفیت خوانده  اقای ابوالفضل چوپانی چری به خواس�ته مطالبه وجه چک مطرح که به 
این ش�عبه ارجاع به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709981106300253 شعبه 1063 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت 
رس�یدگی مورخ97/9/25 س�اعت16 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد. 
93440 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1063 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای حسن بابویه دارابی و خانم مرضیه مالئی دارابی
 اقای ایرانی تولید اتومبیل سایپا  دادخواستی به طرفیت خوانده   اقای حسن بابویه دارابی و خانم مرضیه مالئی دارابی به خواسته مطالبه وجه 
چک مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9709981106300256 شعبه 1063 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف شهر تهران 
ثبت و وقت رس�یدگی مورخ97/9/25 س�اعت15/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
93438 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1063 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران

آگهی حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت  احمد صفری ش�یرزی به ش�ماره شناس�نامه 12086   به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کالس�ه  
970373/1051/97  از این دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�اوروان محمد صفری ش�یرزی    به شماره 
شناس�نامه 659 در تاریخ 94/9/10  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان منحصر اس�ت به    فاطمه ش�یرزی نیک 
صادره قزوین همسر متوفی ش ش 727-1325/2/20- سکینه صفری شیرزی صارده تهران فرزند متوفی ش ش 3325-47/6/1- زینب صفری 
شیرزی صارده تهران فرزند متوفی ش ش3644-40/9/1- رقیه صفری شیرزی صارده تهران فرزند متوفی ش ش1062-45/6/30- احمد صفری 
ش�یرزی صارده تهران فرزند متوفی ش ش12086-41/12/1- نعمت اله صفری ش�یرزی صارده تهران فرزند متوفی ش ش964-1350/1/22  و 
مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی 

مربوط صادر خواهد شد.
93436  شعبه 1051 مجتمع شماره 22 شهرستان تهران
اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای محمد حیادر فرزند طوبین وحکیمه حیادر فرزند 

شویش
 خواهان شرکت تولیدی سایپا با وکالت مهدیه نیلی دادخواستی به طرفیت خوانده    اقای حکیمه حیادر و محمد حیادر به خواسته مطالبه وجه 
چک مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9709981105200289  شعبه 1052 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف شهر تهران 
ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 97/9/24 ساعت15/15  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
93433 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1052 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران
اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای سید مرتضی شفیعی تنگ لته ء فرزند سید محسن

 خواهان  شرکت سایپا با وکالتخانم هدیه نیلی  دادخواستی به طرفیت خوانده   مرتضی شفیعی تنگ لته به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که 
به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9709981105200292   شعبه 1052 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت 
رس�یدگی  مورخ 97/9/24 ساعت15تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد. 
93430 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1052 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای کیهان فریدونی نصرآباد فرزند شیرمحمد
 خواهان  ش�رکت س�ایپا دادخواستی به طرفیت خوانده    کیهان فریدونی نصرآباد به خواسته مطالبه وجه چک  مطرح که به این شعبه ارجاع 
به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709981105200297   ش�عبه 1052 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 
97/9/25 س�اعت15  تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد. 
93427 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1052 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به محبوب واحدی فرزند ابراهیم
 خواهان  ش�رکت س�ایپا دادخواستی به طرفیت  خوانده محبوب واحدی به خواسته مطالبه وجه چک  مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره 
پرونده کالس�ه 9709981105200293   ش�عبه 1052 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 97/9/24 
ساعت15/45  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
93424 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1052 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به خانم سمیه سرافراز فرزند جمشید
 خواهان  شرکت سایپا  دادخواستی به طرفیت خوانده     سمیه سرافراز به خواسته مطالبه وجه چک  مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده 
کالسه 9709981105200290  شعبه 1052 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 97/9/25 ساعت15/15 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
93421 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1052 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران

دادنامه
پرونده کالسه 9609981106000460 شعبه 1060 مجتمع شماره بیست و دو شورای حل اختالف شهر تهران تصمیم نهایی شماره خواهان اقای 
ناصر قهرمانی فرزند رحمت اله به نش�انی تهران ش�هرک راه آهن بلوار کوهک طلوع 4 پ39 خوانده اقای پرویز عالیش نگاه به نش�انی تهران 
شهرک راه اهن بلوار گل ها نبش بنفشه دو فروشگاه وحدت خواسته مطالبه وجه چک رای شورا در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان اقای 
ناصر قهرمانی به طرفیت خوانده اقای پرویز عالیش نگاه به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ی 59/340193/1653 برعهده بانک 
ملت شعبه جمهوری نظر به اینکه اوراق و محتویات پرونده ازجمله فتوکپی چک مدرکیه خواهان ونظر به اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ 
وقت دادرسی در شورا حضور نیافته ودر قبال دعوی خواهان ومستندات ابرازی وی ایراد دفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده و به جهت مصون 
ماندن دعوی از تعرض خوانده واینکه چک مستند دعوی در ید خواهان دلیل بر اشتغال ذمه خوانده می باشد واز ناحیه خوانده دلیل ومدرکی 
که مشعر بر برائت ذمه نامبرده باشد ابراز نگردیده است دعوی خواهان به کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد308 و311و310 
از قانون تجارت و ماده 198 و522 از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت یک فقره 
چک مذکور و مبلغ سیصد و هشتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید و ضمنا اجرای احکام مدنی مکلف می 
باشد خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ گواهی عدم پرداخت مورخ 96/6/30 محاسبه از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیس�ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین حوزه می باش�د و سپس ظرف مدت بیستر وز قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم عمومی و حقوقی تهران است.
93419 شعبه 1060 مجتمع شماره بیست و دو شورای حل اختالف شهر تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به  خانم معصومه ملک نیا فرزند ذوقعلی
 خواهان اقای محمد سیاه وشی  دادخواستی به طرفیت خوانده  خانم معصومه ملک نیا به خواسته مطالبه وجه  مطرح که به این شعبه ارجاع 
به شماره پرونده کالسه 9709981100400491 شعبه 1004 مجتمع شماره بیست و یک    شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی  
مورخ 97/10/5 س�اعت15/30   تعیین که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد. 
93353 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1004 مجتمع شماره 21 شورای حل اختالف تهران

آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  بهزاد بابائیان به شماره شناسنامه 6388   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  970452  از این دادگاه 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شاوروان   توفیق بابائیان  به شماره شناس�نامه  13992 در تاریخ 88/12/12 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان منحصر است به    بهزاد بابائیان صادره تهران فرزند متوفی ش ش 61/3/30-6388- 
منا بابائیان یاجلو صادره تهران دختر متوفی ش ش 12826-64/11/4-  شاهین بابائیان ت ت 68/8/2 تهران پسر متوفی بتول خلیلی یاجلو ش 
ش 9878-41/1/1 تهران همسر متوفی صونا خاقانی ش ش 1012 ت ت 1317/9/14 اردبیل مادر متوفی   و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه  

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
93349  شعبه 1053 مجتمع شماره 22 شهرستان تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای اشکان بهمن پور حشمت اله شکاری
خواهان  شرکت سایپا با وکالت مهدیه نیلی دادخواستی به طرفیت خوانده  اشکان بهمن پور و حشمت اله شکاری به خواسته مطالبه وجه چک 
مطرح که به این ش�عبه ارجاع به شماره پرونده کالس�ه 9709981105200288 شعبه 1052 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف شهر تهران 
ثبت و وقت رس�یدگی مورخ97/9/24 س�اعت15/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
93344مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1052 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای ابراهیم افسری بادی و احمدعلی شاهدی بادی
خواهان  شرکت سایپا با وکالت خانم مهدیه نیلی دادخواستی به طرفیت خوانده  اقای ابراهیم افسری بادی و احمد علی شاهدی بادی به خواسته 
مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9709981105200291 شعبه 1052 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف 
شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/9/24 ساعت14/45 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
93339 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1052 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به خانم سیده فاطمه مرتضوی 
خواهان  ش�رکت س�ایپا دادخواستی به طرفیت خوانده  سیده فاطمه مرتضوی  به خواسته مطالبه وجه  چک مطرح که به این شعبه ارجاع به 
شماره پرونده کالسه 9709981105200295 شعبه 1052  مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/9/25 
ساعت15/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
93335مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1052 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران

آگهی حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت  صدیقه خش�اب به شماره شناسنامه 1281   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت ش�ده به کالسه 970213 از این 
دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�اوروان  سید افضل غفوری به شماره شناسنامه 6 در تاریخ 97/3/15   
در اقامت�گاه دائم�ی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان منحصر اس�ت به     س�ید پوریا غفوری صادره ته�ران فرزند متوفی ش ش 
99416-66/12/9- سید محمدرضا  غفوری صادره خرمشهر فرزند متوفی ش ش 546-55/5/27- سید محسن غفوری صادره خرمشهر فرزند 
متوفی ش ش1167-50/9/30- خاطره غفوری صادره خرمشهر فرزند متوفی ش ش8179-59/4/10- صدیقه خشاب ش ش 1332/11/5-1281 
خرمشهر همسر متوفی  و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه 

تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
93331مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه  1062 مجتمع شماره   22شورای حل اختالف تهران

آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت    فاطمه محجوب به شماره شناسنامه 3827 به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 960136   از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شاوروان  سید حسین سعیدی   به شماره شناسنامه 42 در تاریخ 97/4/10  
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان منحصر است به  غزاله سادات ش ش 48637-65/5/1 فرزند متوفی سید سجاد 
سعیدی صفرزند متوفی ش ش 0013011065-69/11/17- سید علی سعیدی ش ش 0021053601-77/2/9 فرزند متوفی فخرالسادات مالغالمعلی 

ش ش 7-22/5/1 مادر متوفی سید حسن سعیدی ش ش 1-1301/1/17 پدر متوفی فاطمه محجوب ش ش 3827-43/10/1 همسر متوفی   
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی 

مربوط صادر خواهد شد.
93326 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1062  مجتمع شماره 22  شورای حل اختالف تهران
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آگهی تغییرات شرکت اهورا صنعت نیکتا طب شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 59191 و شناسه ملی 14006114851 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت 
اعض�ای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مصطفی اکرمی به س�مت مدیرعامل 
)خ�ارج از هیئ�ت مدی�ره( کدمل�ی : 0451294629 2- خانم فهیمه اکرمی به س�مت نایب 
رئی�س هیئت مدیره کدمل�ی:0451173643 3- خانم نعیمه اکرمی به س�مت رئیس هیئت 
مدیره کدملی : 0451716116 4- خانم زهرا عزت مند به س�مت عضو هیئت مدیره کدملی: 
0935286039 شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیده اند 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 

خواهد بود
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )288866(
آگهی تغییرات شرکت اهورا صنعت نیکتا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

59191 و شناسه ملی 14006114851 
به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - روزنامه کثیراالنتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
2- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فهیمه اکرمی کد 
ملی : 0451173643 و خانم نعیمه اکرمی کدملی: 0451716116 و خانم زهرا عزت مند کد ملی: 
0935286039 3- خانم مهس�ا سرکارزاده بیدختی به شماره ملی 0923865381 به عنوان 
بازرس اصلی و خانم شهین بوسلیک به شماره ملی 0872316076 به عنوان بازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )288867(
آگهی تغییرات شرکت صنایع بازیافت تالش و توکل کاشمر شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 2286 و شناسه ملی 14006292206
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش�د : - خانم مریم ابراهیمی فروتقه 0901339822 و خانم الناز اکبرزاده اول به ش�ماره ملی 
0890383545 و آقای علیرضا فتحی به ش�ماره ملی 0902484699 به سمت اعضای اصلی 
هیئ�ت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی مدیران تا تاری�خ 1397/08/12 تعیین گردیدند 
. - آقای ابوالفضل اس�دی قوژد فرزند نصراهلل به ش�ماره ملی 1900136413 به سمت بازرس 
اصلی و آقای محمد عاملی بافنده به ش�ماره ملی 0901116981 به س�مت بازرس علی البدل 
برای مدت یک س�ال مالی انتخاب ش�دند. - روزنامه کثیراالنتشار حمایت جهت درج آگهی 

های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری کاشمر )288886(
آگهی تغییرات شرکت صنایع بازیافت تالش و توکل کاشمر شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 2286 و شناسه ملی 14006292206
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش�د : - خانم مریم ابراهیمی فروتقه 0901339822 و خانم الناز اکبرزاده اول به ش�ماره ملی 
0890383545 و آقای علیرضا فتحی به ش�ماره ملی 0902484699 به سمت اعضای اصلی 
هیئ�ت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی مدیران تا تاری�خ 1397/08/12 تعیین گردیدند 
. - آقای ابوالفضل اس�دی قوژد فرزند نصراهلل به ش�ماره ملی 1900136413 به سمت بازرس 
اصلی و آقای محمد عاملی بافنده به ش�ماره ملی 0901116981 به س�مت بازرس علی البدل 
برای مدت یک س�ال مالی انتخاب ش�دند. - روزنامه کثیراالنتشار حمایت جهت درج آگهی 

های شرکت تعیین شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری کاشمر )288886(

گهی تغییرات شرکت ابداع صنعت پویا پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
44409 و شناسه ملی 10380605047 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : - 
آقای امین رضا اجتهادی به س�مت رئیس هیئت مدی�ره با کد ملی 0946845719 آقای 
جلیل تقوائی به س�مت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره با کد ملی 0919899978 
برای مدت دو س�ال انتخاب ش�دند و کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش�رکت به 
امضاء مش�ترک آقایان امین رض�ا اجتهادی و جلیل تقوائی همراه با مهر ش�رکت دارای 

اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )288893(

آگهی تغییرات شرکت ابداع صنعت پویا پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
44409 و شناسه ملی 10380605047

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - خانم زهره مخلصی به شماره ملی 0919294790 به عنوان بازرس علی البدل و خانم 
نیره س�ادات حقایقی به ش�ماره ملی 0889259968 به عنوان بازرس اصلی برای یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: 
آقای امین رضا اجتهادی به ش�ماره ملی 0946845719 و آقای جلیل تقوائی به ش�ماره ملی 

 0919899978
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )288894(
آگهی تغییرات شرکت کوشک بنای پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 50614 

و شناسه ملی 10380670707 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/05/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - روزنامه کثیراالنتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - آقای علی 
مقصودی به ش�ماره ملی 0902392360 به سمت بازرس اصلی و خانم سیده شهناز فیض به 
ش�ماره ملی 0902480073 به س�مت بازرس علی البدل برای مدت یک س�ال مالی انتخاب 
ش�دند - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد اسدی به شماره ملی 
0902118587 آقای امیر اسدی به شماره ملی 0920532391 خانم الهه اسدی به شماره ملی 

1285124601 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )288895(
آگهی تغییرات شرکت کوشک بنای پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 50614 

و شناسه ملی 10380670707 
به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای 
احمد اس�دی به شماره ملی 0902118587 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل � خانم 
الهه اسدی به شماره ملی 1285124601 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره � آقای امیر اسدی 
به ش�ماره ملی 0920532391 به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 

و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )288896(

9- حصروراثت
خانم عصمت بیگ زاده رئیسی فرزند علم دارای شناسنامه 2  بشرح دادخواست شماره 601/8/97 مورخ 1397/8/20 توضیح داده شادروان 
دولت صالحی زاده زیدآباد فرزند ملک محمد بشناسنامه 74 در تاریخ 96/8/24 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- محمد بیگ زاده رئیس�ی فرزند علم ش.ش 13602 متولد 1350 فرزند متوفی. 2- صادق بیگ زاده رئیس�ی فرزند علم ش.ش 13601 
متولد 1344 فرزند متوفی. 3- فاطمه محمدی کوش�ا فرزند بدیل ش.ش 16206 متولد 1356 فرزند متوفی. 4 – عصمت بیگ زاده رئیس�ی 
فرزند علم ش.ش 2 متولد 1332 فرزند متوفی. 5- نادر بیگ زاده رئیسی فرزند علم ش.ش 35814 متولد 1337 فرزند متوفی.  لذا مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر 
مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
601 شورای حل اختالف شماره 8 شهرستان کرمان

10- اجرائیه
مش�خصات محکوم له : بانک مهر اقتصاد به مدیرعاملی علی جعفری، نشانی : کرمان خ شریعتی سرپرستی بانک مهر اقتصاد مشخصات 
محکوم علیه : 1- س�یدمحمد امیری، نش�انی : کرمان کرمان 20 متری دانش�جو بین ک 1 و 3 پرده سرای 2- عبدالحمید احمدی، نشانی : 
کرمان – کرمان خ جهاد بین ک 37 و 39 پرده سرای بزرگ شهر 3- مصطفی افتتاحی، نشانی : کرمان – کرمان خ سرباز مخابرات 4- علی 
ابراهیم نژاد، نشانی : کرمان کرمان خ مصلی ک 3 پ 96 مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه : فواد محی الدینی 
راوری، فرزند : حسین، نشانی : کرمان بلوار شهید چمران کوچه 5 ساختمان دانشمند ط همکف دفتر وکالت آقای آرش رشیدی، نوع رابطه 
: وکیل بانک مهر اقتصاد به مدیرعاملی علی جعفری محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609973468401026 محکوم علیه محکوم است به پرداخت تضامنی مبلغ 77/503/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررس�ید چک مورخ 1396/05/30 و مبلغ 3/250/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان و نیم عش�ر 

دولت در حق دولت.
309 شورای حل اختالف شماره 24 شهرستان کرمان 

512/56آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین آزاد بخت فرزند منصور
خواهان بانک ملی  دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای حس�ین آزاد بخت فرزند منصور به خواس�ته مطالبه وجه به مبلغ 157933038 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987576100451 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرستان مشهد  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/28 ساعت 12 تعیین که  حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 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. 
مدیر دفتر شعبه 11 � دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/57آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی باقر زاده بایگی فرزند 
محمد

خواهان بیمه آسیا دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی باقر زاده بایگی فرزند محمد به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 225/487/794 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987576100509 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/9/28 ساعت 12/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 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. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد 

511/58آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به
آقای  مهران اس�حقی ایل بیکی فرزند عبدالقیوم و رس�ول جوان آرا خواهان آقای مجید حاجی زاده فرزند محمد علی دادخواس�تی به 
طرفیت خوانده آقای مهران اس�حقی  ایل بیکی فرزند عبدالقیوم و رس�ول جوان آرا به خواس�ته اعتراض ثالث اصلی به دادنامه ش�ماره  
9609977576100103 مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709987576100567 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/03 ساعت 10 تعیین  حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به  دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نش�انی کامل خود، نس�خه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد 

511/59آگهی
آقای احمد اهوی پیرو آگهی های قبلی درخصوص دعوی آقای مهدی حسن پور به طرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده کالسه 
303/970100 منجر به صدور اجرائیه علیه ش�ما مبنی بر پرداخت 1� مبلغ 69/160/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2� مبلغ 1/618/500 ریال 
هزینه دادرسی الصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه رسمی وجه چک تاریخ گواهینامه عدم 
پرداخت 97/1/28 تا یوم االداء که بر مبنای نرخ تورم و پرداخت نیم عش�ر دولتی گردیده اس�ت لذا مرتب وفق مواد 19� 118� 119 قانون 
اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد . این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از  
این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجراء اعالم نمایید.رایگان 
مسئول دفتر شعبه 303 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد

512/60آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 970316 شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگاه گناباد  آقای نور ا... هاشمی فرزند داری  در خصوص اتهامش دائر برکالهبرداری 
رایانه ای به مبلغ سیصد و دو هزار تومان تحت تعقیب می باشد. بواسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی، نامبرده مکلف است راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 1397/09/26 جهت رسیدگی در این 

شعبه حاضر و از اتهام انتشابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم صورت خواهد گرفت.
مهدی حسینی مقدم � رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 گناباد

512/62رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي عبدالرحمان تاجیک داراي ش�ماره ملی 0749344385 به شرح دادخواست به کالسه 970233 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان س�رور تاجیک به شناسنامه ش�ماره 970 در تاریخ 1384/9/30 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- س�تاره حاجی اس�المی فرزند عبدالرحمان به شماره ملی 
0748369058 همسر متوفی 2-عبدالرحمان تاجیک فرزند سرور به شماره ملی 0749344385 فرزند متوفی 3- صاحبجان تاجیک فرزند 
سرور به شماره ملی 0748378618 فرزند متوفی 4- بهزاد تاجیک فرزند سرور به شماره ملی 0749351438 فرزند متوفی5- ناهید تاجیک 
فرزند سرور به شماره ملی 0748391460 فرزند متوفی6- عبداهلل تاجیک فرزند سرور به شماره ملی 0749360518 فرزند متوفی7- حبیب 
اله تاجیک فرزند س�رور به ش�ماره ملی 0748407073 فرزند متوفی8- حمیرا تاجیک فرزند سرور به ش�ماره ملی 0748430431 فرزند 
متوفی9-محمد تاجیک فرزند سرور به شماره ملی 0749383410 فرزند متوفی بنا به اظهارات متقاضی و گواهی گواهان متوفی ورثه دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي 

دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شعبه دوم شوراي حل اختالف شهرستان تایباد 

512/63رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فاطمه کاظمی عشرت آبادی داراي شماره ملی 675 به شرح دادخواست به کالسه 456-97 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی اصغر ش�جاعی مغانی به شناسنامه شماره 11 در تاریخ 1389/12/4 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- فاطمه کاظمی عشرت آبادی ش.ش 675 ت.ت 1334/4/1 
م�ادر متوفی 2- مژگان ش�جاعی مغانی ش.ش 0890202494 ت.ت 1370/8/21 فرزند متوفی 3- فاطم�ه مهرآبادی ش.ش 1061328848 
ت.ت 1357/5/1 همسر متوفی 4- مرضیه شجاعی مغانی ش.ش 0890333858 ت.ت 1373/6/30 فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان کاشمر 

512/64رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم عصمت طحان داراي شماره شناسنامه 3136 به شرح دادخواست به کالسه 663-97  ش 3 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی حس�ن زاده کالتی به شناسنامه شماره 355 در تاریخ 1397/7/26 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- ابوالفضل حس�ن زاده کالتی  ش.ش 0910328676 متولد 
1388/2/26 ص�ادره از گناب�اد فرزند متوفی 2- فائزه مجازی ش.ش 0910089515 متول�د 1371/11/21 صادره از گناباد عیال دائمی متوفی 
3- عصمت طحان ش.ش 3136 متولد 1343/1/1 صادره از گناباد مادر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شوراي حل اختالف شهرستان گناباد 

512/65رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای قربانعلی مشکبوی داراي شماره شناسنامه 429 به شرح دادخواست به کالسه 1/1146/97 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد مشکبوی به شناسنامه شماره 0720454279 در تاریخ 1397/8/11 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- قربانعلی مشکبوی فرزند رجبعلی  ش.ش 429 متولد 1335 
صادره از حوزه 3 جام  پدر متوفی 2- طاهره باقری عش�رب آبادی فرزند علی اکبر  ش.ش 9566 متولد 1352 صادره از حوزه 3 جام مادر 
متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه یک  شوراي حل اختالف شهرستان تربت جام 

512/66رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم راحله قربانی زاده داراي شماره شناسنامه 8622 به شرح دادخواست به کالسه 1/1112/97 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اشرف تبریز به شناسنامه شماره 13 در تاریخ 1389/12/1 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- جواد محمودی خرم دره فرزند صادق  ش.ش 119 متولد 1341/1/10 صادره از 
کاش�مر فرزن�د متوفی 2- خدیجه محمودی خرم دره فرزن�د صادق ش.ش 123 متولد 1344/2/22 ص�ادره از تربت حیدریه فرزند متوفی 
3- معصومه محمودی فرزند صادق ش.ش 85 متولد 1335/1/1 صادره از تربت جام فرزند متوفی،بجزء نامبردگان ورثه دیگری ندارد  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه سوم  شوراي حل اختالف شهرستان تربت جام 

512/67رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم نصرت قدمگاهی داراي شماره شناسنامه 1448 به شرح دادخواست به کالسه 970605  از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طلعت مفردیان به شناسنامه شماره 18274 در تاریخ 1396/12/20 در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- نصرت قدمگاهی فرزند سید علی ش.ش 1448 ت.ت 1337/8/1 نسبت 
فرزند مرحومه 2- نسرین قدمگانی فرزند سید علی به ش.ش 1591 ت.ت 1346/11/1 نسبت فرزند مرحومه 3- شهین قدمگاهی فرزند سید 
علی به ش.ش 1734 ت.ت 1350/2/3 نس�بت فرزند مرحومه 4- س�ید محمد قدمگاهی فرزند سید علی به ش.ش 6072 ت.ت 1353/1/4 
نسبت فرزند مرحومه اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه یک  شوراي حل اختالف شهرستان زبرخان 

512/68رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای مرتضی غالم زاده داراي شماره شناسنامه 0840007701 به شرح دادخواست به کالسه 2/970373 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرسول غالمزاده به شناسنامه شماره 196 در تاریخ 1397/7/15 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- جواد غالم زاده ش.ش 0849498546 ت.ت 1361/9/26 ص 
فریمان فرزند 2- رضا غالم زاده ش.ش 0849526752 ت.ت 1363/7/24 ص فریمان فرزند 3- مصطفی غالم زاده ش.ش 0849883644 
ت.ت 1366/5/21 ص فریم�ان فرزند 4- مرتضی غ�الم زاده ش.ش 0840007701 ت.ت 1368/4/3 ص فریمان فرزند 5- صدیقه غالم زاده 
ش.ش 0848520572 ت.ت 1357/3/1 ص فریمان فرزند6- سعیده غالم زاده ش.ش 0840147449 ت.ت 1374/5/14 ص فریمان فرزند7- 
معصومه کهترپور فریمانی ش.ش 0848483715 ت.ت 1342/11/14 ص فریمان همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 2  شوراي حل اختالف شهرستان فریمان

512/69رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم راحله قربان زاده داراي شماره شناسنامه 8622 به شرح دادخواست به کالسه 3/1125/97 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم محمد تبریز به شناسنامه شماره 3676 در تاریخ 1380/6/14 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- بهروز تبریزی فرزند غالم محمد ش.ش 39 ت.ت 1321/2/2 صادره از ترتب جام 
فرزند متوفی 2-محمد باقر تبریزی فرزند غالم محمد ش.ش 1 ت.ت 2/15/ 1330صادره از ترتب جام فرزند متوفی 3- حمزه تبریزی فرزند غالم 
محمد ش.ش 4316 ت.ت 1323/9/10 صادره از ترتب جام فرزند متوفی 4- اش�رف تبریز فرزند غالم محمد ش.ش 13 ت.ت 1316/3/5 صادره 
از ترتب جام فرزند متوفی 5- عفت تبریز فرزند غالم محمد ش.ش 149 ت.ت 1333/6/2 صادره از ترتب جام فرزند متوفی بجز نامبردگان فوق 
ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه سوم حقوقی  شوراي حل اختالف شهرستان تربت جام

512/70آگهی مزایده اموال منقول
در پرونده کالسه 960303 این اجرا شرکت مشهد صدرا شرق به مدیریت آقای علی پیل زور طرقی محکوم به پرداخت مبلغ 1932918000 
ریال در حق خانم میترا پرهام و مبلغ 241389760 ریال نیم عش�ر دولتی گردیده اس�ت نظر به اینکه بابت بدیهی محکوم علیه اقالمی از 
شرکت شامل 4 مورد به شرح ذیل با ارزیابی و قیمت گذاری توسط کارشناس ، توقیف که در 97/09/20 از ساعت 10/30 الی 11/30 صبح از 
طریق مزایده و با حضور نماینده محترم دادگاه بخش گلبهار در محل اجرای احکام مدنی دادگاه گلبهار به فروش می رسد، 1- لوله 500)12 
متری( هر متر 1500000 ریال تعداد 40 شاخه جمعا 720000000 ریال 2- آهن 600-12 متری 11 عدد با توجه به وزن هر آهن )900 کیلو( جمعا 
270000000 ریال 3- دستگاه شیار زن کوچک 2 دستگاه هر دستگاه 78000000 جمعا 156000000 ریال 4- یک دستگاه ام تی وان تولید لوله 
6 قالبه و تابلو برق و متعلقات دستگاه جمعا 1200000000 ریال می باشد و جمع کل اموال توقیفی مبلغ 2346000000 ریال طالبین به خرید می 
توانند جهت بازدید از محل ملک پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا هماهنگی الزم بعمل آید، مبلغ مزایده از مبلغ 
ارزیابی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد، ضمنا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده داشته باشند در روز مزایده 
می بایست 10 درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز نمایند . پس از تنفیذ مزایده و مراحل قانونی 

مال مورد مزایده به خریدار آن تحویل می گردد.
دادورز اجرای احکام دادگاه بخش گلبهار-قهرمان

آگهی حصر وراثت
  آقای عباس حقیقت خواه  نخست دارای شناسنامه شماره 9926 به شرح دادخواست به کالسه از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده  و چنین توضیح داده  که شادوران  محمد رسول حقیقت خواه نخست بشناسنامه در تاریخ 1397/7/22 اقاکتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت  آن مرحوم منحصر است به : 1- علی حقیقت خواه  نخست بشناسنامه 86 پسر متوفی 2-  عباس حقیقت 
خواه  نخس�ت بشناسنامه 9926 پس�ر متوفی 3-  محمد حقیقت خواه  نخست بشناسنامه 11022 پسر متوفی 4-   حسین حقیقت خواه  
نخست بشناسنامه 470 پسر متوفی 5- پوران  انشیه بشناسنامه 107 همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست  مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه  از متوفی نزد او  باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف  یکماه  به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی  صادر خواهد شد.
ح  5093   قاضی شعبه اول  شورای حل اختالف  فومن -  علی جمالی

 آگهی حصر وراثت
آقای حس�ن مددی شناس�نامه 68 به استناد  شهادتنامه و گواهی  فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 97/455 صومعه 
س�را  تقدیم این دادگاه نموده چنین  اش�عار  داشته  که ش�ادروان احسان اله مددی تمرین به شماره شناسنامه 16 در تاریخ 1397/07/27 
در اقامتگاه  دائمی  خود درگذش�ته  وورثه  حین الفوت عبارتند از : 1- حس�ن مددی فرزند احسان اله  شماره شناسنامه 68 متولد 1358 
پسر متوفی 2-  رضا مددی فرزند احسان اله  شماره شناسنامه 5437 متولد 1348 پسر متوفی 3-  علی مددی فرزند احسان اله  شماره 
شناسنامه 90 متولد 1353 پسر متوفی  4-  معصومه مددی فرزند احسان اله  شماره شناسنامه 1145 متولد 1363  دختر متوفی  5-  ماه 
بانو مددی فرزند احسان اله  شماره شناسنامه 4 متولد 1345دختر متوفی  6- فرنگیس جبار زاده  تمرین فرزند  اللهورن شماره شناسنامه 
16 متولد 1323 همسر متوفی  اینک  با انجام  تشریفات  مقدماتی  در خواست مزبور  را در یک نوبت  آگهی  می نماید  تا هرکسی  اعتراضی 

داردو یا  وصیتنامه  متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال این  گواهی  صادر خواهد شد.
ح  5094   رییس شعبه چهارم شورای  حل اختالف  صومعه سرا -  غالمرضا  دهقان

آگهی حصر وراثت
 خانم زهرا عابد زاده ضیابری شناسنامه 96 به استناد  شهادتنامه و گواهی  فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 97/456 
صومعه س�را  تقدیم این دادگاه نموده چنین  اش�عار  داش�ته  که ش�ادروان  ذکریا غیرتی مرکیه به ش�ماره شناس�نامه 2558 در تاریخ 
1397/06/13 در اقامتگاه  دائمی  خود درگذشته  وورثه  حین الفوت عبارتند از : 1- داریوش  غیرتی  مرکیه فرزند ذکریا شماره شناسنامه 
2670285007 متولد 1378 پسر متوفی 2- زهره غیرتی  مرکیه فرزند ذکریا شماره شناسنامه 0201513528 متولد 1388  دختر متوفی 
3- زهرا عابد زاده ضیابری فرزند فرامرز شماره شناسنامه 96 متولد 1360 همسر  متوفی اینک  با انجام  تشریفات  مقدماتی  در خواست 
مزبور  را در یک نوبت  آگهی  می نماید  تا هرکسی  اعتراضی داردو یا  وصیتنامه  متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال این  گواهی  صادر خواهد شد.
ح  5095   رییس شعبه چهارم شورای  حل اختالف  صومعه سرا -  غالمرضا  دهقان

آگهی حصر وراثت
  آقای سید  محمد میر قیوم  نیا  دارای شناسنامه شماره 185 به شرح دادخواست به کالسه از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده  و چنین توضیح داده  که شادوران   معصومه  کوکبی معلم فومنی بشناسنامه 3828  در تاریخ 97/6/23 اقاکتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت  آن مرحوم منحصر است به : 1- سید محمد میر قیوم نیا بشناسنامه 185 پسر متوفیه 2- سید  مهدی میر 
قیوم نیا بشناسنامه 6752 پسر متوفیه 3- سید مرتضی میر قیوم نیا بشناسنامه 7634 پسر متوفیه 4-  سیده مطهر میر قیوم نیا بشناسنامه 
5845  دختر متوفیه  5- سید مکرم میر قیوم نیا بشناسنامه 152  دختر متوفیه 6- سیده  نرجس میر قیوم نیا بشناسنامه 7633  دختر 
متوفیه اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست  مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه  از متوفی 

نزد او  باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف  یکماه  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی  صادر خواهد شد.
ح  5096   قاضی شعبه اول  شورای حل اختالف  فومن -  علی جمالی

آگهی مزایده
 ش�ماره بایگانی  ش�عبه 970341 برابر محتویالت  پرونده اجرایی کالس�ه 970341 و به موجب  دادنامه ش�ماره 9709971838200479 مورخ 
1397/05/24 صادره از  شعبه دوم دادگاه  عمومی حقوقی  فومن  مبنی بر  دستور  فروش پالک  43 سنگ اصلی  30 بخش  24 گیالن واقع در 
قریه  کرد آباد و تقسیم  بهای  حاصل از فروش امالک مورثی فیما بین  ورثه  نظر به  در خواست  محکوم لها  ) خانم  زهرا  عموی فومنی (  مبنی بر  
فروش پالک  فوق الذکر  ، این اجرا قصد دارد ملک ذیل را بر اساس  قیمت پایه  به شرح نظریه کارشناسی  ) هیات سه نفره ( مورخ  1397/7/9 و 
1397/7/21 طی مزایده حضوری بفروش برساند الف : ششدانگ یک قطعه زمین  مشتمل بر  یک دستگاه  عمارت  کارخانه  چای سازی  و متعلقات 
آن  و یک  دستگاه بنا موتور برق دیزل به شماره  پالک 43 واقع در قریه کرد آباد سنگ اصلی 30 بخش 24 گیالن در سند مالکیت  مشاع ابرازی  
،مساحت عرصه درج نگردیده و مساحت  از کروکی ثبتی ابرازی  که به تایید  نماینده  اداره ثبت اسناد و امالک فومن رسیده  به مساحت  حدود 
17602/04 متر مربع  استخراج گردیده است حدود اربعه  ملک عبارت است  از شماال چهار متر  به زمین  24 اقای  محمد علی  عمویی و  خط فرضی 
و بطول 188 متر به زمین شماره 1 آقای  اسمعیل مقیمی در قریه سنگ بیجار سنگ اصلی  10 جاده  محلی شرقا بطول 83 متر به  رودخانه عمومی و 
جنوبا  138 متر  و 68 متر  ) 56/43 و 11/57 متر (  به باقیمانده  پالک 36 غربا بطول  140 متر به  جاده  فومن  به شفت  متصل  است: در ملک متنازع 
فیه    شش دستگاه ساختمان  مجری با کاربری های مختلف از قبیل 1- ساختمان  کارخانه  چای سازی سه طبقه روی همکف قدیمی مشتمل  بر 
تجهیزات و دستگاههای  فراوری برگ چای به مساحت  تقریبی3580 متر مربع 2- ساختمان دفتر کارخانه  و اتاق کارگران  قدیمی  یک  اشکوبه  
به مساحت  تقریبی 135 متر مربع 3- ساختمان  انبار یک اشکوبه  دارای اسکلت فلزی با قدمت  قرین 20 سال  مشتمل  بر 6 عدد فن تخلیه هوا و 
برخی تجهیزات مرتبط با کارخانه  بمساحت تقریبی 500 متر  مربع 4- ساختمان  قدیمی  موتور خانه  با درب ورودی و پنجره های  چوبی  بمساحت 
تقریبی 215 متر مربع  5- ساختمان  کارخانه یخ ) انبار متروکه ( بمساحت  285 متر مربع 6- حمام و سرویس بهداشتی واقع در  شمال شرقی 
عرصه  بمساحت تقریبی 25 متر به دلیل عدم استفاده و تعمیر و نگهداری به موقع قسمت  اعظم آنها فاقد استحکام  بنا و ایمنی الزم میباشند.  
ارزش ششدانگ عرصه و اعیانات  مربوطه به پالک  موصوف  مجموعا بمبلغ  23/940/000/000 ریال  معادل  دو میلیارد و سیصدو نود و چهارمیلیون  
تومان براورد  و ارزیاب گردیده است ب- قیمت دستگاههای مستقر در کارخانه چای شامل سه دستگاه تابلو برق پرتابل دیواری –یک دستگاه 
تابلو خازن بهمراه بانک خازنی ان یک دستگاه تابلو برق اصلی و پارالل کارخانه سه دستگاه تابلو برق ایستاده سه دستگاه ژنراتور قدیمی با ظاهری 
مناسب ولی با قیمت زیاد و پالک مشخصات غیر قابل قرائت و دیزل مربوطه با متعلقات و لوازم یدکی پنج دستگاه سیستم مالش چای- کانالهای 
انتقال گرما شانزده دستگاه خشک کن و پالس برگ سبز چای سیستم پاشش آب سه دستگاه ترازو و قپان کشش چای دو دستگاه کوره خشک 
کن چای بهمراه مشعل و مقداری لوازم یدکی و ابزار کار مربوطه شش دستگاه تهویه هوا شش دستگاه فایورمات چای هفت دستگاه الک و درجه 
بندی چای مقداری موتورهای الکتریکی فرسوده و لوازم یدکی متفاوت و ابزار کار و کارگاهی و تعمیراتی مقداری اهن االت ضایعاتی و کپسول اتش 
نشانی پیتهای حلبی و سوخت و دودکش ها کال فرسوده دو عدد تانکر ذخیره سوخت زمینی و هوایی و رابط های بین آنها قیمت دستگاه های فوق 
الذکر با حق انشعاب و اشتراک و امتیاز برق کارخانه و دو دستگاه ترانس و تابلو مربوطه و نصب و راه اندازی انها به مبلغ یک میلیارد و پانصد و پنجاه 
و هشت میلیون ریال معادل 155/800/000 تومان براورد و ارزیابی گردیده است مجموع قیمت امالک و اموال شامل عرصه و اعیان و کلیه دستگاه 
ها و ملحاقات  کارخانه چای سازی بشرح بندهای الف و ب به مبلغ 25/498/000/000 ریال بعنوان قیمت پایه اعالم گردیده است زمان برگزاری 
مزایده به تاریخ 1397/9/6 روز سه شنبه ساعت 10 الی 11 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری فومن برقرار می باشد مزایده با حضور 
نماینده دادستان عمومی و انقالب راس ساعت مقرر از قیمت پایه ارزیابی شده شروع و به باالترین قیمت پیشهادی فروخته خواهد شد متقاضیان 
شرکت در مزایده موظف به واریز  10 درصد قیمت پایه کارشناسی در روز مزایده 2 ساعت قبل از وقت مزایده بحساب سپرده دادگستری و ارائه 
فیش واریزی جهت شرکت در جلسه مزایده خواهند بود برنده مزایده متعاقبا مازاد 10 درصد مبلغ پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز 
و نسبت به ارائه فیش واریزی در روز مزایده اقدام نموده و مابقی حداکثر ظرف مدت یک ماه وصول میگردد خریداران 5 روز قبل از مزایده می 

توانند ضمن هماهنگی با دفتر اجرایی از ملک موصوف بازدید و سپس در مزایده  شرکت نمایند این اگهی فقط در یک نوبت منتشر خواهد شد 
ح  5097    اجرای احکام مدنی دادگستری فومن 

512/61رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي عبدالرحمان تاجیک داراي ش�ماره ملی 0749344385 به ش�رح دادخواست به کالسه 970234 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ستاره حاجی اسالمی به شناس�نامه 2935 در تاریخ 1386/6/5 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- عبدالرحمان تاجیک فرزند س�رور و ستاره به شماره ملی 
0749344385 فرزند متوفی 2- صاحبجان تاجیک فرزند س�رور و س�تاره به شماره ملی 0748378618 فرزند متوفی 3- بهزاد تاجیک 
فرزند سرور و ستاره به شماره ملی 0749351438 فرزند متوفی4- ناهید تاجیک فرزند سرور و ستاره به شماره ملی 0748391460 فرزند 
متوفی5- عبداهلل تاجیک فرزند س�رور و ستاره به ش�ماره ملی 0749360518 فرزند متوفی6- حبیب اله تاجیک فرزند سرور و ستاره به 
شماره ملی 0748407073 فرزند متوفی7- حمیرا تاجیک فرزند سرور و ستاره به شماره ملی 0748430431 فرزند متوفی8-محمد تاجیک 
فرزند سرور و ستاره به شماره ملی 0749383410 فرزند متوفی بنا به اظهارات متقاضی و گواهی گواهان متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شعبه دوم شوراي حل اختالف شهرستان تایباد 

دادنامه
شماره بایگانی: 970062 پرونده کالسه 9709981838100056 شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فومن تصمیم نهایی 
شماره 9709971838100928 خواهان: خانم فاطمه خورسندی ماوردیانی فرزند فرخ به نشانی گیالن- فومن- ماوردیان کوچه گل 5 منزل 
پدری خوانده: آقای حسین علیزاده قلعه رودخانی فرزند محمد به نشانی گیالن- فومن- مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه 
. دادگاه ختم رس�یدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بش�رح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. »رای دادگاه« در خصوص دعوی 
خانم فاطمه خورسندی ماوردیانی فرزند فرخ بطرفیت آقای حسین علیزاده فرزند محمد بخواسته صدور حکم به طالق بدلیل وجود عسر 
و حرج به ادامه رابطه زوجیت با خوانده، با احراز رابطه زوجیت فیمابین طرفین پرونده به داللت تصویر مصدق سند نکاحیه رسمی شماره 
3060 مورخ 1392/2/6 تنظیمی در دفتر رس�می ثبت ازدواج ش�ماره 223 فومن؛ مضبوط در پرونده نظر به اینکه دادگاه جهت اصالح ذات 
البین و جلوگیری از شقاق )فان خفتم شقاق بینهما...آیه 35 سوره مبارکه نساء( موضوع را به داوری و مرکز مشاوره خانواده ارجاع که سعی 
دادگاه و تالش داوران و مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول سازش فیمابین زوجین نگردیده و با عنایت به اینکه خواهان جهت اثبات وجود 
عسر و حرج برای خود به ادامه رابطه زوجیت با خوانده به شهادت شهود استناد نموده و گواهان تعرفه شده نیز متفقا در جلسه دادرسی 
ضمن تائید صحت و درستی ادعای خواهان گواهی نموده اند که زوج به مدت دو سال زوجه را رها نموده و اعتیاد به مواد مخدر دارد و نفقه 
پرداخت نمی کند و حالیه زوجه در نهایت سختی در منزل پدری زندگی می نماید و توجها به تحقیقات محموله از سوی مرجع انتظامی که 
موید صدق ادعای خواهان و گواهان بوده و با عنایت به اینکه داوران زوجین نیز طالق را به مصلحت زوجین دانسته اند و خوانده نیز علیرغم 
ابالغ در جلسات  دادرسی حاضر نگردیده و هیچگونه ایراد و دفاع موثری در قبال دعوی مطروحه و مستندات ابرازی خواهان بعمل نیاورده 
و با عنایت به اینکه به اس�تناد تبصره ماده 1133 قانون مدنی زوجه نیز می تواند در صورت احراز ش�رایط مقرر در مواد 1119- 1129- 1130 
قانون مذکور تقاضای طالق نماید علیهذا بنا بمراتب فوق دادگاه با احراز حدوث عسر و حرج برای زوجه به استمرار رابطه زوجیت با خوانده 
دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد1102-1106-1111-1129-1130-1133-1146-1169-1257 قانون مدنی و مواد     
4-24-26-27-28-29-31-32-33-37-45 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حکم به الزام خوانده آقای حسین علیزاده فرزند 
محمد به طالق دادن خواهان خانم فاطمه خورسندی ماوردیانی فرزند فرخ با شرایط : زوجه مهریه و کلیه حقوق قانونی خود را در ازای طالق 
بذل می نماید و جهیزیه طلب ندارد. طرفین فرزند مش�ترک ندارند. را صادر و اعالم میدارد تا زوجین با حضور در یکی از محاضر رس�می 
طالق و بشرح مفاد دادنامه و با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی صیغه شرعی طالق خلع نوبت اول را جاری نمایند و در صورت امتناع 
زوج از حضور در دفتر رسمی طالق سردفتر بنمایندگی صیغه شرعی طالق را اجرا نماید و اجرای صیغه طالق منوط به ارائه گواهی پزشک 
ذی صالح دال بر وجود یا عدم وجود جنین و ابالغ رای فرجام خواهی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. رای صادره غیابی محسوب و 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیالن 
بوده س�پس ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کش�ور است و مدت اعتبار حکم طالق 6 ماه از تاریخ ابالغ رای فرجام خواهی 

یا انقضای مهلت فرجام خواهی است
ح  5098   دارس دادگاه های عمومی و انقالب فومن)شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فومن( - 
احمد فالح طلب گوهری    
511/82آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ابوالفضل همایون واصغراسمعیلی 

وهادی آهوئی  
خواهان :فاطمه جمالیان جشن آبادی دادخواستی به طرفیت خواندگان ابوالفضل همایون واصغراسمعیلی وهادی آهوئی به خواسته : تنظیم سند  
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 303/970803کالسهشورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رس�یدگی مورخ 1397/10/10 س�اعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفتر شعبه 303 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار مشهد

511/83آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم شیوا وشهال فرح 
پوربیدگلی فرزندعبداله وشب بو بندارفرزند عباس 

خواهان :آقای محمد مظلوم دادخواستی به طرفیت خوانده شهال وشیوا فرح پوروغیره به خواسته :مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه97099875778300465   شعبه 33دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/10/08 ساعت 8/15 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/84آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عبدالغفارعظیمی فرزند  
خواهان :آقای مهدی صهبائی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عبدالغفارعظیمی به خواسته :تعدیل محکوم به مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه9709987578300626   شعبه 33دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رس�یدگی آن مورخ 1397/10/22 س�اعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/85آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان :شرکت تعاونی ثامن االئمه باوکالت امین ساالری به طرفیت خوانده سمیه قائمی فربه خواسته :مطالبه وجه چک.مطالبه خسارات دادرسی 
ومطالبه خسارت تاخیرتادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987580500583   شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی سابق(وشماره بایگانی970747 ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/10/08 ساعت 8/30 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده سمیه قائمی فرو درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد)55حقوقی سابق(

511/86آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان :آقای اصغردولت آبادی دادخواستی به طرفیت مهدی حشمتی راد -وحید رفعتی نیا-مهران دولت آبادی-سلیمه خورسند احمدی به 
خواسته :اعتراض به عملیات اجرائی)موضوع مواد146و147قانون اجرای احکام مدنی(وتوقیف عملیات اجرایی مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه9709987580300509   شعبه 15دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)53حقوقی سابق( 
ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/10/10 ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد)53حقوقی سابق(

511/87آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان :بانک سینا دادخواستی به طرفیت خواندگان مرتضی مقدس زاده-مهری توزنده جانی -محمد حسین قانعی به خواسته :مطالبه اجرت 
المثل اموال ومطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987580300462   شعبه 15دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)53حقوقی سابق( ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/10/02 ساعت 12 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد)53حقوقی سابق(
511/88آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده رضا بهرامی فرید فرزندحسین

کالسه پرونده :14/970799 وقت رسیدگی :1397/10/08 ساعت 10صبح خواهان ها:محمدصادقی فرزند محمد صادق –جواد ناطق فرزندعبدالعلی 
باوکالت مهدیه فرهادی خواندگان:رضابهرامی فرید فرزندحسین وغیره خواسته :الزام به تنظیم سند-ابطال سندرسمی –اعالم بطالن معامله 
بدینوسیله اعالم می گردد خواهان ها دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی مشهدنموده که جهت رسیدگي به شعبه14دادگاه عمومی وحقوقی 
مشهد ارجاع  گردیده که به شماره 14/970799ثبت ووقت رسیدگی فوق تعیین گردیده است.، لذابعلت مجهول المکان بودن خوانده رضا بهرامی 
فریدفرزند حسین و به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر  دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یکنوبت 

منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
شعبه14دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/89آگهي 
بدینوسیله به خانم ناهیدحیرانی فعال مجهول المکان  ابالغ مي شود که آقای حسن زنگنه ابراهیمی دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
شمابه شعبه 189 شوراي حل اختالف مشهدارائه وبه کالسه970104 ثبت و مورخه1397/10/05ساعت8/30وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا 
به استناد  ماده 73قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه 
شورای حل اختالف شعبه 189شهرستان مشهدمستقردر مجتمع شماره 4به نشانی کوثرشمالی 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود دریافت 
نسخه ثانی دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 189شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/90آگهی 
خواهان مهدی خسروجردی دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم احسان برات پور به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه306شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهدواقع در بلواروکیل آباد کوثر شمالی 
15 ارجاع و به کالسه 970689 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه97/10/04 ساعت 8 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده/متهم پس از تاریخ انتشار آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
دفتر شعبه306 شورای حل اختالف  مجتمع شماره 4  شهرستان مشهد

511/91آگهی وقت رسیدگی 
خواهان نویدخلخالی استاددادخواس�تی به طرفیت خوانده علی ش�یردالن به خواس�ته مطالبه وجه تقدیم ش�ورای حل اختالف شهرستان 
مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه320شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهدواقع در بلواروکیل آباد کوثر شمالی 15 ارجاع 
و به کالسه 9709987515000598 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه97/10/09 ساعت9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس از تاریخ انتشار آگهی و اطالع از مفاد آن به شورای حل اختالف مراجعه وضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه320 شورای حل اختالف  مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/92آگهی وقت رسیدگی 
خوهان امیرناظران دادخواستی به طرفیت خوانده حمید رضاملک آبادی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف شهرستان 
مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه320شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهدواقع در بلواروکیل آباد کوثر شمالی 15 ارجاع 
و به کالسه 9709987515000644 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه97/10/09 ساعت8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس از تاریخ انتشار آگهی و اطالع از مفاد آن به شورای حل اختالف مراجعه وضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه320 شورای حل اختالف  مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/93آگهی 
خواهان ها نس�رین مظلومان وندا مظلومان دادخواس�تی به طرفیت خواندگان ش�هین طواحن طوس�یب ونونامظلومان ونسترن مظلومان به 
خواسته تحریر ترکه جهت صورت برداری اموال مرحوم قاسم مظلومان  تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی 
به شعبه194ش�ورای حل اختالف مجتمع ش�ماره 4 شهرستان مشهد ارجاع و به کالس�ه970822 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 97/10/09 
ساعت8/30صبح تعیین شده بدین وسیله اعالم می گردد کسانی که نسبت به اموال متوفی حقی برای خودقائل هستند درساعت وتاریخ تعیین 

شده درشعبه 194شورای حل اختالف مجتمع شماره 4حاضرشوند.
دفتر شعبه194 شورای حل اختالف  مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/94آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم فاطمه دلیر بازه 
فرزندبراتعلی

خواهان :پخش بهشادآراشرق باوکالت دانیال نودهی وعبداهلل رحمانی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم فاطمه دلیربازه به خواسته :مطالبه وجه 
چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987507900689   شعبه194شورای حل اختالف مجتمع شماره چهارشهرستان 
مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/08 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه 
پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفتر شعبه194شورای حل اختالف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد
511/95آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم علیرضا فیضی فرزندمحمد

خواهان :آقای سیدحسام فارقی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علیرضا فیضی به خواسته : مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالس�ه9709987507900669   شعبه194شورای حل اختالف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/01 
ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفتر شعبه194شورای حل اختالف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد
511/96آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم علی اکبرکدخدا مزرجی 

فرزندعلی اصغر
خواهان :بیمه آسیاباوکالت اسماموسوی خراسانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی اکبر کدخدا مزرجی به خواسته :مطالبه وجه مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987507900627   شعبه194شورای حل اختالف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/01 ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفتر شعبه194شورای حل اختالف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/97آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم زهرا فتح اللهی فرزند 
هوشنگ

خواهان :آقای حسین چاجی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم زهرا فتح اللهی به خواسته :الزام به تنظیم سند خورو مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987507900780   شعبه194شورای حل اختالف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/10/08 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفتر شعبه194شورای حل اختالف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/98آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم حمیدرضا قادری 
فرزندحسینعلی

خواهان :آقای وحیداکبری دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای حمیدرضا قادری به خواس�ته :مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه9709987507900666   شعبه194شورای حل اختالف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/09/28 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن 

به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفتر شعبه194شورای حل اختالف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/99آگهی 
خواهان اقای غالمرضا انصاری دادخواس�تی به طرفیت خوانده مصطفی جمالی به خواس�ته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه252شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهدواقع در مشهد-طالب میدان میرزاکوچک 
خان ارجاع و به کالسه970990 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخ1397/09/28 ساعت8 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس از تاریخ انتشار آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه262 شورای حل اختالف  مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/100آگهی 
خواهان اقای حمیدرضا محبی تباردادخواستی به طرفیت خوانده هادی رحیمی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مش�هدنموده که جهت رس�یدگی به شعبه262ش�ورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مش�هدواقع در مشهد-طالب میدان 
میرزاکوچک خان ارجاع و به کالس�ه970543 ثبت گردیده و وقت رس�یدگی آن مورخ1397/10/01 س�اعت8 تعیین ش�ده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می شودتاخوانده پس از تاریخ انتشار آگهی و اطالع از مفاد آن به 

شورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه262 شورای حل اختالف  مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/101آگهی 
خواهان محمدامین پیرزاده احمدآباد دادخواستی به طرفیت خوانده مرتضی جمالی واحمداقتدایی وناصر شکرزاده به خواسته تنظیم سند 
چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه263شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان 
مش�هدواقع در مش�هد-طالب میدان میرزاکوچک خان-روبروی تاالرپردیس ارجاع و به کالسه970984 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ1397/10/04 س�اعت12/30 تعیین ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می 
شودتاخوانده پس از تاریخ انتشار آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه263 شورای حل اختالف  مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/102آگهی 
خواهان جواد جهان تیغ ثمره دادخواستی به طرفیت خواندگان1-مهدی رسائی2-محسن کوچی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه241شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهدواقع در مشهد-
طالب میدان میرزاکوچک خان ارجاع و به کالسه241/970885 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/10/08 ساعت8 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس از تاریخ انتشار آگهی و اطالع از مفاد 
آن به شورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه241 شورای حل اختالف  مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/103آگهی 
خواهان علیرضا فرشی شهن آباد دادخواستی به طرفیت خوانده محبوبه جوان بخت به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهدنموده که جهت رسیدگی به شعبه264شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهدواقع در مشهد-طالب 
میدان میرزاکوچک خان ارجاع و به کالسه970923 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/10/05 ساعت8/30 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس از تاریخ انتشار آگهی و اطالع از مفاد آن 

به شورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه264 شورای حل اختالف  مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/104آگهی 
خواهان اکبرعلیزاده  دادخواس�تی به طرفیت خوانده محمودعلیزاده به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مش�هدنموده که جهت رسیدگی به شعبه252ش�ورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مش�هدواقع در مشهد-طالب میدان 
میرزاکوچک خان ارجاع و به کالس�ه970427 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ1397/10/05 ساعت9 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده پس از تاریخ انتش�ار آگهی و اطالع از مفاد آن 
به ش�ورا مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی و استماع 

شهادت شهودحاضرگردد.
منشی شعبه252 شورای حل اختالف  مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/105آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سیدرضا موسوی عمادی 
فرزندسیدعلی 

خواهان :آقای حبیب کرد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سیدرضا موسوی به خواسته :مطالبه خسارات مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به ش�ماره پرونده کالسه9709987578300496   شعبه33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت 
ووقت رس�یدگی مورخ 1397/10/10 س�اعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس 
ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/106آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای صادق پرهیزگار فرزند 
خواهان :آقای مصطفی اس�ب افکن دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای صادق پرهیزکار به خواسته :مطالبه وجه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987578300160   شعبه33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/10/12 ساعت8/15 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک 
ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد
511/107آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم آیناز بیداری فرزندحمیدرضا 

وغیره 
خواهان :آقای حمیدرضا فرزانه دادخواس�تی به طرفیت خوانده خانم آیناز بیداری وغیره به خواسته :تنظیم سند مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987578300559   شعبه33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
ثبت ووقت رس�یدگی مورخ 1397/10/19 س�اعت10 تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک 
ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/108آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خوانده آقای علی اصغری فرزند اصغر 
خواهان :آقای حس�ین توحیدی دادخواس�تی به طرفیت خوانده فوق به خواسته :فسخ قرارداد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه9709987577200541   شعبه22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ1397/10/11 س�اعت 9 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد
511/109آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خوانده آقای محمدحسین نیکخواه 

کاشانی فرزندمشهدی حیدرعلی 
خواهان :آقای سیدمجتبی زمانیان مهینی کاشانی وآقای محمدجواد کدخدازاده خراسانی دادخواستی به طرفیت خوانده فوق به خواسته :تجویز 
انتقال منافع به غیر وتقابل تخلیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987577200307   شعبه22 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/10/11 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می 
شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/110آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سیدمحمدتهامی فرزند
خواهان :آقای مرتضی جاودانی دادخواستی به طرفیت خوانده سیدمحمدتهامی به خواسته :مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالس�ه9709987578300320   شعبه33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ1397/10/02 ساعت11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن 

به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/111آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمدقربان پورفرزند براتعلی
خواهان :گوزل بجس�تان دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای محمدقربان پوربه خواسته :تسلیم مبیع وغیره مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه9709987578500548   شعبه35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت ووقت 
رس�یدگی مورخ1397/10/29 س�اعت8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/112آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان :س�میرافوالدی دادخواس�تی به طرفی�ت خواندگان1-بابک خمس�ه2-محمدرضا مومنی3-زینب س�بحانی منش4-رضاحیاتی5-

محمدعلیزاده6-حسن امامی فر7-محمدرضا سلطانی8-فروغ اعظم شیریان به خواسته :علی بزرگرمطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709987578500460   شعبه35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ1397/09/27 ساعت8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/113آگهی
خواهان/شاکی حسن محمدیاری خرکت دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم مرتضی عیدی گوش  به خواسته مطالبه وجه بابت تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 254شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع درمشهد- طالب 
میدان میرزاکوچک خان ارجاع وبه کالسه 971008 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/10/5وساعت 10صبح تعیین شده است . به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی و دستوردادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 254شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/114آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
کالسه پرونده :970767  وقت رسیدگی :97/10/2 ساعت 8  خواهان :اکبر صمدی و وحید صمدی   خوانده:حانیه عباسی –محمد سعید سلطانی 
خسرویه-احمد عباسی-علیرضا عباسی –حمید صمدی   خواسته :اثبات وقوع بیع خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده 
که جهت رس�یدگي به ش�عبه21 دادگاه حقوقی ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان  و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر این شورا مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  
ودروقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیر دفتر  شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع امام خمینی مشهد

511/115آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
کالسه پرونده :970782  وقت رسیدگی :97/10/4 ساعت 11  خواهان :مجتبی برید جوادی  خوانده:غالمحسین کارخانه چین  خواسته :الزام به 
تنظیم سند  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه21 دادگاه حقوقی ارجاع  گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر این شورا مراجعه ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي 

بوسیله آگهي الزم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیر دفتر  شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع امام خمینی مشهد

511/116آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
کالسه پرونده :970721  وقت رسیدگی :97/10/3 ساعت 11  خواهان :شرکت تعاونی خدمات اداری رفاهی گردشگری کارکنان شهرداری مشهد  
خوانده:شرکت توسعه پیمان فراگیر پارسیان –نصیر بهزاد –پرویز بخشی   خواسته : مطالبه وجه  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی 
مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه21 دادگاه حقوقی ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان  و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر این شورا مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید  ودروقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن 

ده روز خواهد بود
مدیر دفتر  شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع امام خمینی مشهد
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی به امیداحمدیه نقده فرزندعثمان 
به این شعبه ارجاع به پرونده کالسه 9709984466000278 شعبه 104 دادگاه کیفری دوی مجتمع بهشتی ارومیه104جزایی سابق ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ  97/10/9 ساعت 9:00 تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن متهم ودرخواست شاکی وبه تجویزماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی واطالع ازمفاد آن 

به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
2829-منشی دادگاه کیفری شعبه104دادگاه کیفری دومجتمع شهیدبهشتی ارومیه104جزایی سابق

احضارمتهم
بدین وسیله جوادعباس زاده فرزندسلیمان فعال مجهول المکان متهم پرونده کالسه 960643 بازپرسی به اتهام جعل و استفاده ازاسنادمجعول 
موضوع شکایت سمیه بابازاده طبق ماده 174قانون آئین دادرسی کیفری به یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشارمنتشرابالغ می گردد تاظرف 
یکماه پس ازدرج آگهی درروزنامه جهت دفاع از اتهام انتسابی و رسیدگی درشعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی  و انقالب ارومیه حاضرگردد.

درصورت عدم حضور وفق مقررات تصمیم قانونی اتخاذ خواهدگردید.
2828- بازپرس شعبه 1بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ارومیه- خضرلو

آگهی احضار
حمزه ربیعی هلل کاء فرزندمحمد درپرونده ش�ماره 970747/ 1 دادیاری دادس�رای عمویم و انقالب مهاباد به اتهام کالهبرداری و برداش�ت و 
انتقال غیرمجارپزازحساب شخصی تحت تعقیب قراردارید به این وسیله براساس ماده174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می وشد 
ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشرآگهی ضمن داشتن حق وکیل هنگام حضوردراین شعبه حاضرشود.درغیراینصورت پس از انقضا مهلت مقرر 

به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می شود.
2827- دادیارشعبه اول دادسرای عمومی و انقالب مهاباد-دهقان زاده

آگهی احضار
سجادغیبی فرزندنورالدین درپرونده شماره 970370/ 1 دادیاری دادسرای عمویم و انقالب مهاباد به اتهام حمل مشروبات الکلی خارجی تحت 
تعقیب قراردارید به این وسیله براساس ماده174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می وشد ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشرآگهی ضمن 

داشتن حق وکیل هنگام حضوردراین شعبه حاضرشود.درغیراینصورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می شود.
2826- دادیارشعبه اول دادسرای عمومی و انقالب مهاباد-دهقان زاده

اگهی
بدینوسیله 1.محمدکشاورزی فرزندنورعلی2.فرودعربی فرزندماشاله فعال مجهول المکان ابالغ می شود که جهت تفهیم اتهام شروع به اخذ 
خسارت ازشرکت بیمه باصحنه سازی صوری تصادفات دراین شعبه حاضرشویددرغیراینصورت بصورت غیابی رسیدگی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهدشد.
2847-مدیردفترشعبه اول بازپرسی شوط

دادنامه
پرونده کالسه9709984420400154ش�عبه11دادگاه کیفری دوشهراشنویه101جزایی س�ابق تصمیم نهایی9709974420200743-1.رسول 
منافی فرزندجلیل شاکی بنشانی اشنویه چهل متری ک سیران دست راست 10مین درب رنگ زرد2.ابراهیم پیری بیمضرت فرزنداحمدمتهم 
به نشانی اشنویه خ جانبازان شهرک جانبازان روبروی مدرسه دانش ساختمان دوطبقه درب طوسی3.شیداخدورم فرزندحسین متهم بنشانی 
اشنویه-اتهام رابطه نامشروع-رای دادگاه- درخصوص اتهام1.ابراهیم پیری فرزنداحمدمشهوربه آوات2.شیداخدروم فرزندحسین دایربربرقراری 
رابطه نامشروع غیراززنا بایکدیگر باعنایت به محتویات پرونده ازجمله گزارش مرجع انتظامی و شکایت همسر متهمه رسول منافی فرزندجلیل 
تحقیقات معموله و عدم حضورمتهمان دردادگاه باوصف ابالغ احضاریه زمان رسیدگی ازطریق نشراگهی درجرایدکثیراالنتشار بزهکاری ان دو 
محرزاست لذا دادگاه به استناد ماده637ازفصل تعزیرات قانون مجازات اسالمی مصوب92هریک ازمتهمین موصوف رابه تحمل90ضربه شالق 
تعزیری محکوم مینماید رای صادره غیابی ظرف20روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وپس ازانقضای مهلت مذکورظرف20روزدیگر قابل 

تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان آ.غ است.
2846-رئیس شعبه101دادگاه کیفری دواشنویه-رضایی

دادنامه
پرونده کالسه9609984434200714ش�عبه101دادگاه کیفری دوش�هرمهاباد101جزایی س�ابق تصمیم نهایی9709974432601075-ش�اکی 
زهراعبدالهی فرزندس�یدمصطفی بنشانی مهاباد س�رای کانون ک بازرچه اصغری پ14-متهم مجیدامیری احمدوندی فرزنداسمعیل بنشانی 
کرمانش�اه خ س�یروس ک س�ردارادن پ1-اتهام تحصیل م�ال ازطری�ق نامش�روع-رای دادگاه-درخصوص اتهام مجیدامی�ری احمدی وند 
فرزنداسماعیل مجهول المکان ومتواری دایربر تحصیل مال به طریق نامشروع به مبلغ 247236572ریال توجها به اوراق و محتویات پرونده و 
شکایت شاکی خصوصی وگزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و رسید انتقال وجه وعدم حضورودفاع متهم درجلسه دادرسی لذا دادگاه بزه انتسابی 
بر متهم رامحرزومسلم تشخیص ومستندا به مادهدوقانونی تشدید مجازات مرتکبین ارتشااختالس کالهبرداری محکوم به تحمل یکسال حبس 
تعزیری و رد مال به میزان247236572ریال مینمایدواعالم میدارد رای صادره غیابی ظرف20روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه وپس 

ازان ظرف20روزقابل تجدیدنظرنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان آ.غ است.
2825-دادرس شعبه اول دادگاه کیفری دومهاباد

دادنامه
پرونده کالسه970228ش�عبه15دادگاه تجدیدنظراس�تان آ.غ تصمی�م نهایی9709974414801024-تجدیدنظرخواه عباس کاظمی تبریزی 
فرزنداحمدباوکالت حجت علیپورفرز ندعباس بنشانی خوی روبروی دادگستری دفتروکالت عدالت-تجدیدنظرخواندگان1. محمدرضاکاظمی 
تبریزی بنشانی خوی مجهول المکان-2.بانک ملت شعبه مطهری باوکالت خلیل موسی قلیلو فرزندابراهیم بنشانی خ امام باالترازشهربانی روبروی 
خ سینا ط فوقانی بانک قوامین-تجدیدنظرخواسته دادنامه 4436001841 اصداری ازشعبه104کیفری دوخوی- رای دادگاه- تجدیدنظرخواهی 
حج�ت علیپوروکیل دعاوی به وکالت ازجانب عباس کاظمی تبریزی فرزنداحمدنس�بت به دادنامه بایگانی ش�ماره96/12/28-4436001841 
صادره ازناحیه دادگاه شعبه104کیفری دوخوی درپرونده به شماره بایگانی 951402به موجب ان درمورد موکل ایشان به مشخصات مذکور علیه 
پسرش محمدرضاکاظمی تبریزی و علیه بانک ملت شعبه مطهری خوی که وکالت یادشده را خلیل موسی قلیلو وکیل دادگستری به شرح برگ 
158بعهده دارد مبنی بر جعل و استفاده ازسند مجعول حکم به برائت مشتکی عنهماصادرشده است درحدی نیست که اساس حکم معترض عنه 
رادچارسستی کندیاموجبات ازهم گسستن ان رافراهم آورد بنابه مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را ضمن رد اعتراض به عمل امده بتجویز 

بندالف ماده455قانون ائین دادرسی کیفری مصوب اسفندسال 92 تائید میکند این رای قطعی است.
2837-رئیس و مستشار دادگاه شعبه15تجدیدنظراستان آ.غ-محمودی

دادنامه
پرونده کالسه9609984434100579شعبه102دادگاه کیفری دوشهرمهاباد102جزایی سابق تصمیم نهایی9709974432700946-شاکی سیامک 
کدخدا فرزندبنشانی مهابادشهرک کارمندان ک گالویژ روبروی مدرسه خیام پ112-متهم ایوب اسدزاده آقبالغ عین اله-اتهام سرقت گوشی 
تلفن همراه ازمنزل ش�اکی-رای دادگاه- درخصوص اتهام ایوب اسدزاده اقبالغ فرزندعین اله مجهول المکان متوایر دایربرسرقت تعزیری دو 
دستگاه گوشی تلفن همراه ازمنزل دادگاه توجها به محتویات پرونده من جمله شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی پلیس اگثاهی عدم حضور و 
دفاع متهم درمرجع انتظامی و دردادسرا ومرحله تحقیقیات مقدماتی علیرغم ابالغ قانونی احضاریه کیفرخواست صادره توسط دادسرای مهاباد 
عدم حضورودفاع متهم درجلسه رسمی دادگاه علیرغم ابالغ قانونی احضاریه بزهکاری متهم به نظردادگاه محرزاست فلذا دادگاه مستندا به 
ماده656قانون مجازات اس�المی مصوب75 حکم برمحکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری به تحمل 74 ضربه شالق نیزحکم بررد 
مال ماخوذهع به مالک اصلی اقای افشین توسلی دودستگاه تلفن همراه بشرح فوق الذکر صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی ظرف20روز 
ازتاریخ ابالغ واقعی به متهم قابل واخواهی دراین دادگاه وپس ازانقضای مهلت واخواهی ظرف20روزازتاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 

تجدیدنظرمرکز استان آ.غ است.
2822-رئیس شعبه102دادگاه کیفری2مهاباد

رونوشت آگهی حصر وراثت
حجت محمدی دارای شناس�نامه شماره 33 بشرح دادخواست به کالسه 970371 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که ش�ادروان ولی محمدی بشناس�نامه 4 در تاریخ 97/8/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است 
به1- زهراخلیل پورفرزندمیرعلی ش ش157ت ت31همسرمتوفی2.کبری محمدی فرزندولی ش ش264ت ت50فرزندمتوفی3.جعفرمحمدی 
فرزندولی ش ش280ت ت53فرزندمتوفی4.مریم محمدی فرزندولی ش ش298ت ت56فرزندمتوفی5.غالمرضامحمدی فرزندولی ش ش332ت 
ت58فرزندمتوفی6.حجت محمدی فرزندولی ش ش33ت ت66فرزندمتوفی7.طیبه محم�دی فرزندولی ش ش349ت ت59فرزندمتوفی8.
پرویزمحمدی فرزندولی ش ش229ت ت47فرزندمتوفی9.سوسن محمدی فرزندولی ش ش2820052762ت ت69فرزندمتوفی .اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
2865- رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شوط- قربان زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
تیمورحقیقت جو دارای شناسنامه شماره 498 بشرح دادخواست به کالسه 970365 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که ش�ادروان سلیمان ونددالئی میالن بشناسنامه 311 در تاریخ 93/10/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم 
منحصر اس�ت به1- زلیخاس�لمان زاده قولکی فرزندعلی ش ش467ت ت31همس�رمتوفی2.تیمور حقیقت جو فرزندسلیمان ش ش498ت 
ت54فرزندمتوفی3.ایران ونددالئی میالن فرزندس�لیمان ش ش637ت ت60فرزندمتوفی4.خلیل ونددالئی میالن فرزندسلیمان ش ش19ت 
ت62فرزندمتوفی5.محمدونددالئی میالن فرزندس�لیمان ش ش20ت ت64فرزندمتوفی6.عادل ونددالئی میالن فرزندس�لیمان ش ش74ت 
ت67فرزندمتوفی7.توران ونددالئی میالن فرزندسلیمان ش ش4920050021ت ت71فرزندمتوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
2866- رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شوط- قربان زاده

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم : زهرا حسینی آشتیانی فرزند غالمرضا نشانی : مرکزی اراک ش قائم کوی استاد شهریار مجتمع  نارنجستان 
بلوک دی ط7 و 79 مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: داود میرزایی فرزند قربان نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام 
قانونی محکوم له/ محکوم علیه  اعظم خلیلی فرزند قوام نشانی: مرکزی اراک اراک انتهای خ ملک فلکه فرمانداری جنب پیتزا پالیز   نوع رابطه:  
وکیل محکوم له/ محکوم لهم :  زهرا حسینی آشتیانی محکوم به : بموجب  درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 1397026000465688  و 
شماره دادنامه مربوطه 970978702000129  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 94530000  ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به 
نسبت میزان محکومیت و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست 96/12/5 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم 

له و 5 درصد نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت می بایست کارسازی نمایید. 
3829 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 20 شورای حل اختالف حقوقی شهری اراک 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
کالسه پرونده: 970694   شعبه 4 شورای حل اختالف اراک وقت رسیدگی: 97/9/24 ساعت 9 صبح خواهان: محمد جواد وظیفه فرزند هانی 
خوانده : امین حسن بیگ فرزند قدم علی خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 4 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده  به درخواست  خواهان و دستور شورا به تجوز ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده  از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
دفتر شورا مراجعه و ضمن ا عالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی به هم رساند. 
3832 مسئول دبیرخانه شعبه 4 شورای حل اختالف اراک 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم : طاهره بهرامی راد فرزند یوسف نشانی: اراک کوی قائم خ استاد شهریار مجتمع نارنجستان پd ط8 و 79  
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: 1. داود میرزایی فرزند  قربان نشانی مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ 
محکوم علیه اعظم خلیلی فرزند قوام نشانی: مرکزی اراک اراک انتهای خ ملک فلکه فرمانداری جنب پیتزا پالیز   نوع رابطه:  وکیل محکوم 
له/ محکوم لهم :  طاهره بهرامی راد محکوم به: بموجب  درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره 1397026000445687 و شماره دادنامه 
مربوطه 9709978702000132 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 172750000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4318750 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه انتشار آگهی در روزنامه در حق محکوم له و 5 درصد نیم عشر دولتی درحق صندوق 

دولت می بایست کارسازی نماید. 
3828 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 20 شورای حل اختالف )حقوقی(شهری اراک 

اجرائیه 
مش�خصات محکوم له/  محکوم لهم : حامد همتی فرزند محمدرضا نشانی: مرکزی اراک خ شریعتی میدان فرمانداری ساختمان درسا مرغ 
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: صابر نادعلی عمران فرزند محمدرضا نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 
محکوم له/ محکوم علیه    صالحه فریدنی فرزند محمد نش�انی: مرکزی اراک اراک میدان ش�ریعتی ابتدای خیابان عباس آباد روبروی بانک 
ملی س�اختمان مهر نوع رابطه:  وکیل محکوم له/ محکوم لهم :  حامد همتی محکوم به بموجب  درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره 
9710098704400561  و شماره دادنامه مربوطه 9609978704400654 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 167/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته 5/235/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در روزنامه و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ 5/208/000 ریال 
و خسارت تاخیر تادیه وجه چک 160788969339 از تاریخ سررسید 95/10/28 تا زمان اجرای حکم در حق خواهان 2. پرداخت 5 درصد از 

محکوم به به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
3834 متصدی امور  دفتری شعبه 24 عمومی شورای حل اختالف اراک 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به جمال سادات
   شاکی محی الدین ارمشی دادخواستی بطرفیت متهم جمال سادات دایربر ایراد صدمه بدنی عمدی مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره 
پرونده کالسه9609980171300527ش�عبه110دادگاه کیفری2گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/09/27ساعت8/30تعیین که حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
9717-منشی شعبه110دادگاه کیفری2 گرگان

آگهی احضارمتهم وابالغ وقت دادرسی
دراج�رای م�اده 174قانون آیین دادرس�ی کیفری دادگاهه�ای عمومی وانقالب با انتش�اراین آگهی برای یک نوبت دریک�ی ازروزنامه های 
کثیراالنتش�ار محسن حسامی فرزند حس�ن که بلحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به نامبرده ممکن نگردیده است احضارمیشوند 
تا دروقت رسیدگی مورخه 97/9/26ساعت10صبح دراین شعبه حاضرشده واز اتهام منتسبه درپرونده970748/ش 104-موضوع ایراد جرح 

باچاقوازخود دفاع نمائید درصورت عدم حضورمتهم یا عدم عذرموجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذمی نماید.
 9718-رییس شعبه 104جزایی گرگان-معماریان 

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای هادی حیدری نسب فرزند غالمعلی بشرح درخواستی که بکالسه970602-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت 
نموده واعالم داشته که غالمعلی حیدری نسب فرزند خدابخش بشماره شناسنامه839صادره اززابل درتاریخ97/8/6دراقامتگاه دائمی خود 
شهرستان گرگان فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز /عبارتست از1-مهدی حیدری نسب ف غالمعلی کدملی2121894111ت 
ت 1353پس�رمتوفی2-هادی حیدری نس�ب ف غالمعلی کدملی2121702652ت ت1362پس�رمتوفی3-زهرا حیدری نسب ف غالمعلی 
کدملی2121515021ت ت1357دخترمتوفی4-مریم رامک ف حسین کدملی3673702671ت ت1333همسرمتوفی والغیراینک شورا پس 
ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ 

انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 9715-قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گرگان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
   درپرونده کالسه960428/ش�عبه دراجرای احکام مدنی ش�عبه اول حقوقی دادگس�تری آزادش�هرمحکوم له سیدعزیز میرغنی بطرفیت 
محکوم علیه علی قره خانی وحسن رضایی لذا اجرای احکام درنظردارد ملک متعلق به شخص ثالث فاطمه قلیچ لی ازطریق مزایده بفروش 
برس�اند لذا ملک مذکور بش�رح ذیل ازطریق کارشناس منتخب دادگس�تری مورد ارزیابی قرارگرفته است اموال غیرمنقول:6دانگ 1قطعه 
زمین بمساحت 454 مترمربع به آدرس آزادشهر روستای تیل آباد بعداز پل ورودی روستا سمت چپ انتهای خ روبروی منزل قدیمی موسی 
الرضا قلیچ لی میباش�د2-حدود اربعه ملک ش�ماال به منابع ملی شرقا به عرصه محمد رضا قره خانی جنوبا وغربا به جاده وصل میباشد3-

برابر قولنامه استنادی مورخه93/1/20ملک مورد تعرفه بمساحت تقریبی300مترمربع میباشد ولی درزمان بازدید باتوجه به متراژ بعمل آمده 
مس�احت آن454مترمربع بوده اس�ت4-ازنظر حدوداربعه موقعیت عرصه تعرفه شده همان ملکی میباشد که درقولنامه هبه شده است5-

باتوجه به تحقیقات بعمل آمده موقعیت تعرفه ش�ده داخل درمحدوده طرح هادی روس�تا بوده ولی باتوجه به کوچ روستا درسال1386فقط 
به ملک موردتعرفه مجوزساخت دامداری داده میشود باتوجه به موقعیت ملک موردتعرفه مساحت کاربری ارزش 454مترمربع ملک مذکور 
ازقرارهرمترمربع400/000ریال درمجموع بمبلغ 181/600/000ریال معادل هجده میلیون ویکصدوشصت هزارتومان توسط کارشناس ارزیابی 
گردیده اس�ت مقرر گردید ملک موصوف درروز چهارشنبه1397/09/21ساعت11صبح ازطریق مزایده درمحل دادگستری آزادشهر بفروش 
برسد قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع وبه کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهدشد ده درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تایکماه نسبت بپرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید درغیراینصورت 
پس ازکسرهزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد طالبین درصورت تمایل میتوانند پنج روزقبل ازموعد 
مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان ازملک مورد مزایده داده شودضمنا یک نسخه ازآگهی مزایده درتابلو اعالنات الصاق میگردد.
9716-قاضی اجرای احکام مدنی آزادشهر-حسینی نژاد

آگهی حصر وراثت 
  خانم مریم  واحدی  فرزند عباس دارای شناس�نامه 1090 به ش�رح  کالس�ه 656/2/97 از این دادگاه در خواست حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عباس واعدی  فرزند حمد به شناسنامه 9195 در تاریخ 1393/4/9 در اقامتگاه ابادان  خود بدرود زندگی  گفته و ورثه 
مرحوم منحصر است به: 1.  مریم واحدی شماره شناسنامه 1090   دختر متوفی 2.  زهراء واحدی شماره شناسنامه 880 دختر متوفی 3.  شهناز 
واحدی  شماره شناسنامه 433 دختر متوفی 4.  کبری واحدی  شماره شناسنامه 881  دختر متوفی  5. شمسی واحدی شماره شناسنامه 1091 
دختر متوفی 6.  سلوه واحدی شماره شناسنامه 13502 دختر متوفی 7.  سامی واحدی شماره شناسنامه 13501 پسر متوفی 8. مالک واحدی 
شماره شناسنامه 1247 پسر متوفی 9. جعفر  واحدی شماره شناسنامه 1248 پسر متوفی 10. حیدر واعدی شماره شناسنامه 822 پسر متوفی 
و الغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه دو شورای حل اختالف آبادان 

آگهی حصر وراثت 
  خانم سارا  عیدانی علیزاده فرزند مجید دارای شناسنامه 6956 به شرح  کالسه 663/2/97ح از این دادگاه در خواست حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش�ادروان س�تاره ا قاجری  فرزند خداوردی به شناس�نامه 4104  در تاریخ 97/7/25 در اقامتگاه موقت خود بدرود 
زندگی  گفته و ورثه مرحوم منحصر است به: 1.  سارا عیدانی علیزاده شماره شناسنامه 6956 دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه دو شورای حل اختالف آبادان 

آگهی حصر وراثت 
آقای نادر سعدونی فرزند عبدالزهرا دارای شناسنامه 1343 به شرح  کالسه 664/2/97ح از این دادگاه در خواست حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالزهرا سعدونی فرزند احمد به شناسنامه 396 در تاریخ 97/7/17 در اقامتگاه موقت خود بدرود زندگی  گفته 
و ورثه مرحوم منحصر اس�ت به: 1.   س�کینه س�عدونی   263 همسر متوفی  2. نادر سعدونی   شماره شناسنامه 1343 پسر متوفی  2.  طاهر 
سعدونی   شماره شناسنامه 702 پسر متوفی  4.  نادیا سعدونی   شماره شناسنامه 81 دختر متوفی  5. عادل سعدونی   شماره شناسنامه 2438  
پسر متوفی  6. عارف سعدونی   شماره شناسنامه 852 پسر متوفی 7.   هدا سعدونی   1376 دختر متوفی 8.  فواد سعدونی   شماره شناسنامه 
1143 پسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه دو شورای حل اختالف آبادان 

آگهی مزایده نوبت اول 
 در راس�تای اجرای  نیابت به ش�ماره 970365  واصله از اجرای احکام مدنی آبادان به ش�ماره 970939  این اجرا ثبت گردیده و با توجه به 
دادنامه شماره 9409976310400326 صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان آبادان محکوم علیهم 1. جواد پروانه 2. شرکت خدمات 
بازرگانی مین اروند محکومند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ اصلی خواسته به مبلغ 4/250/063/837 ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 1393/11/20   تا تاریخ اجرای حکم روزانه 2/958/904 ریال به همراه هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له  بانک  
ملت به ش�ماره ثبت 38077 ابادان و با وکالت آقای مهدی س�نایی مهر و دادنامه شماره 9409976310400161 صادره از شعبه چهارم دادگاه 
حقوقی شهرستان آبادان محکوم علیهم 1. جواد پروانه 21. شرکت خدمات بازرگانی مین اروند محکومند به صورت تضامین به پرداخت مبلغ 
اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 4/894/354/162 ریال تا تاریخ 1393/11/18 و از تاریخ 1393/11/19 تا تاریخ اجرای حکم روزانه 
2/516/196 ریال به همراه هزینه دادرس�ی به مبلغ 146/730/624  ریال و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له بانک ملت به ش�ماره ثبت 
38077 آبادان با وکالت آقای مهدی سنایی مهر پرداخت پنج درصد  محکوم به به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت گردیده که 
با توجه به معرفی شناسایی ملک احدی از محکوم علیهم بنام جواد پروانه با مشخصات ذیل و با توجه به ارزیابی طریق ارجاع به کارشناس 
و تعیین قیمت و با توجه به ابالغ  نظریه کارشناس و عدم ا عتراض طرفین و اجرای  تشریفات مقرر در جلسه 97/9/10 ساعت 08:30  صبح 
به مزایده گذاش�ته می ش�ود که مزایده  از قیمت کارشناسی  شروع و به باالترین  مبلغ پیشنهادی به فروش می رسد. خریدار مکلف است 
به پرداخت ده درصد )10 دررصد(  از قیمت پیشنهادی فی المجلس و الباقی ظرف مدت یکماه می باشد که در صورت عدم پرداخت الباقی 
مبلغ  مزایده در مهلت مقرر ده درصد از قیمت تودیعی ضبط می گردد و ضمنا هزینه نقل و ا نتقال به عهده خریدار اموال است و خریدار می 
تواند جهت رویت اموال تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه به اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر اقدام نماید. مشخصات ملک: 
یک قطعه زمین پالک ثبتی 7/96 شماره ثبت 2039  و شماره دفتر 17 و شماره صفحه 376 بخش 4 خرمشهر به نشانی خرمشهر  کیلومتر 
4 ورودی  خرمشهر قبل از پلیس راه دروازه ورودی منطقه آزاد بصورت یک قطعه غربی زمین به شماره مالکیت 280877- الف/82 عرصه 
و اعیان ششدانگ به مالکیت آقای  جواد پروانه فرزند عبدالمهدی به مساحت عرصه و اعیان به میزان 47526/36 متر مربع و ا رزش پالک 
ثبتی 38/496/351/600 ریال سی و هشت میلیارد   و چهار صد و نود و شش میلیون و سیصد و پنجاه و یک هزار و ششصد  ریال ارزیابی 

و پایه مزایده تعیین گردیده. 
مدیر اجرای احکام مدنی خرمشهر – مطوریان 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالس�ه 9709980402400954  این  ش�عبه آقای علیرضا موالیی فرزند حسن به اتهام مشارکت در تخریب شیشه منزل شاکی و 
مشارکت در شروع به سرقت از داخل منزل وی تحت تعقیب قرار گرفته است . با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای  مقررات 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهامات 

انتسابی در این شعبه حا ضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی  غیابی به عمل خواهد آمد. 
10918 بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان اردبیل – مرتضی طاهری فرد 

ابالغ دادنامه 
به موجب دادنامه شماره 9709970495900578  مورخه 1397/07/22 پرونده کالسه 970234   مطروحه در شعبه بیست و نهم خوانده  آقای 
بهنام نیک بختی عسکرآبادی به پرداخت مبلغ 137/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 1/922/000  ریال از بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 4/488/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر تادیه سفته از تاریخ تقدیم دادخواست وچکها سررسید لغایت 
اجرای حکم با توجه به نرخ تورم ساالنه بانک مرکزی در حق خواهان رامین شاهین با وکالت آقای سعید رستمی محکوم شده است . نظر به 
اینکه آدرس دقیق مشارالیه مشخص نبوده و مجهول المکان اعالم شده لذا مفاد دادنامه به طریق درج در یکی از جراید کثیر االنتشار به وی 
ابالغ می گردد تا چنانچه نسبت به رای صادره تقاضای واخواهی داشته باشند ظرف بیست روز پس از انتشار آگهی و پس از انقضای مهلت 

واخواهی ظرف بیست روز ا عتراض خود را به این شعبه تقدیم نمایند. 
10917 مسئول دفتر شعبه بیست و نهم شورای حل اختالف اردبیل 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 9609980402400280  این شعبه آقای سید مصطفی  حسین زاده فرزند اسداله به اتهام سرقت مبلغ یک میلیون و ششصد 
هزار تومان وجه نقد و کارت ملی از داخل خودرو تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهامات 

انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی   غیابی به عمل خواهد آمد. 
10919 بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردبیل – مرتضی طاهری فرد 

آگهی حصر وراثت
 آقای ملکعلی حاجی زاده آلدوزگه شناسنامه به شماره 1906 به شرح پرونده کالسه 62 سیار این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان فرهاد حاجی زاده به شماره شناسنامه 452  در تاریخ 1396/10/03 در ا قامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 
و ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1. سهیال آماده به شماره شناسنامه 1451115202 همسر متوفی 2. امینه نژاد مهدی به شماره شناسنامه 
26041  مادر متوفی 3. ملکعلی  حاجی زاده الدوزگه  به شماره شناسنامه 1906 پدر متوفی موعد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود. 
10921 معاون سرپرست مجتمع شورای حل اختالف شهرستان نمین 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
بدینوسیله اعالم می شود آقای علیرضا رنجبر دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 55/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک بطرفیت آقای حمیدرضا بابائی تسلیم شوراهای حل اختالف شعبه 4 شهرستان 
زرندیه )پرندک( نموده که به این ش�عبه ارجاع و به کالس�ه 970117 ثبت و وقت رسیدگی برای روز 
97/9/22 س�اعت 9:30 تعیین شده است. اینک به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دس�تور ش�ورا و تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی مراتب یک نوبت اگهی و می شود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یکماه به دبیرخانه 
ش�ورا واقع در شهرس�تان زرندیه- شهر پرندک مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد در صورت عدم 

حضور، یا عدم معرفی وکیل یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 12
رئیس شورای حل اختالف شعبه 4 شهرستان زرندیه  م.الف 3855

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی 
تجدیدنظرخواه آقای علی اکبر جعفری به وکالت از خانم راضیه صمدی دادخواست تجدیدنظرخواهی 
به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای محمدحسین میرهاشمی فرزند عبدالحسین و رسول قاسمیان 
فرزند مسعود نسبت به دادنامه شماره 9709978635300626 در پرونده 960717 شعبه اول دادگاه 
عمومی زرندیه تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن تجدیدنظرخواندگان مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا تجدیدنظرخواندگان ظرف ده روز پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه 
پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت 

به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. 12
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی زرندیه- احمدلو  م.الف 3856

دادنامه 
پرونده کالس�ه 9609988937900119 ش�عبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگس�تری شهرستان 
زرندی�ه تصمیم نهایی ش�ماره 9709978635300626 خواهان: خانم راضیه صمدی فرزند محمد با 
وکالت آقای علی اکبر جعفری کجور فرزند صفر به نشانی استان مرکزی- شهرستان زرندیه- شهر 
مامونی�ه- میدان امام حس�ین- ابتدای خیابان نصیر- طبقه فوقانی بانک تج�ارت خواندگان: آقای 
محمدحسن میرهاشمی فرزند عبدالحسین2-آقای رسول قاسمیان فرزند مسعود همگی به نشانی 
مجهول المکان خواس�ته ها: 1-پرداخت حق الوکاله2-مطالبه خس�ارات دادرس�ی 3-ابطال س�ند 
رسمی)موضوع سند ملک است(  رای دادگاه: در خصوص دعوای خواهان خانم راضیه صمدی فرزند 
محمد با وکالت آقای علی اکبر جعفری کجور به طرفیت خواندگان آقایان1-محمدحسن میرهاشمی 
فرزند عبدالحسین2-رسول قاسمیان فرزند مسعود به خواسته ابطال رای شماره 334 مورخ 81/7/7 
هیات حل اختالف ثبت زرندیه مقوم به 20/000/000 ریال به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تقدیمی 
دادگاه ب�ا عنایت به تاریخ قولنامه خواهان مورخ�ه 84/4/25 و تاریخ صدور رای معترض عنه مورخ 
81/7/17 و اینکه خواهان در زمان صدور رای معترض عنه مالکیتی اعم از عادی یا رس�می نداش�ته 
اس�ت و با صدور رای فوق الذکر و صدور س�ند مالکیت رسمی بر اساس آن خواندگان مالک رسمی 
محس�وب میگردند و اساس�ا با صدور سند مالکیت رس�می رای مبنای صدور سند ماهیت خارجی 
ندارد تا قابل ابطال باش�د لذا مس�تندا به مواد 1257-1258 قانون مدنی و مواد 22-47-48 قانون 
ثب�ت حکم بر بطالن دعوای خواهان صادرو اعالم می گردد رای ص�ادره حضوری ظرف 20 روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان از تاریخ ابالغ رای میباشد. 20
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان زرندیه- میثم امیری آرانی  م.الف: 3857

آگهی تحریر ترکه
در راستای ماده 210 از قانون امور حسبی به اطالع بستانکاران و مدیونین به متوفی مرحوم عزیز رضائیان و کسانی که حقی به ترکه متوفی 
دارند اعالم می ش�ود که خواهان علی محمد رضائیان دولیس�کان دادخواس�تی تحت عنوان تحریر ترکه مرحوم عزیز رضائیان به طرفیت 
خواندگان علی زمان رضایی- نریمان رضایی- مردان رضایی- عصمت بانو رضایی- نازارطال خسروی- فتانه رضایی به این شعبه تقدیم کرده 
که به شماره بایگانی 970150 در جریان رسیدگی قرار گرفته است و وقت رسیدگی به تحریر ترکه مورخ 1397/09/28 ساعت 10 صبح می 

باشد. لذا از بستانکاران و مدیونین و یا کسانی که به تحریر ترکه حقی دارند دعوت می شود که در جلسه تحریر ترکه حضور بهم رسانند.
محمد کاکاوند- مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان کوهدشت

آگهی تحریر ترکه
در راستای ماده 210 از قانون امور حسبی به اطالع بستانکاران و مدیونین به متوفی مرحوم علی عباس آبباریکی و کسانی که حقی به ترکه 
متوفی دارند اعالم می شود که خواهان صفت بانو آب باریکی دادخواستی تحت عنوان تحریر ترکه مرحوم علی عباس آبباریکی به طرفیت 
خواندگان ماهو آبباریکی- جان پری آبباریکی- رحمت اله آبباریکی به این ش�عبه تقدیم کرده که به ش�ماره بایگانی 970288 در جریان 
رسیدگی قرار گرفته است و وقت رسیدگی به تحریر ترکه مورخ 1397/09/28 ساعت 9:30 صبح می باشد. لذا از بستانکاران و مدیونین و یا 

کسانی که به تحریر ترکه حقی دارند دعوت می شود که در جلسه تحریر ترکه حضور بهم رسانند.
محمد کاکاوند- مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان کوهدشت

آگهی مزایده اموال منقول) نوبت دوم(
اجرای احکام مدنی دادگس�تری گرمس�ار جهت انجام مفاد اجراییه به ش�ماره بایگانی 970570 صادره از س�وی دادگستری گرمسار مورخ 
1397/9/11 ساعت 11/15 صبح از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش اموال توقیف شده ذیل می نماید. شرکت در مزایده برای عموم آزاد و 
برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و حین مزایده ده درصد آن را نقدا تحویل نماینده اجرا در محل مزایده و ظرف مهلت 
سی روز بها کامل مزایده را به حساب سپرده دادگستری گرمسار واریز و قبض مربوط را ارایه نماید در غیر این صورت کل ده درصد دریافت 
شده اولیه پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. مورد مزایده که توسط ارزیاب ارزیابی گردیده است عبارتند 
از: 1- کابل 2در3 به تعداد 97/5 متر قیمت واحد 30/000 ریال قیمت کل 292/500 ریال 2- کابل 2 در 5 به تعداد 73 متر قیمت واحد 50/000 
ریال قیمت کل 3/650/000 ریال 3- کابل 3در1/5 به تعداد 347/5 متر به قیمت واحد 20/000 ریال قیمت کل 6/950/000 ریال 4- کابل 2در2 
به تعداد 37/5 متر قیمت واحد 15/000 ریال قیمت کل 652/500 ریال 5- کابل 1در30 به تعداد 34 متر قیمت واحد 150/000 ریال قیمت کل 
5/100/000 ری�ال 6- کاب�ل 1در150 به تعداد 17 متر قیمت واحد 500/000 ریال قیمت کل 8/500/000 ریال. جمع کل: 25/145/000 ریال. مکان 

مزایده: گرمسار- شرکت موج اندیشه نوین بسپار گرمسار 
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری گرمسار- گیلوری   

                                                        گواهی انحصار وراثت
عدالت حسینی به ش ش 1520250411 به شرح دادخواست به کالسه 740/16097 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مرحومه گل صبا شهریاری دویج به ش ش 17976 در تاریخ 1397/02/15 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه 
حین الفوت وی عبارتند از : عدالت حس�ینی کد ملی 1520250411 تاریخ تولد 1347/01/15 محل تولد میانه نس�بت با متوفی:فرزند گلتاج 
حسینی کد ملی 1533711534 تاریخ تولد 1348/01/22 محل تولد میانه نسبت با متوفی:فرزند عادله حسینی اندرودکدملی 1533713162 
تاریخ تولد 1349/02/01 محل تولد میانه نسبت با متوفی:فرزند نرگس حسینی کد ملی1533718636 تاریخ تولد 1351/03/02 محل تولد 
میانه نسبت با متوفی:فرزند شهالحسینی اندرودکدملی1533697272 تاریخ تولد 1339/07/0 محل تولدمیانه نسبتبا متوفی:فرزند)متوفی( 
پس از انجام تشریفات قانونی و یک نوبت نشرآگهی در روزنامه های کثیراالنتشار و وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری 
یا با توجه به اصالحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم و حذف ماده 31 گواهی تسلیم اظهارنامه ارث از تاریخ 95/1/1 حسب اظهارات خواهان 
دارایی نامبرده بیشتر از سی میلیون ریال میباشد سرانجام در تاریخ 1397/08/21وپس از مالحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه در گذشته 
ی فوق منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن شادروان پس از انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد 

بین وراث به شرح ذیل تقسیم میشود.   اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود میباشد.15
                         قیاسی- قاضی شورای حل اختالف شعبه 16 شهرستان بهارستان م الف/939          

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم فریده هوشمندی فرزند صحبت اله
خواهان خانم منصوره قناعت پیشه دادخواستی به طرفیت خوانده خانم فریده هوشمندی فرزند صحبت اله به خواسته مطالبه وجه مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987746300434شعبه 113 شورای حل اختالف شهرستان بوشهر ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 97/9/24ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می گردد 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 5
مسئول دفتر شعبه  113 شورای حل اختالف بوشهر مریم شاه حسینی م الف 707

آگهی حصر وراثت
احترامآ خانم لیال ولی الهی دارای ش�ماره ملی 4133091329 به ش�رح دادخواست به کالسه 9709986704500331 از این شورا  درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید باد افروز به شماره ملی 3962728406  در تاریخ 1397/8/11 در اقامتگاه 
دائم�ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر اس�ت به: 1-لیال ولی الهی به ش مل�ی 4133091329 متولد 1365/4/15 
صادره بروجرد همس�ر  2- عس�ل بادافروز به ش ملی 5570170065 متولد 1395/1/29 صادره بروجرد فرزند  3- ابوالفضل باد افروز به ش 
ملی 5570112553 متولد 1385/11/3 صادره بروجرد فرزند - ضمن انجام تش�ریفات قانونی در خواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از شادروان در اختیارش باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد./
رئیس شعبه یک حل اختالف دادگاه عمومی بخش اشترینان

ابالغ وقت رسیدگی
شماره پرونده: 9609986622700807 بدینوسیله به متهم مجهول المکان اقای زهرا کرمعلی فرزند محمد که مشخصات بیشتری از وی در 
دسترس نمی باشد ابلالغ می گردد به موجب محتویات پرونده کالسه 9709986622700807 متهم است به ارتکاب مباشرت در یک فقره 
توهین و افترا فلذا. لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد  ظرف یک ماه از زمان انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه ششم 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب بروجرد حاضر شوید بدیهی است عدم حضور شما مانع از ادامه تحقیقات و رسیدگی نبوده و تصمیم قانونی 
اتخاذ خواهد شد. این آگهی به تجویز ماده 172 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 جهت ابالغ قانونی به نامبرده یک نوبت در یکی از 

روزنامه های کثیر االنتشار درج می گردد./ 
معاون دادستان دادسرای عمومی و انقالب - محمد جواد رضا پور

رونوشت آگهی حصروراثت  
خانم معصومه السادات عظیمی فرزند سید ایوب به شماره شناسنامه 22339 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواستی به شماره 970067 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان خانم سیده اشرف بانو عظیمی به شماره شناسنامه 
13در تاریخ 1397/01/25 در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان طالقان درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از : 1- آقای سید عباس 
عظیمی متولد 1349  به ش�ماره شناس�نامه 732 صادره از تهران نسبت پسر متوفی.2-خانم اعظم السادات عظیمی متولد 1346 به شماره 
شناسنامه 2413 صادره از تهران نسبت دختر متوفی.3- خانم معصومه  السادات عظیمی متولد 1360 به شماره شناسنامه 22339 صادره 
از کرج نسبت دختر متوفی. و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون ریال میباشد اینک با انجام 
تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند آخر ماده 364 امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نصب آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر می گردد.                                               
  دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان       شماره دادنامه : 263

آگهی مفقودی 
شناس�نامه )برگ س�بز(-برگ کمپانی خودرو پراید مدل 1386 به رنگ نقره ای به ش�ماره شاسی 
s 1412286073664 وش�ماره موتور 1910079 و ش�ماره انتظامی ایران 38 – 392 س 36 متعلق به 

آقای علی آقا احمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میگردد.           دادنامه 262 

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له نام: آناهیتا نام خانوادگی: صالحی وکیل خواهانها  1- امیر حسنی 2- محمد مهدی مال خداوردیان نام پدر: - نشانی محل 
اقامت : - مشخصات محکوم علیه نام : رحمت نام خانوادگی: بذرافشان موبندانی .نام پدر: احمد نشانی محل اقامت : مجهول المکان محکوم به 
بموجب دادنامه شماره 369/97/4/30 شورای حل اختالف شعبه شهر جدید هشتگرد محکوم علیهم محکوم است به پرداخت شصت میلیون 
ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ یک میلیون و هشتصد و هفتاد هزار ریال بابت  هزینه دادرسی و مبلغ دو میلیون و صدو شصت هزار ریال 
بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1397/2/23 لغایت زمان وصول در حق محکوم له و نیم عشر دولتی 
درحق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. 2-ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به  بدهد. 3-مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد. و در صورتیکه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید هر گاه ظرف 
سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید. لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود 
را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ 

اجرائیه درج گردیده است . توجه نموده و به آن عمل نمایند.
شماره دادنامه 264                               شورای حل اختالف شهرجدید هشتگرد 

آگهی
پروند کالس�ه 9409986712100321 ش�عبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان الیگودرز تصمیم نهایی شماره خواهان: آقای محمد 
جمشیدی حاجی آباد فرزند حسن به نشانی شهرستان الیگودرز  خ رودکی اداره برق پ 54  خوانده: آقای خداکرم بهمنی فرزند حاجی به 
نش�انی مجهول المکان خواس�ته: الزام به فک پالک خودرو شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای ش�ورا در خصوص دعوی محمد جمش�یدی فرزند حسن به طرفیت خداکرم بهمنی فرزند حاجی با خواسته ی 
تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده بر فک و تعویض پالک خودروی پیکان وانت به شماره انتظامی 983ج24 ایران41 مقوم به 49000000 
ریال را دارد.خواهان اظهار داشتند که خودروی وانت پیکان به شماره انتظامی فوق الذکر را به خوانده فروخته ام و در موقع فروش پالک ضم 
خودرو بوده و تاکنون هیچ اقدامی نس�بت به فک پالک انجام نداده اند. لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر فک پالک آن را دارد . با عنایت به 
جمیع اوراق و محتویات پرونده خصوصا مفاد دادخواست تقدیمی و کپی مصدق مبایعه نامه یا قرارداد فروش خودرو و کپی مصدق استعالم 
پلیس راهور و با وصف ابالغ قانونی خوانده در جلسه حاضر نشده و الیحه ای هم ارسال نکردند فلذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت 
تلقی نموده  و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقالب در امور مدنی حکم به الزام خوانده به فک پالک خودروی 
به ش�ماره انتظامی 983ج24 ایران41 را صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی محس�وب می ش�ود و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین ش�عبه و س�پس از ظرف مدت بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی 

شهرستان الیگودرز می باشد.
کوروش بیرانوند قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان الیگودرز

حصروراثت
 آقای س�عید اکبری فرزند اس�داله دارای ش�ماره شناس�نامه 0162438-061  به شرح دادخواست 
به کالس�ه 97/0221 از این ش�ورا درخواس�ت  وگواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اسداله اکبری فرزند عزت اله  به  شناسنامه  5368  در تاریخ 1397/2/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-    مجید اکبری  به ش.ش 
6043 به کد ملی 0066004861 به ت.ت 1352/6/15 فرزند متوفی  2-    زهرا اکبری به ش.ش 6045 
ب�ه کد مل�ی 0066004871 به ت.ت 1352/6/25 فرزند متوف�ی 3-    معصومه اکبری  به ش.ش 616 
ب�ه کد مل�ی0987383-062 به ت.ت 1355/6/8 فرزند متوفی 4-    حمی�د اکبری به ش.ش 1074 
ب�ه کد ملی0602397261 ب�ه ت.ت 1360/6/30 فرزند متوفی 5-    وحید اکب�ری  به ش.ش 126 به 
ک�د مل�ی 2445243-062 به ت.ت 1367/12/15 فرزند متوف�ی 6-    عین اله اکبری به ش.ش 403 
ب�ه کد مل�ی 0602380332 ب�ه ت.ت 1359/6/30 فرزند متوفی 7-    اش�رف اکب�ری به ش.ش 70 
ب�ه کد مل�ی 0622298097 ب�ه ت.ت 1363/4/2 فرزند متوفی 8-    س�عید اکبری ب�ه ش.ش - به 
کدمل�ی 0610162428 ب�ه ت.ت 1372/1/13 فرزند متوفی 9-    یداله اکبری به ش.ش 44 به کدملی 
2444417-062 به ت.ت 1365/6/1 فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .23
3849 قاضی شوراهای حل اختالف بخش زالیان 

 رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
خانم معصومه کاکایی فرزند محمود دارای شناسنامه شماره 711 بشرح دادخواست به کالسه 631/97 حقوقی از این شورا درخواست صدور 
گواهی حصروراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان هادی احمدی فرزند محمد رضا به شناس�نامه شماره 7397 در تاریخ 
1397/7/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به: 1- معصومه کاکایی متولد 1364 به شماره 
شناس�نامه 711 صادره از آبدانان همس�رمتوفی 2- ارنواز احمدی متولد 1397 به شماره شناسنامه 4062786133 صادره از خرم آباد دختر 
متوفی والغیر می باش�ند و به غیراز وراث یادش�ده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
رییس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان دهلران- نصری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای داود مرادی فرزند محمدعلی
شاکی آقای مهدی حاجی حسنی شکایتی علیه آقای داود مرادی فرزند محمدعلی با موضوع خیانت در امانت نسبت به موتور خاور مطرح 
که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس�ه 9609982425100878 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان زنجان ثبت و وقت 
رس�یدگی مورخ 1397/9/24 ساعت 10:00 تعیین ش�ده است با توجه به مجهول المکان بودن متهم به استناد ماده 17 قانون آیین دادرسی 
کیفری بدینوسیله به متهم ابالغ می شود در موعد تعیین شده جهت دفاع از اتهام انتسابی در این مرجع قضایی حاضر شود . بدیهی است در 

صورت عدم حضور با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی و قرار مقتضی صادر خواهد شد.
371 منشی دادگاه تجدیدنظر شعبه 7 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان زنجان- محمود بیات

دادنامه
پرونده کالسه 9609982423300719 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خدابنده تصمیم نهایی شماره 9709972422301795 شاکی: 
خانم حیران دین محمدی فرزند موس�ی به نش�انی زنجان - خدابنده- قریه س�ازین متهمین: 1- آقای رحیم بختیاری سازین فرزند مسلم 
2- آقای مهرعلی بختیاری سازین فرزند مسلم همگی به نشانی زنجان- خدابنده اتهام: ضرب و جرح عمدی دادگاه با بررسی جامع اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور رای می نماید. 
)رای دادگاه( در خصوص اتهام آقایان 1- رحیمعلی و مهرعلی هر دو بختیاری فرزندان مسلم، آزاد به لحاظ عدم دسترسی، دایر بر مشارکت 
در ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع کیفرخواس�ت فاقد ش�ماره و تاریخ صادره از دادسرای عمومی و انقالب خدابنده و شکایت خانم جیران 
دین محمدی فرزند موسی، دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکیه مبنی بر اینکه متهمین به عنوان فرزند 
خوان�دگان وی نامبرده را مورد صدمه بدنی عمدی قرار داده اند، صورتجلس�ه م�ورخ 96/8/7 مرجع انتظامی در خصوص وقوع درگیری فی 
مابین طرفین، مودای اظهارات مطلع هاجر بختیاری دختر خوانده شاکیه و مسلم بختیاری شوهر شاکیه که حاکی از ایراد صدمه بدنی عمدی 
از ناحیه متهمین نسبت به شاکیه بوده، گواهی پزشکی قانونی شاکیه و اینکه متهمین علیرغم ابالغ احضاریه حضور نیافته و الیحه ارسال 
نداش�ته و دفاعی به عمل نیاورده اند. لذا دادگاه اتهام انتس�ابی نامبردگان را محرز و مسلم تشخیص و مس�تندا به مواد 125 و 714 و 450 و 
452 و 462 و 488 و 492 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 92 نامبردگان را مشترکا به پرداخت 1- نه هزارم دیه کامل از بابت کبودی های 
س�مت چپ و راس�ت صورت 2- یک دوم از یک و نیم هزارم دیه کامل از بابت س�رخ شدگی بازوی چپ ظرف یک سال تمام قمری از تاریخ 
وقوع صدمه )96/8/6( در حق ش�اکیه محکوم و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش�عبه و 

سپس با توجه به نصاب دیه قطعی است.
372 دادرس دادگاه کیفری دو شهرستان خدابنده- حسن بیگدلی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مصطفی میرزاخانلو فرزند
خواهان آقای محمد مرادزاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مصطفی میرزاخانلو به خواسته الزام به ایفای تعهد مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709982400800559 ش�عبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان زنجان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/9/24 س�اعت 9:00 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می گردد 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.
373 متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان- رقیه رحیمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مصطفی میرزاخانلو فرزند عدالتعلی
خواهان آقای محمد نوروزی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مصطفی میرزاخانلو به خواسته الزام به ایفای تعهد مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709982400800562 ش�عبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان زنجان ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 
1397/9/24 س�اعت 11:00 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می گردد 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.
374 مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی زنجان- رهنما

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مصطفی میرزاخانلو فرزند
خواهان ولی اله محمدی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای مصطفی میرزاخانلو به خواس�ته الزام به ایفای تعهد مطرح که به این ش�عبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709982400800560 ش�عبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان زنجان ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 
1397/9/24 س�اعت 10:00 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می گردد 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.
375 مدیردفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی زنجان- رهنما

آگهی حصروراثت
خواهان رونوشت حصروراثت طاهره قدیمی فرزند علی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709982601001245 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطنه اکبر وند فرزند اکبر به ش ش 4270674891 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- طاهره قدیمی فرد فرزند علی به ش ش 149 ت ت 1348 نسبت با 
متوفی فرزند متوفی 2- زهرا قدیمی فرد فرزند علی به ش ش 133 ت ت 1346 نسبت با متوفی فرزند 3- پروین قدیمی فرد فرزند علی به 
ش ش 3653 ت ت 1360 نسبت با متوفی فرزند 4- زیور قدیمی فرد فرزند علی به ش ش 2594- 1363 نسبت با متوفی فرزند 5- علیرضا 
قدیمی فرد فرزند علی به ش ش 120 ت ت 1343 نسبت با متوفی 6- منصور قدیمی فرد فرزند علی به ش ش 241 ت ت 1356 نسبت با متوفی 
فرزند 7- بهمن قدیمی فرد فرزند علی به ش ش 197 ت ت 1353 نسبت با متوفی فرزند 8- علی قدیمی فرد فرزند قربانعلی به ش ش 127 
ت ت 1312 نسبت با متوفی همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی 

دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
376 رئیس حوزه 1 شورای حل اختالف شهرستان زنجان

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای ابراهیم فارسی  نژاد سمیرا اسدی
خواهان  شرکت سایپا دادخواستی به طرفیت خوانده  سمیرا اسدی و ابراهیم فارسی نژاد به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه 
ارجاع به شماره پرونده کالسه 9709981105200294 شعبه 1052 مجتمع شماره بیست و دو شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 97/9/24 ساعت16  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد. 
93323 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1052 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران

دادنامه
ش�ماره پرونده 9709981106300089 ش�ماره دادنامه 9709971106300213 مرجع رسیدگی شعبه 1063 شورای حل اختالف منطقه 22 تهران 
خواهان خانم زهرا محجوب تجن کوکه به نشانی تهران خ ولیعصرپایین تر از میدان منیریه کوچه اخباری پالک 15 واحد هفت خواندگان اقایان 
محمود توفیقی محمد تقوایی به نشانی مجهول المکان خواسته اعتراض شخص ثالث گردشکار- خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه  و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا 
کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده  پس از شور وتبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید.رای شورا در خصوص دعوی خانم زهرا محجوب تجن کوکه به طرفیت خواندگان اقای محمود توفیقی اقای محمد تقوایی به خواسته اعتراض 
شخص ثالث موضوع توقیف یک رشته تلفن همراه 09112750182 بدین شرح که حسب صلح تلفن همراه در تاریخ 82/2/27 دفتر اسنادر سمی 
524 حوزه ثبتی تهران به ش�ماره 25851 مورخ82/2/27 و کل ثمن ان را پرداخته و در ید و تصرف خواهان بوده اس�ت که اقای محمد تقوائی 
مالک اولیه خط تلفن بوده و ذیل صلح نامه را امضا نموده که اقای محمود توفیقی اقدام بر اقامه دعوی علیه اقای محمد تقوایی به خواسته مطالبه 
وجه می نماید که پس از محکومیت اقای محمد تقوایی خط مورد نزاع که متعلق به خانم زهرا محجوب تجن کوکه توقیف گردیده شورا با توجه به 
محتویات پرونده که منجر به توقیف خط تلفن گردیده و با عنایت به اظهارات خواهان واسناد ارایه شده از جمله صلح نامه سند به شماره 25851 
مورخ 82/2/27 تنظیمی در دفترخانه اسنادرسمی شماره 524 حوزه ثبتی تهران و علیرغم ابالغ وقت رسیدگی و با عنایت به صلح نامه تنظیمی 
فیمابین خواهان وخوانده ردیف دوم مورخ82/2/27 که خواهان خط تلفن متنازع فیه را قبل از توقیف از خوانده ردیف دوم خریداری ودر تصرف 
وی بوده است بنابراین با تمسک به قاعده ید واسناد ارایه شده فو ق االشاره و وقوع صلح به نظر شورا دعوی خواهان را ثابت دانسته مستندا به ماده 
147 قانون اجرای احکام مدنی حک بر رفع توقیف از خط تلفن فوق الذکر صادر واعالم می گردد رای نسبت به خواندگان غیابی ظرف بیست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در این حوزه و پس از بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی تهران است.
93320 قاضی مجتمع شماره22شورای حل اختالف تهران

دادنامه
پرونده کالسه9709981105100235 شعبه 1051 مجتمع شماره بیست و دو شورای حل اختالف شهر تهران تصمیم نهایی شماره9709971105100399 
خواهان اقای شرکت سایپا با وکالت خانم مهدیه نیلی فرزند علی اکبر به نشانی استان تهران شهرستان تهران شهر تهران میدان توحید بن بست 
توحید پ10 ط سوم خوانده اقای سمیرا ابادیان فرزند محمد به نشاین مجهول المکمان خواسته ها مطالبه خسارت دادرسی مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه مطالبه وجه چک در خصوص دادخواست تقدیمی خاهان شرکت سایپا با وکالت مهدیه نیلی به طرفیت خوانده خانم سمیرا آبادیان به خواسته 
مطالبه مبلغ چهارده میلیون و شصت هزار ریال بابت یک فقره چک به شماره089465 مورخ92/8/15 به عهده بانک صادرات و شعبه غدیر یزد شورا 
با دعوت طرفین جهت رسیدگی به دعوی و تشکیل جلسه در مورخه 97/7/29 با حضور خواهان و عدم حضور خوانده و باتوجه به اینکه علیرغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و هیچگونه الیحه و دفاعیه ای در مقابل دعوی مطروحه ارایه ننموده است لذا شورا با بررسی اوراق 
پرونده وگواهی عدم پرداخت بانک محال علیه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده ومستندا به بند یک ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف وماده 
198 قانون ایین دادرسی مدنی ومواد313 و314 از قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده یملیون شصت هزار ریال بابت 
اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ هفتصد و نوزده هزار و هفتصد و پنجاه ریال و حق الوکاله وکیل وخسارت تایخر تادیه که بر مبنای 
شاخص اعالمی از سوی باک مرکزی از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم توسط واحد اجرای احکام محاسبه خواهد شد درحق خواهان صاد 
رواعلالم می نماید رای صادره غیابی و با رعایت مواد29و31 قانون شوراهای حل اختالف ظرف مدت بیست ر وز از ابالغ قابل واخواهی دراین شورا 

می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت بیست ر وز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی عمومی تهران می باشد.
93318 شعبه 1051مجتمع شماره بیست و دو شورای حل اختالف شهر تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به زهره تیموری فرزند عباس
خواهان  ش�رکت س�ایپا با وکالت مهدیه نیلی دادخواستی به طرفیت خوانده  زهره تیموری به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه ارجاع به 
شماره پرونده کالسه 9709981105100230 شعبه 1051 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 97/10/1 
ساعت15/45 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
93311 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1051 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به خانم عصمت موسوی فرزند خلیل
خواهان  شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت مهدیه نیلی  دادخواستی به طرفیت خوانده  عصمت موسوی به خواسته مطالبه  مطرح که به 
این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9709981105100322 شعبه 1051 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ97/10/1 س�اعت16 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
93305 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1051 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به خانم فاطمه اسمی جهرمی و اقای رضا پالهنگ
خواهان  شرکت سایپا به نمایندگی خانم مهدیه نیلی دادخواستی به طرفیت خوانده  خانم فاطمه اسمی جهرمی و اقای رضا پالهنگ به خواسته 
مطالبه چک مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9709981105300321 شعبه 1053 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف شهر 
تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/9/25 ساعت15/45 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
93301 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1053 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای کیانوش افسری نژاد فرزند کریم
خواهان  شرکت سایپا  دادخواستی به طرفیت خوانده  اقای کیانوش افسری نژاد به خواسته مطالبه وجه  مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره 
پرونده کالس�ه 9709981105200296 ش�بعه 1052  مجتمع ش�ماره 22 شورای حل اختالف ش�هر تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/9/25 
ساعت14/45 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
93295مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1052 مجتمع شماره 22 شورای حل اختالف تهران

دادنامه
تاریخ رسیدگی 97/5/10 شماره پرونده 960134/6/96 مرجع رسیدگی حوزه 6 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک تهران خواهان شرکت 
دارو گر به وکالت شیرین کاظمی وعلی محمدیان ونک خ مالصدرا خوانده داروخانه دکتر فاطمه منجی  خانم فاطمه فتحی میدان قرس خ شهید 
باهنر خ شهید رضا میری خواسته مطالبه مبلغ 155/579/632  بابت فروش دارو بانضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه و صدور قرار تامین 
خواسته گردشکار- خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه  و ثبت به کالسه فوق و 
جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده  پس از شور وتبادل نظر ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا در خصوص دادخواست خواهان شرکت داروگر نخبگان مدیریت های 
بهنام اسوده به وکالت خانم شیرین کاظمی به طرفیت داروخانه دکتر فاطمه منجی عدم  خانم فاطمه فتحی به خواسته مطالبه مبلغ 155/579/632 
بابت بهای دارو بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه و صدور قرار تامین خواسته با توجه به محتویات پرونده ومستندات ابارزی از سوی 
خواهان و مالحظه  فاکتورهای کاالی دارو که ممهور به مهر و امضا خوانده خانم دکتر فاطمه فتحی وهمچنین استماع اظهارات وکیل خواهان واینکه 
خواندگان با ابالغ وقت دادرسی  از طریق نشر اگهی روزنامه اقتصاد روز دوشنبه 97/2/24 شماره 722 در شورا حاضر نشده و به شرح محتویات 
پرونده الیحه ای هم تسلیم ننموده اند علیذا دعوی خواهان به نظر اعضای شورا ثابت تشخیص و ذمه خوانده خانم دکتر فاطمه فتحی  داروخانه 
دکتر فاطمه فتحی نسبت ید خواهان محرز ومسلم است ومستندا به مواد198 و515 و519 ق ا د م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
155/579/632 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/959/000 ریال بابت هزینه دادرسی بانضمام خسارات تاخیر وتادیه که دائر اجرای احکام 
می بایستی محاسبه در حق خواهان وصول وایصال نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ درهمین شعبه قابل رسیدگی واخواهی 

و سپس در فرجه قانونی در دادگاه عمومی حقوقی تهران قابل رسیدگی تجدیدنظر می باشد.
93270 قاضی شعبه شورای حل اختالف مجتمع شماره یک تهران

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کالسه پرونده:  12/97ش/517  وقت رسیدگی: 97/10/8 ساعت 9:30 خواهان: اسفندیار اسبقي خوانده: 
مصطفي حمدي  خواس�ته: مطالبه وجه چک خواهان آقاي اسفندیاراس�بقي فرزند ملک دادخواستی 
بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 12 شورای حل اختالف بخش قرچک ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ 97/10/8 روز شنبه  ساعت 9:30 صبح تعیین شده و بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت جهت اطالع و شرکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیراالنتشار به خوانده/خواندگان  آگهی 
میشود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهم رسانند.  
            1715                                      دبیر حوزه  12 شورای حل اختالف قرچک

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کالسه پرونده: 473/12/97  وقت رسیدگی: دوشنبه ساعت 9 صبح 97/10/10 خواهان: مجتبي حقیقت 
خوانده: مسلم صادق زاده خواسته: مطالبه اجرت کار خواهان مجتبي حقیقت فرزند قربان دادخواستی 
بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 12 شورای حل اختالف بخش قرچک ارجاع 
گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ 97/10/10 روز دوشنبه ساعت 9 تعیین شده و بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت جهت اطالع و شرکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیراالنتشار به خوانده/خواندگان  
آگهی میش�ود. نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت 

مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
            1724                           دبیر حوزه  12 شورای حل اختالف قرچک

آگهی مزایده
نظر به اینکه به موجب اجراییه شماره  970368  اصداری از شعبه چهارم دادگاه حقوقی تهران محکوم 
علیه صابر ندائي به پرداخت 895/234/146 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له علي چرخچي 
فردوسي ونیم عشر دولتی در حق صندوق دولت جمهوري اسالمي ایران محکوم گردیده است توجها 
محکوم له در راستاي پرداخت محکوم به اموالي از محکوم علیه شامل 26/8 سهم از صد سهم پالک 
ثبتي 20046 فرعي از 53  اصلي به شماره ثبت 3573 صفحه 352 دفتر 17 بنام صابر ندائي که بصورت 
یک واحد آپارتمان بمساحت 113/31 مترمربع واقع در قرچک شهرک طالییه  خیابان 16 متري اول بهار 
شمالي 12 پالک 110 که ملک مورد نظر در زمان بازدید یک خوابه داراي آشپزخانه اوپن کف سرامیک 
پوشش دیوارها رنگ و داراي برق و آب و گاز مي باشد که مطابق سیاق کارشناس در صورت عدم وجود 
دیون و بدهي ها به اشخاص حقیقي و حقوقي و مسائل و مشکالت احتمالي حقوقي  - ثبتي – شهرداري 
– قانوني و غیره جمعا به ارزش 3/350/000/000 ریال کارشناس�ي ) ارزش س�هم قابل فروش در مزایده  
895/234/146 ریال مي باشد.(  لهذا اموال موصوف براي روز یکشنبه مورخ 1397/9/11 ساعت 9:30  
الی 10:30 صبح در محل اجراي احکام مدني دادگاه عمومي قرچک به معرض مزایده  و فروش قرار مي 
گیرد.عالقمن�دان مي توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدني دادگاه 
عمومي قرچک مراجعه و با هماهنگي  اجراي احکام از اموال موصوف دیدن نمایند. مزایده از مبلغ پایه 
کارشناسی شروع شده و به کسی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید واگذار مي گردد ایضا 10 درصد 
از وج�ه مزایده في المجلس از برنده مزایده اخذ مي گردد و به درخواس�تهایی که پس از مهلت مقرر 
تقدیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا یک نسخه از آگهي مزایده در محل ملک و یک نسخه 
در تابلو اعالنات دادگستري نصب مي گردد. نشانی: استان تهران – قرچک – شهرک طالییه – میدان 

دادگستری 
1719                                              مدیر دفتر اجراي احکام مدني دادگستری قرچک – تاجیک 

آگهي مربوط به تجدیدنظر
آگه�ي اب�الغ دادخواس�ت و ضمائ�م تجدیدنظرخواهي به آقاي وحی�د صالحي زاده اش�ني   تجدید 
نظرخواه آقاي محمد مهدي داوري با وکالت زهرا عباس�ي دادخواس�ت تجدیدنظرخواهي به طرفیت 
تجدیدنظرخوانده وحید صالحي زاده اشني نسبت به دادنامه شماره  9709972922400187 در پرونده 
کالس�ه 960888 شعبه دوم حقوقي دادگستري شهرستان قرچک تقدیم که طبق موضوع  ماده 73 
و346 قانون آیین دادرسي مدني به علت  مجهول المکان بودن تجدید نظرخوانده مراتب  تبادل لوایح 
یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي میگردد تا تجدید نظرخوانده ظرف  ده روز پس از تاریخ 
انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعالم  نشاني  کامل  خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
تجدید نظرخواهي را دریافت و چنانچه پاسخي دارد کتباً به این دادگاه ارائه نماید. درغیراینصورت  پس 
از انقضاء مهلت  مقرر قانوني نس�بت به ارس�ال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد. نشاني: 

استان تهران - قرچک- شهرک طالییه- میدان دادگستري 
1706              شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان قرچک – محمد فخاري

آگهی حصر وراثت
خانم : شیما  شهرت :توانایی  پدر: محمد هاشم  بشناسنامه :  399 صادره از اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که  پدرم مرحوم محمد هاشم شهرت : توانایی بشناسنامه :  44551 صادره دزفول  در تاریخ 11  / 7 / 1397  در اهواز  اقامتگاه 
دائمی فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی ش�یما توانایی ش ش 399 صادره اهواز ) دختر متوفی (2 – ش�کوفه توانایی ش ش 42 صادره 
اهواز)دختر متوفی (3 – احمدرضا توانایی ش ش 4 – 174141934 صادره اهواز ) پس�ر متوفی (4 – کبری فتحی زاده ش ش 1433 صادره 
شوش فرزند حسین ) همسر متوفی (   والغیر ورثه دیگری ندارد . اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 
تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت 

نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
52 / 8 -  قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 اهواز  

آگهی حصر وراثت
آقای : غالمرضا پناهیان لرکی  شهرت : پناهیان لرکی پدر:علی   بشناسنامه :  493 صادره از  رامهرمزدرخواستی بخواسته صدور گواهی حصر 
وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم علی پناهیان لرکی  شهرت : پناهیان لرکی  بشناسنامه :  18 صادره رامهرمز  در تاریخ  25 / 
6 / 1397  در اهواز  اقامتگاه دائمی خویش فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی غالمرضا پناهیان لرکی فرزند علی بشناسنامه شماره 493 
صادره از رامهرمز 2 – قربان پناهیان لرکی فرزند علی بشناسنامه شماره 1176 صادره از اهواز – ) پسران متوفی ( 3 – کبری پناهیان لرکی 
فرزند علی شناسنامه شماره 1318 صادره از اهواز 4 – فاطمه پناهیان لرکی فرزند علی بشناسنامه شماره 1658 صادره از اهواز 5 – معصومه 
پناهیان لرکی فرزند علی بشناسنامه شماره 3168صادره از اهواز 6 – ساناز پناهیان لرکی فرزند علی بشناسنامه شماره 8908 صادره از اهواز 
) دختران متوفی ( 7 – صاحب جان سلطانی فرزند علی خان بشناسنامه شماره 97 صادره از رامهرمز – ) همسر متوفی (  والغیر ورثه دیگری 
ندارد . اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است .
59 / 8–شعبه 15 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 اهواز  
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اخبار 

نظریه مشورتی

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس کل دادگستری استان زنجان 
دقی�ق سیاس�ت های  اج�رای  ب�ر 
قوه قضاییه در این اس�تان تاکید کرد 
و گفت: سیاس�ت های دس�تگاه قضا 
به خصوص در م�ورد زندانیان مهریه 
باید ب�ه دق�ت و باش�تاب در محاکم 

اجرا شود.

حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی در 
جلسه ش��ورای معاونان دادگستری استان 
زنجان با بیان اینکه معاونان دادگس��تری 
بای��د چالش های پیش روی این اس��تان را 

با دقت بررس��ی کنن��د و در جهت حل آنها 
و اصالح الگو ه��ا اقدامات موث��ری انجام 
دهند، اظهار کرد: همه معاونان دادگستری 
این اس��تان با حضور در جلسات دادرسی و 
دادگاه ه��ای تجدیدنظر جهت رس��یدن به 
دادرسی عادالنه، باید همکاری و مشارکت 

بیشتری داشته باشند.
وی نس��بت به اجرای دقیق سیاست های 
قوه قضاییه در اس��تان زنجان تاکید و بیان 
کرد: سیاس��ت های قوه قضاییه مخصوصًا 
در م��ورد زندانیان مهریه بای��د به دقت و با 
شتاب در محاکم اجرا ش��ود و امیدواریم در 

این استان، به دلیل نپرداختن مهریه، زندانی 
در زندان ها نداشته باشیم.

رییس کل دادگستری استان زنجان با اشاره 
به جایگاه ارزش��مند ایجاد صلح و س��ازش 
می��ان طرفین پرون��ده خاطرنش��ان کرد: 
شورای حل اختالف باید در مسیر و رسالت 
خود یعنی در راس��تای ایجاد صلح و سازش 
فعالیت کرده و با فعالیت های این شورا، نباید 
بابت مهریه، فردی زندانی شود و به همین 
دلیل، الزم اس��ت در این مس��یر از ظرفیت 
ستاد دیه استان البته با رعایت احقاق حقوق 

طرفین استفاده شود.

ضرورت اجرای دقیق سیاست های قوه قضاییه 
پیرامون زندانیان مهریه در محاکم

رییس کل دادگستری استان زنجان تاکید کرد

آموزش ۳۰۰ نفر از مددجویان 
در رشته های مختلف کشاورزی

 مدیرکل زندان های استان کهگیلویه و 
بویراحمد از آموزش ۳۰۰ نفر از مددجویان 
در رشته های مختلف کشاورزی خبر داد. 
اس��ماعیل جمی��اری گفت: ب��ا توجه به 
اهمیت و نق��ش آموزش های ترویجی و 
مهارتی کش��اورزی در توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از 
آنجایی که نیروی انس��انی ماهر و آموزش دیده رکن اساسی توسعه 
محسوب می شود، به منظور ارتقای رشد اشتغال و مقابله با بزهکاری 
و پیشگیری از بازگش��ت مجدد زندانیان و همچنین به وجودآوردن 
فرصت های ش��غلی برای زندانیان، دوره های آموزش��ی، ترویجی 
مهارتی کشاورزی و دامپروری در زندان های تابعه با همکاری سازمان 
جهاد کشاورزی استان برگزار شد. وی تصریح کرد: در این راستا ۳۰۰ 
نفر از مددجویان در ۱۰ دوره آموزش��ی برگزارشده شرکت کردند و 

موفق به اخذ گواهینامه مهارت شدند.

نقش ذی حسابان در رفع مشکالت 
مالی دستگاه ها 

 مدیرکل زندان های اس��تان هرمزگان 
گفت: ذی حسابان با آگاهی و بهره گیری 
از ضواب��ط اجرای��ی می توانن��د نق��ش 
س��ازنده ای در رف��ع مش��کالت مال��ی 
دس��تگاه ها داشته باشد.  علی استادی در 
مراسم معارفه روح اهلل نصیحتی به عنوان ذی حساب جدید زندان های 
استان هرمزگان و تودیع داریوش حیدری افشار ذی حساب پیشین 
این اداره کل با بیان اینکه ذی حس��اب نقش تاثیرگذاری در انضباط 
مالی دستگاه ها دارد و در حفاظت از سرمایه های ملی موثر است، اظهار 
کرد: با مش��اوره های تخصصی ذی حساب، دس��تگاههای اجرایی 
می توانند به سمت کاهش و صرفه جویی هزینه ها حرکت کنند. وی 
افزود: زندان های استان هرمزگان با کسری بودجه و اعتبارات مواجه 
است و ذی حساب با آگاهی و بهره گیری از ضوابط اجرایی می تواند 

نقش سازنده ای در رفع مشکالت مالی داشته باشد.

مشاغل زودبازده از جمله نیازهای 
اساسی مددجویان 

 مدیرکل زندان های اس��تان آذربایجان 
ش��رقی، مش��اغل زودب��ازده را از جمله 
نیازهای اساس��ی مددجویان مددجویان 
دانس��ت. خشایار جمش��یدی در جریان 
بازدی��د ریی��س س��ازمان آموزش های 
فنی و حرفه ای کشور از مرکز اشتغال و حرفه آموزی سهند با بیان اینکه 
مشاغل زودبازده یکی از نیازهای اساسی مددجویان است، عنوان کرد: 
راه اندازی کسب و کار با س��رمایه کم، مزایای زیادی برای این قشر 
آسیب پذیر جامعه دارد زیرا این قبیل کسب و کارها، نیازمند سرمایه 
چندانی نیست و اگر به درستی مدیریت شود، می تواند درآمدهای قابل 

قبولی عاید مددجویان و خانواده آنها کند.

سازش در 1۰5 پرونده 
شورای حل اختالف شعبه ویژه زندان 

 مدیرکل زندان های اس��تان خراسان جنوبی 
گفت: ۱۰۵ پرون��ده قضایی در ش��ورای حل 
اختالف ش��عبه ویژه زندان منج��ر به صلح و 
سازش ش��د. علی هاشمی در مراسم تجلیل از 
اعضای شورای حل اختالف شعبه ویژه زندان 
اظهار کرد: ش��ورای حل اختالف ش��عبه ویژه زندان در مهر ماه سال ۹۶ 
تاسیس شد و با تالش و پیگیری اعضای شورا تاکنون ۱۷۱ پرونده بررسی 
شده است. وی افزود: ۱۰۵ فقره از پرونده های بررسی شده با تالش و همت 

مضاعف اعضای شورا منجر به صلح و سازش شده است .

بازدید از اردوگاه حرفه آموزی زنجان
دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان زنجان از اردوگاه حرفه آموزی و 
کاردرمانی بازدید کرد. حجت االس��الم حسن مظفری به همراه مدیرکل 
زندان های اس��تان زنجان با حضور در اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی 
ضمن بررس��ی وضعیت زندانیان رأی باز زندان های این استان و تأکید بر 
اس��تفاده از ظرفیت های موجود در سطح اس��تان در جهت توانمندسازی 
زندانیان با تکیه بر افزایش س��طح اش��تغال مولد، از نزدی��ک در جریان 
فعالیت کارگاه های قالیبافی، خیاطی و کفاش��ی این مرکز قرار گرفت و با 
مددجویان ش��اغل در این کارگاه ها دیدار و دس��تورات قضایی الزم را در 

خصوص رسیدگی به درخواست های آنان صادر کرد.

بهسازی اندرزگاه 
خدمات زندان دزفول 

اندرزگاه خدمات زندان دزفول با همت خیرین بازسازی و بهسازی شد.
احمدرض��ا آزاده مدیر ندامتگ��اه دزفول با بیان این مطل��ب گفت: بهبود 
وضعی��ت خوابگاه ه��ا و ایجاد بس��ترها و زیرس��اخت ها، ضرورتی برای 
نگهداری اصولی و مناسب زندانیان است تا بتوان سایر اقدامات بازپروری 

را به خوبی اجرا کرد.

اعطای مرخصی به 225 مددجو
به ۲۲۵ نفراز زندانیان واجد ش��رایط ک��ه دارای وثیقه کافی بودند ۱۵ روز 
مرخصی اعطا ش��د. علی بیات، رییس زندان تایب��اد  بیان کرد: با توجه به 
موسم برداشت زعفران به ۲۲۵ نفراز زندانیان واجد شرایط که دارای وثیقه 

کافی بودند ۱۵ روز مرخصی اعطا شد.

آیا رأی ورشکس�تگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه 
حضوری اس�ت؟ یا حس�ب مورد متغیّر است؟ ش�یوه ابالغ 
حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟ 
مقص�ود از مهلت مندرج در م�اده 5۳۸ قانون تجارت، کدام 

مهلت است؟
رس��یدگی و صدور حکم ورشکس��تگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون 
تجارت اس��ت و از جهت قابلیت اعتراض مش��مول مواد ۵۳۶ و ۵۲۷ این 
قانون اس��ت که با توجه به مف��اد این دو ماده، حکم ورشکس��تگی در هر 
حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض 
است. ابالغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی و 
برای سایر اشخاص ذی نفع از طریق نشر آگهی به عمل می  آید. مقص�ود 
از مهلت مذکور در ماده ۵۳۸ قانون تج��ارت، مدت مقرر در ماده ۴۱۲ این 
قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده ۴ نظام نامه وزارت عدلیه به شماره 
۷۰۶۸ مورخ ۳ بهمن س��ال ۱۳۱۱ یا بند۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور 

ورشکستگی است.

در متن چکی قید شده است »بابت تضمین« و شخص ب به 
عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل می کند 
و ش�خص ج نیز دع�وای مطالبه وجه چک فق�ط به طرفیت 
صادرکننده مطرح می کند. آیا چنین چک�ی واجد امتیازات و 
تضمینات اسناد تجاری است؟ آیا دعوای خواهان به کیفیت 
مطروحه مسموع است؟ با توجه به دفاع صادرکننده چک که 
مرتکب تخلفی نش�ده تا ملزم به پرداخت وجه چک باش�د، 
آیا دادگاه فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رس�یدگی به 
دعوای خواهان در ماهیت امر شود؟ یعنی خواهان به عنوان 
قائم مقام شخص ب تلقی می شود و بر این اساس حق طرح 
دع�وی را دارد و دادگاه نیز باید با توجه به دفاع ص�ادرکننده 

چک رسیدگی کند؟ 
قید »بابت تضمین«   بر روی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن 
را از ش��مول قوانین تجارت و چک خارج نمی کند و با توجه به مراتب فوق 
دعوای خواهان به طرفیت صادر کننده چک قابل استماع است.  زیرا با توجه 
به ظهرنویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط 
به ظهرنویس��ی برابر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده چک می تواند به هر 
کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع کند. تا زمانی که نسبت به چک، ادعایی 

از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود.

اگر زوجه با اس�تفاده از وکالت که در س�ند نکاحیه دارد، یک 
بار از این وکالت اس�تفاده کرده و با بذل 5۰ سکه، خودش را 
مطلقه کند و بعداً رجوع انجام شود، آیا برای بار دوم یا بیشتر 

حق استفاده از این وکالت را دارد یا خیر؟
در فرض سؤال که با رجوع، رابطه زوجیت به حالت اول باز می گردد، چون 
موضوع وکالت به نحو کامل محقق نشده، بنابراین وکالت ضمن عقد نکاح 

کماکان به اعتبار خود باقی است.

بر اس�اس ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که 
در س�ال1۳۹2 به تصویب رسید، قاچاق عبارت است 
از: »هرگون�ه فعل یا ترک فعلی که موجب نقض قوانین 
مرب�وط ب�ه واردات یا ص�ادرات کاال و ارز می ش�ود. بر 
طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد ش�د و برای آنها 

مجازات در نظر گرفته می شود.«

قاچ��اق در مواردی اتف��اق می افتد که نقل و انتق��ال کاال بر خالف 
محدودیتی باشد که از سوی قانون مقرر شده است. به عنوان مثال 
واردات و صادرات اجناس مجاز بدون پرداخت عوارض گمرکی در 

دسته قاچاق عوارض گمرکی جای می گیرد.
باید بدانیم که منظور از کاال، هر جنسی است که از نظر اکثریت مردم 
از ارزش اقتصادی برخوردار باشد و مردم حاضر باشند در ازای به دست 

آوردن آن مبلغی پرداخت کنند.
مبحث قاچاق کاال و ارز نکات بسیار زیادی دارد اما در این نوشتار ما 
صرفا قصد داریم در خص��وص همکاری برای قاچاق کاال صحبت 
کنیم لذا باید گفت همکاری برای انجام کاری به حالت های مختلفی 
ممکن است صورت گیرد که عناوین مدنظر ما معاونت و مشارکت 

هستند. اما منظور از معاونت و مشارکت در جرم چیست؟ 
در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسالمی آمده است: »هرکس با شخص 
یا اش��خاصی دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، 
مس��تند به رفتار همه آنها باش��د خواه رفتار هر یک به تنهایی برای 
وقوع جرم کافی باشد خواه نباش��د و خواه اثر کار آنان مساوی باشد 
خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب می شود و مجازات او مجازات 
فاعل مس��تقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه 
جرم مس��تند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم 
محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل 

آن جرم است.«
بر اساس این ماده، شخصی که دانسته و عمدا با شخص یا اشخاصی 
دیگر در انجام جرم مشارکت کند و جرم صورت گیرد، خواه عمل هر 
یک از آنها به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد یا کافی نباشد، خواه 
تاثیر اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت، شخص مذکور شریک در 
جرم محسوب می شود و مجازات وی همان مجازات شخصی است 
که آن جرم را انجام داده اس��ت. البته طبق ماده ۳۸ قانون مجازات 
اس��المی، دادگاه به میزان تاثیر مداخله شریک جرم توجه می کند و 
در صورت مداخله ضعیف ش��ریک یا معاون در جرم، ممکن اس��ت 

مجازات را تخفیف دهد.
به گزارش س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح، نکته بسیار مهم در 
خصوص این ماده این است که شخص باید علم و آگاهی نسبت به 
کاری که انجام می  دهد، داشته باشد؛ یعنی بداند و قصد داشته باشد 
که آن جرم را با خواس��ته خودش انجام ده��د و از روی جهل و زور 
نباشد. همچنین ماده ۱۲۶ این قانون می گوید: »اشخاص زیر معاون 
جرم محسوب می شوند: هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع 
یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از 
قدرت، موجب وقوع جرم شود؛ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد 

یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد و نیز هرکس 
وقوع جرم را تسهیل کند.«

همچنین بر اس��اس تبصره این ماده، برای تحقق معاونت در جرم، 
وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم 
شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود 
معاون بوده است مرتکب ش��ود، معاون به مجازات معاونت در جرم 

خفیف تر محکوم می شود.
اما براساس این ماده، چنانچه شخصی به صورت مستقیم در جرمی 
که توس��ط ش��خصی دیگر انجام می گیرد، دخالتی نداشته ولی به 
صورت دانس��ته و از طریق تحریک، تهدید، تطمیع، ترغیب، فریب 
و … در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت کند، معاون جرم 
شناخته می شود. طبق مواد ۱۲۷ الی ۱۲۹ قانون مجازات اسالمی، 
برای معاون جرم نس��بت به فاعل اصلی جرم، مجازات کمتری در 

نظر گرفته شده است.
قاچاق کاال ان��واع مختلفی دارد. به طور کلی م��اده ۱۸ و ۲۲ قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز به مجازات افراد خاطی مشمول این قانون 

پرداخته است. 
طب��ق ماده ۱۸ قانون مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز »هر ش��خص که 
مرتکب قاچاق کاال و ارز و حمل یا نگهداری آن شود، عالوه بر ضبط 

کاال یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم می شود:
الف- کاالی مجاز: جریمه نقدی یک ت��ا دو برابر ارزش کاال. ب- 
کاالی مجاز مش��روط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش 
کاال. پ- کاالی یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش 
ک��اال. ت- ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی 

آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن.«

همچنین م��اده ۲۲ قان��ون مبارزه با قاچ��اق ک��اال و ارز می گوید: 
»هرکس مرتکب قاچاق کاالی ممنوع شود یا کاالی ممنوع قاچاق 
را نگهداری یا حمل کند یا بفروشد، عالوه بر ضبط کاال به شرح زیر 

و مواد ۲۳ و ۲۴ مجازات می شود:
ال��ف- در صورت��ی  که ارزش ک��اال ت��ا ۱۰ میلیون ریال باش��د، به 
ج��زای نقدی معادل دو تا س��ه برابر ارزش ک��االی ممنوع قاچاق؛ 
ب- درصورتی که ارزش ک��اال از ۱۰ میلیون تا یکصد میلیون ریال 
باش��د به جزای نقدی معادل س��ه تا پنج برابر ارزش کاالی ممنوع 
قاچاق؛ پ- در صورتی که ارزش کاال از یکصد میلیون تا یک میلیارد 
ریال باشد به بیش از ۶ ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل 
پنج تا هفت برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق و در صورتی که ارزش 
کاال بیش از یک میلیارد ریال باش��د، به دو سال تا پنج سال حبس و 
به جزای نقدی معادل هفت تا ۱۰ برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق 

محکوم و مجازات می شود.
با توجه به این مواد با افرادی که در قاچاق، حمل و نگهداری این گونه 
از کاالها دس��ت داشته اند، برخورد خواهد شد. ضبط کاال و پرداخت 

جریمه نقدی از مجازات های قاچاق کاال به شمار می رود.
اما نکته  حائز اهمیت مجازات افرادی اس��ت ک��ه در این جرم نقش 

داشته اند یا به نحوی همکاری کرده اند.
همانطور که بیان کردیم مجازات ش��خص شریک در جرم همانند 
مجازات شخص مجرم اصلی اس��ت که طبق مواد ۱۸ و ۲۲ قانون 
مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز برای ش��خص مرتک��ب مجازات هایی 
مشخص ش��ده که همان ها نیز برای شخص شریک اعمال خواهد 

شد. 
ممکن است شخص در ارتکاب جرم شراکت نداشته و فقط وسایلی 

را مهیا کرده، مقدمات جرم را فراهم آورده یا به نحوی ارتکاب جرم 
را تسهیل بخش��یده، که در قانون مجازات اسالمی به این شخص 

معاون گفته می شود و عمل وی معاونت نام دارد.
اما مجازات ش��خص معاون چیس��ت؟ آیا می توان همان مجازات 

شخص مرتکب را بر وی نیز اعمال کرد؟
در اینجا باید گفت مجازات معاون با شخص مباشر یا همان مرتکب و 
یا شریک در جرم متفاوت است. در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسالمی 
آمده است: »در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای 
معاون تعیین نشده باش��د، مجازات وی به شرح زیر است: الف- در 
جرایمی که مجازات قانونی آنها س��لب حیات یا حبس دائم اس��ت، 
حبس تعزیری درجه دو یا س��ه؛ ب- در سرقت حدی و قطع عمدی 
عضو، حبس تعزیری درجه پنج ی��ا ۶؛ پ- در جرایمی که مجازات 
قانونی آنها شالق حدی است ۳۱ تا ۷۴ ضربه شالق تعزیری درجه 
۶ و ت- در جرای��م موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات 

جرم ارتکابی.
تبصره یک- در مورد بند )ت( این ماده مجازات معاون از نوع مجازات 
قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دایم 
و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی 

درجه چهار، ۶ و هفت است.
تبص��ره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نف��س یا عضو اجرا 
نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق 

بند)ت( این ماده اعمال می شود.«
بنابراین بر اساس این ماده مجازات شخص معاون از شخص مباشر 
یا مجرم اصلی جرم کمتر اس��ت. به عنوان مثال اگر شخص مجرم 
به مجازات حبس دایم محکوم شود، شخص معاون نیز به مجازات 
تعزیری درجه دو یا س��ه )حب��س از ۱۰ تا ۲۵س��ال و جزای نقدی( 

محکوم خواهد شد.
در صورتی که عین کاال در دست نباشد، متخلف موظف به پرداخت 
معادل پولی آن اس��ت که قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در زمانی 
که مرتکب نقشی در از دست رفتن کاال نداشته باشد، اجرا نمی شود. 
ضبط وجوه حاصل از قاچاق کاال و ابزار و وسایلی که در ساخت کاال 

از آن استفاده شده از دیگر مجازات های قاچاق است.

 مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز
چنانچه قاچاق کاال و ارز توس��ط یکی از مامورین و کارمندان دولت 
انجام شود، برای آنها انفصال از خدمت دولتی یا حبس در نظر گرفته 
می شود. پرونده این اشخاص برای بررسی و رسیدگی در صالحیت 

دادگاه انقالب و دادسرا قرار دارد.
ب��ه غیر از مورد ذکرش��ده، س��ایر پرونده های قاچاق ک��اال و ارز در 
صالحیت تعزیرات حکومتی قرار دارد. این س��ازمان که مس��ئول 
رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی است، به جرم قاچاق کاال و 

ارز نیز رسیدگی می کند.
نکته آخر اینکه اگر پرونده قاچاق دارای چندین متهم باشد و به اتهام 
یکی از آنها در مرجع قضایی رسیدگی شود، اتهامات سایر متهمان 

نیز در همان مرجع مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.

مجازات همکاری برای قاچاق کاال  در قوانین موضوعه

گزیده ها

دادس�تان عموم�ی و انق�الب مرکز اس�تان اردبی�ل گفت: در 
پرونده ای به ارزش 2۳ میلیارد ریال فرار مالیاتی صورت گرفته 
بود که این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

ناصر عتباتی در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور فعال در کمیسیون ها و 
کمیته ها از جمله حمایت قضایی و سرمایه گذاری استان اردبیل و شورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: این جلسات در راستای 

حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی انجام می شود.
وی افزود: برخورد با قاچاق کاال و ارز، برخورد با سوءاستفاده از تسهیالت 
بانکی و مبارزه با فعالیت های ناس��الم اقتصادی در دس��تور کار دستگاه 

قضایی استان اردبیل و به ویژه دادسرای مرکز استان است.
به گزارش فارس، دادس��تان عمومی و انقالب مرکز اس��تان اردبیل از 

تشکیل دو پرونده در رابطه با انحراف از مسیر تسهیالت خبر داد و گفت: 
بانک ملت و بانک رفاه تس��هیالتی بالغ ب��ر ۲۵ میلیارد ریال از صندوق 
توس��عه ملی دریافت کرده بودند که برای چند نف��ر از دریافت کنندگان 
تسهیالت از این دو بانک که با سندس��ازی، جعل مهر و فاکتور و اسناد 
مالی به دریافت تسهیالتی با سود پایین و انتقال آن به سرمایه گذاری های 
دیگر اقدام کرده بودند،  پرونده قضایی تشکیل و کیفرخواست صادر شد.

وی ادامه داد: در این پرونده ها همچنین برخی از مسئوالن مربوطه به این 
دو بانک که در اقدام مجرمانه این متهمان نقش داشتند، نیز تحت تعقیب 
قرار گرفتند. عتباتی همچنین از تش��کیل چندین پرونده مهم و سنگین 
در دادسرای مرکز اس��تان اردبیل در بحث جلوگیری از تبعیض مالیاتی 
و مب��ارزه با فرار مالیاتی خبر داد و افزود: با همکاری اداره مبارزه با جرایم 
اقتصادی پلیس آگاهی استان اردبیل، تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقالب مرکز اس��تان اردبیل بیان کرد: در پرونده ای 
ب��ه ارزش ۲۳ میلیارد ریال فرار مالیاتی صورت گرفته بود که این پرونده 
با صدور کیفرخواس��ت به دادگاه ارس��ال ش��د و نظارت های دقیقی نیز 
در ای��ن رابطه صورت می گیرد. وی تصریح کرد: در راس��تای حمایت از 
سرمایه گذاری و فعالیت های سالم اقتصادی و مبارزه با سوءجریانات مالی 
چند پرونده تسهیالت بانکی در حوزه ثبت سفارش و صندوق توسعه ملی 

به صورت ارزی و ریالی بررسی شد.
عتباتی با بیان اینکه با بررسی های صورت گرفته مشخص شد غالب این 
تسهیالت در محل های مشخص خود خرج شده است، خاطرنشان کرد: 
یکی از واحد های تولیدی عظیم اس��تان اردبیل که بیش از ۱۱۰ میلیارد 
تومان ارز دریافت کرده بود؛ ارز دریافتی را تماما در جهت توس��عه واحد 

تولیدی و خرید تجهیزات صرف کرده بود.

دادستان اردبیل خبر داد
صدور کیفرخواست برای پرونده 2۳ میلیاردی فرار مالیاتی

دادستان ساری:
دریافت حق فنی ارایه دارو در 

داروخانه های مازندران ممنوع شد
دادس��تان عمومی و انقالب مرکز اس��تان مازن��دران از ممنوعی��ت دریافت حق فنی ارای��ه دارو در 
داروخانه های این اس��تان خبر داد. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، سیدیونس 
حس��ینی عالمی از ممنوعیت دریافت حق فنی ارایه دارو در داروخانه ه��ا خبر داد و گفت: وفق دادنامه 
صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات وزیران درخصوص تعرفه حق فنی ارایه دارو 
در داروخانه ها، مراتب به اطالع دانشگاه علوم پزشکی مازندران و علوم پزشکی بابل رسید تا نسبت به 
رعایت قانون و ابالغ به داروخانه ها اقدام شود. درصورت دریافت این عنوان توسط داروخانه ها، موضوع 

در کمیسیون ماده ۱۱ مطرح و جهت رسیدگی قضایی به تعزیزات اعالم می شود.

دادستان قم:
متهمان فرار  مالیاتی تحت پیگرد قضایی 

قرار خواهند گرفت
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان قم گفت: متهمان فرار  مالیاتی، در راستای احیا و احقاق حقوق 

عامه، با اعالم سازمان امور مالیاتی، تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
مهدی کاهه از اختصاص شعبه ویژه و تخصصی متهمان فرار مالیاتی در دادسرای عمومی و انقالب 

قم خبر داد.
دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان قم در گفت  و گو با میزان اظهار کرد: دادستانی این استان در 
راستای احیا و احقاق حقوق عامه، متهمان فرار  مالیاتی که اسامی آنها توسط سازمان امور مالیاتی به 

این حوزه اعالم شود، تحت پیگرد قضایی قرار خواهد داد.
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   اجتماعی  

چهرهها

تشدید نظارت بر عملکرد 
آمبوالنس  های بخش خصوصی 

 رییس سازمان اورژانس کشور با بیان 
اینکه برخی از آمبوالنس ها به صورت 
خصوصی در سطح ش��هر تهران به 
بیم��اران خدمت رس��انی می کنند، 
گف��ت: از عملک��رد آمبوالنس های 
بخ��ش خصوصی راضی نیس��تم و 
آیین نامه جدیدی در زمینه تعرفه های 
این آمبوالنس ها به زودی به این مراکز ابالغ می شود. پیرحسین کولیوند 
بیان کرد: پ��س از این آیین نامه، به عملک��رد آمبوالنس های خصوصی 
نظارت بیش��تری صورت خواهد گرفت و از مردم به عنوان ناظر افتخاری 

در این زمینه استفاده خواهد شد.

ممنوعیت سوادآموزی 
در مهدهای کودک 

 مدیرکل امور کودک��ان و نوجوانان 
س��ازمان بهزیستی کش��ور، گفت: 
سوادآموزی زیر سن مدرسه در مهد 
کودک ممنوع است، البته والدین به 
چنین آموزش هایی در مهدها تمایل 
اف��زود:  نفری��ه  محم��د  دارن��د. 
سوادآموزی، س��ن مشخصی دارد و 
آغ��از زودهنگام آن می تواند فش��ارهایی را بر ک��ودک تحمیل کند. وی 
همچنین از والدین خواس��ت هنگام ثبت نام کودک خود در مهدها به آرم 

بهزیستی توجه کنند.

اشتغال برای ۱۰هزار معتاد بهبود یافته
 سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
با بیان اینکه در سال گذشته ۱۰هزار 
شغل برای معتادان بهبود یافته ایجاد 
کرده ای��م، اظهار کرد: م��ا تعدای از 
کارفرمایان را به این سمت بردیم تا 
افراد بهبود یافت��ه را بپذیرند، اما این 
 کار به تنهایی کفایت نمی کند. پرویز 
افشار افزود: اکنون تفاهم نامه ای با سازمان بسیج و بهزیستی  درخصوص  

راه اندازی مراکز جامع صیانت، اشتغال و توانمندسازی امضا کرده ایم، 

آلودگی هوا ششمین عامل مرگ ومیر 
ریی��س مرکز تحقیقات سیاس��تگذاری س��المت دانش��گاه علوم 
پزشکی ش��یراز با بیان اینکه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران 
رو به افرایش اس��ت، گفت: آلودگی هوا ششمین عامل مرگ و میر 
در ایران به ویژه میان مبتالیان به س��رطان و بیماری های تنفسی 
محس��وب می ش��ود. کامران باقری لنکرانی افزود: در مقایس��ه با 
کش��ورهای همسایه، ایران جزو کش��ورهای بحرانی در این زمینه 
محسوب نمی شود؛ اگرچه حدود  ۲۰درصد مرگ و میرهای ناشی از 

بیماری های تنفسی در ایران به دلیل آلودگی هوا است.

تجهیز مرزهای کشور
به وسایل مراقبت اپتیکی 

فرمانده نیروی انتظامی کشور از تجهیر پاسگاه های مرزی کشور به 
وسایل مراقبتی اپتیکی خبر داد و گفت: بخشی از این وسایل از خارج 
وارد شده و بخشی نیز توس��ط وزارت دفاع تولید شده که در اختیار 
پاسگاه های مرزی و مرزبانان گذاشته می شود. سردار حسین اشتری 
بیان کرد: همچنین قرارگاه جهادی نیز برای ارائه آموزش های الزم 

به مرزبانان  راه اندازی شده است. 

اجرای طرح شهردار مدرسه 
مع��اون پرورش��ی و فرهنگی آم��وزش و پرورش ش��هر تهران از 
اجرای طرح ش��هردار مدرس��ه در ۴۴۰ مدرس��ه پایتخت خبر داد.

عبدالرس��ول کریمی اظهار کرد: در این طرح یکی از دانش آموزان 
مدرسه به عنوان شهردار انتخاب می ش��ود و وی با همکاری سایر  
دانش آموزان برای حل مشکالت مدرسه می کوشد.وی گفت: این 
طرح چند هدف ازجمله مشارکت دانش  آموزان، مهارت های زندگی 

و مسئولیت پذیری را دنبال می کند.

۱۰هزار میلیارد تومان بار مالی 
زلزله کرمانشاه 

استاندار کرمانش��اه گفت: بار مالی زلزله کرمانشاه تا امروز ۱۰ هزار 
و ۸۵۵ میلیارد تومان بوده که ممکن است بیشتر هم شود.هوشنگ 
بازوند اظهار کرد: این یک زلزله بس��یار بزرگ بود و زلزله ای با این 
بزرگی در غرب کشور ثبت نشده بود. به گفته وی ۱۱ هزار نفر نیروی 
زبده در بحث امداد و نجات در این شهرستان ها مشغول بودند که این 
ظرفیت در سایر زلزله ها نبود. بازوند گفت: این زمین لرزه تاکنون پنج 

هزار و ۴3۵ پس لرزه داشته است.

اجرای قانون همسان سازی 
حقوق بازنشستگان 

دس��تیار مدیرعامل و معاون فرهنگی و اجتماعی س��ازمان تامین 
اجتماع��ی گفت: قانون همس��ان س��ازی حقوق بازنشس��تگان و 
مس��تمری بگیران، بر اس��اس تکالیف قانون��ی و مصوبه مجلس 
شورای اس��المی اجرا خواهد شد. محمدرضا جعفریان همچنین به 
تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان حوزه های ذی ربط 
و برای پیش بینی منابع مورد نیاز و ارائه پیشنهادات عملیاتی در این 

زمینه اشاره کرد.

خبر

HEMAYATONLINE.
IR

درنشستمدیرانجشنوارهمطرحشد

فیلم سازان مقاومت به دنبال ترویج روحیه ایثار
اعض�ای ش�ورای برگ�زاری پانزدهمی�ن جش�نواره فیلم 
»مقاومت« در نشس�تی رس�انه ای در غیاب محمد خزاعی 
دبیر این رویداد به تش�ریح برنامه بخش های مختلف این 

رویداد پرداختند.

  آغاز جشنواره از 5 آذر
یزدان عش��یری مدیر روابط عمومی جش��نواره مقاومت، با اعالم تقویم 
برگزاری ای��ن رویداد گفت: افتتاحیه جش��نواره پانزدهم از پنجم آذرماه 
در تاالر وحدت برگزاری خواهد ش��د. این رویداد تا ۹ آذر در دو سینمای 
»فلسطین« و »عصرجدید« میزبان مخاطبان خواهد بود و اختتامیه هم 

در همان روز ۹ آذرماه در برج میالد برگزار می شود.

 فیلم سازی امروز بیزینس است
کامران ملکی مدیر بخش ویژه »چهل سال سینمای مقاومت« هم گفت: 
کش��ور ما با تعدد جشنواره های سینمایی رو به رو است. در هر ماه از سال 
جشنواره هایی برگزار می شود؛ این جشنواره ها سیاست و رویکرد مشخص 
خود را دارند و همه برای سینمای کشور الزم هستند. این جشنواره ها برای 
زنده نگه داشتن سینما برگزار می شوند اما »مقاومت« در این میان تفاوت 

عمده ای دارد و آن اینکه به دنبال احیای آرمان هاست.
وی با یادآوری ش��عر »مرا اسب س��فیدی بود روزی، شهادت را امیدی 
بود روزی« ادامه داد: امروز اس��ب س��فید تبدیل به پورشه شده و آرزوی 
شهادت هم جای خود را به آرزوی ویزا داده است، »امید« هم که تبدیل 
به فراکسیونی در مجلس شده است! به نظرم رنگ ها دارد تغییر می کند و 
شاید یکی از جاهایی که برخی از این نکات را بتوان یادآوری کرد جشنواره 

فیلم مقاومت باشد.
وی افزود: روزگاری در کش��ور ما فیلم س��اختن فریضه و فضیلت بود اما 
امروز فیلمسازی تبدیل به یک تجارت ش��ده و این خطری است که در 

رویدادی مانند جشنواره مقاومت می توان به آن پرداخت.
ملکی با طرح سؤال هایی مانند »چرا فیلم های دفاع مقدس ما در عرصه 
جهانی پخش نمی شود؟« و »چرا خودمان فکر می کنیم این آثار مخاطب 
ندارند؟« گفت: جای طرح، بررس��ی و پرداختن به این سؤال ها جشنواره 
مقاومت است. بخش چهل سال س��ینمای مقاومت هم با همین انگیزه 
شکل گرفته است. مسئله اصلی ما مرور داشته ها و تحلیل اینکه چرا این 
فیلم ها در سینما ماندگار شده بوده اس��ت؛ فیلم هایی که قبل از ساخت، 

کسی نگران اسپانسر آنها نبوده است.
وی در ادامه به برگزاری کارگاه های انتقال تجربه اش��اره و تصریح کرد: 
احمدرضا دروی��ش با موضوع س��اخت پروژه های عظیم در س��ینمای 
مقاومت، مس��عود ده نمکی با موضوع جذب مخاطب ب��رای فیلم های 
مقاوم��ت و علی نصیریان ب��ا موضوع بازیگ��ری در فیلم های مقاومت، 

تجربیات خود را با عالقه مندان این حوزه به اشتراک خواهند گذاشت.

 معرفی چهره واقعی ایران
در ادامه نشست هم محمد حس��ینی مدیر بخش اسالم هراسی و ایران 
ستیزی در س��ینمای غرب، با اش��اره به رویکرد غالب سینمای غرب در 
توجه به موضوعات تاریخ��ی و معضالت اجتماعی ایران، به طور خاص 
به سکانسی از فیلم »کشتی گیر« س��اخته دارن آرنوفسکی اشاره کرد و 
گفت: در این س��کانس بدون آنکه کش��ور ایران موضوعیتی در داستان 
فیلم داشته باشد، کشتی گیری با لباس پرچم ایران و با فریاد ایران ایران 

روی رینگ می رود و کتک می خورد! اگر با پرچم و نام هر کشور دیگری 
چنین می کردند حتماً شکایت می شد اما ما حتی این کار را هم نکردیم.

وی سپس معرفی چهره واقعی ایران را یکی از وجوه »سینمای مقاومت« 
توصیف کرد و در تش��ریح برنامه این بخش از جش��نواره به معرفی سه 
فیلم »قاتل آمریکایی«، »زیرس��ایه ها« و »ش��ش روز« پرداخت که به 
صورت ویژه در جش��نواره امس��ال اکران و با حضور مجید شاه حسینی، 

سعید مستغاثی و حسن عباسی مورد آنالیز و تحلیل قرار خواهد گرفت.

 پذیرش یک مستند ناشناس درباره »خاشقچی«
احسان کاوه جانشین بخش بین الملل و مسئول کمیته اجرایی بین الملل 
جشنواره پانزدهم هم در این نشس��ت به مستندی با عنوان »خاشقچی 
تنها نیست« اشاره کرد و گفت: این مستند با موضوع شرایط خبرنگاران 
در کش��ور عربستان و فش��اری که تحمل می کنند ساخته شده که نکته 
جالب آن این اس��ت که به دلیل شرایط امنیتی به صورت کاماًل ناشناس 
به دبیرخانه جش��نواره ارسال ش��ده و ما حتی کارگردان و کشور سازنده 
آن را ه��م نمی دانیم. اما فیلم کیفی��ت الزم برای حضور در بخش اصلی 

جشنواره را دارد.
وی همچنی��ن از برگزاری کنفرانس ویژه خبری با حضور س��ینماگران 
سوری در جشنواره امس��ال خبر داد که دلیل برگزاری آن حضور پررنگ 

سینمای سوریه در جشنواره پانزدهم بوده است.
مهدی جوادی مدیر برنامه ریزی و هماهنگی مباحث گفتمانی جشنواره 
دیگر مدیر پانزدهمین جش��نواره فیلم مقاومت بود که در این نشس��ت 
به تش��ریح رویکردهای اصلی جش��نواره همچون »شبکه سازی برای 
فیلم س��ازان مقاومت کش��ورهای مختلف«، »تمرکززدای��ی و توجه به 

پراکندگی استانی« و »جهانی س��ازی آثار مرتبط با مقاومت« پرداخت. 
وی به معرفی چهره س��ال مقاومت به سنت هر دوره این رویداد، در آیین 

اختتامیه این دوره هم اشاره کرد.
حسن امجدی مقدم مسئول بخش استانی جشنواره  هم با اشاره به شعار 
»عدالت فرهنگی« از برگزاری قطعی جش��نواره در سه استان اصفهان، 

همدان و زنجان خبر داد.
به گفته وی،3 اس��تان کردس��تان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی 
هم متقاضی همراهی با جش��نواره پانزدهم هستند که این درخواست در 

دست بررسی است.
وی از اکران های مردمی در ۱۰۰ نقطه از کشور ازجمله مناطق محروم هم 
خبر داد و در گفت: در این دوره از جشنواره تا پایان سال در قالب هفته های 
فیلم، اکران فیلم های مقاومت در استان های مختلف را دنبال خواهیم کرد.

 معاون امور فرهنگی 
و  فرهن��گ  وزارت 
ارشاد اسالمی گفت: 
ناشران برای دریافت 
کاغذ مورد نیاز خود از 
امروز فقط به سامانه 
توزی��ع مراجعه کنند.

محس��ن ج��وادی با 
اعالم این خبر افزود: 
تمهیدات الزم برای تامین کاغذ ناش��ران فراهم ش��ده اس��ت و 
نگرانی در این زمینه وجود ندارد.معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در عین حال تصریح کرد: ناشرانی که درخواست 
کاغذ دارند، می توانند با مراجعه به س��امانه توزیع کاغذ به نش��انی 
paperds.ir درخواس��ت خود را ثبت کنند.ج��وادی ادامه داد: 
درخواس��ت ها پس از بررسی و ارزیابی عملکرد ناشران در دو سال 
گذشته محقق می شود.وی افزود: کاغذهایی که از طریق سامانه 
توزیع در اختیار ناش��ران قرار می گیرد، بر اساس قیمت تمام شده 
مورد تایید س��ازمان حمایت و کارگروه س��اماندهی کاغذ اس��ت.
معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی با قدردانی 
از همکاری مناس��ب واردکنندگان کاغذ تاکید کرد: چنانچه سایر 
واردکنندگ��ان کاغذ دولتی خود را بر اس��اس مصوب��ات در اختیار 
شبکه توزیع قرار دهند، مشکل تعزیراتی متوجه آنها نخواهد شد.
وی تصریح کرد: حل مشکل کاغذ در شرایط فعلی در گرو همکاری 
ناشران و مصرف کنندگان کاغذ و نیز واردکنندگان کاغذ با سیستم 

توزیع است.

خبر ویژه

آغاز توزیع کاغذ میان ناشران 
از امروز

مدیر دبیرخانه س��ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر درباره روند ارس��ال آثار به دبیرخانه فجر گفت: متقاضیان 
می توانند با مراجعه به س��ایت جشنواره به آدرس fajrfilmfestival.com و یا به صورت حضوری با پر 
کردن فرم شرکت در جشنواره ثبت نام کنند. سیمون سیمونیان ادامه داد: تهیه کنندگان و کارگردان ها توجه 
داش��ته باشند که اگر اولین اثر سینمایی ش��ان را ارائه می دهند در بخش نگاه نو، در غیر این صورت در بخش 
سینمای ایران شرکت کنند. همچنین اگر اثر، فیلم مستند است در بخش فیلم های مستند ثبت نام کنند. وی 
با بیان اینکه متقاضیان باید بر اساس آیین نامه ثبت نام کنند، یادآور شد: در جشنواره سی و هفتم فیلمی مورد 
پذیرش است که پروانه ساخت یا نمایش س��ینمایی داشته باشد و فیلم های مستند باالی 7۰ دقیقه مجاز به 
ثبت نام هستند. وی با بیان اینکه امسال در فراخوان جشنواره بخشی برای ثبت نام فیلم کوتاه داستانی وجود 
ندارد، توضیح داد: بهترین فیلم کوتاه داستانی از بین برگزیده های جشن خانه سینما و همچنین برگزیدگان 
جش��نواره انجمن سینمای جوان به داوری گذاشته و انتخاب می ش��وند؛ بنابراین بخشی مجزا برای ثبت نام 

فیلم کوتاه داستانی وجود ندارد.
مدیر دبیرخانه جشنواره فیلم فجر با اشاره به مهلت ارسال آثار گفت: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه فیلم فجر به 
صورت اینترنتی و حضوری تا پایان آبان ماه است و بازبینی آثار توسط هیأت انتخاب آذرماه صورت می گیرد.

مدیر دبیرخانه س��ی و هفتمین جش��نواره فیلم فجر همچنین تاکید کرد: بهتر است فیلمسازان نسخه کامل 
آثارشان را برای نمایش به هیأت انتخاب تحویل دهند تا اگر فیلمشان انتخاب نشد اعتراضی مبنی بر ناقص 

بودن فیلم هایشان نداشته باشند.

سینما

حمید ش��اه آبادی ضمن ابراز نگرانی از ممنوعیت هرگونه پرداخت مالی به بازنشستگان، از تالش برای 
تدبیر قانونی به منظور به کارگیری از ظرفیت بازنشستگان در رادیو گفت.

معاون صدا سازمان صداوس��یما در گفت وگو با مهر درباره اعمال قانون منع به کارگیری بازنشستگان، 
ضمن اش��اره به اینکه »در معاونت صدا فقط مجتبی تونه ای مدیر ش��بکه معارف مش��مول این قانون 
می ش��ود« گفت: آنچه ما را نگران می کند و به دنبال راهکار برای آن هستیم مقرراتی است که هرگونه 
پرداخت مالی به بازنشستگان را محدود می کند. وی توضیح داد: ما در حال حاضر به صورت پاره وقت از 
بازنشستگان در برنامه های رادیویی مثل آثار نمایشی و دیگر برنامه ها بهره می گیریم و قطعاً این ظرفیت 
همچنان باید مورد بهره برداری قرار بگیرد اما از آنجایی که این افراد رابطه استخدامی با ما ندارند، به دنبال 
راهکاری هستیم تا بتوانیم با استفاده از مجاری قانونی بحث پرداخت به این همکاران را برطرف کنیم.

شاه آبادی تصریح کرد: مجموعه مقررات مربوط به بازنشستگی در معاونت صدا به درستی انجام می شود 
در س��طح مدیران و کارکنان میانی معدود افرادی را داریم که بازنشس��ته شوند و خوشبختانه خللی در 

کارها ایجاد نمی شود.
وی در ادامه درباره ارتقای سطح نویسندگان در رادیو هم گفت: در سال جاری کارگروه نویسندگان شکل 
گرفت و جلسات مختلفی هم در این زمینه داشتیم که طی آنها ساختار نرخ نامه نویسندگی در رادیو تغییر 
کرد که از ابتدای سال ۹۸ اجرایی می شود. در این ساختار جدید سطح بندی نویسندگان در دستور کار قرار 

گرفته و در حال حاضر پرونده هایی برای سطح بندی افراد در حال شکل گیری است. 

   نمایش��گاه عکس »کودکان زلزله زده« با حضور هنرمندان و جمعی از کودکان، در باغ موزه قصر روز افتتاح ش��د. این نمایشگاه که نگران منع پرداخت دستمزد به بازنشستگان هستیم
 ش��امل ۸۰ عکس برگزیده از مجموع ۱۵۰۰ عکسی است که عکاسان برای ش��رکت در نمایشگاه ارائه داده بودند همه روزه تا دوشنبه

 ۲۸ آبان از ساعت ۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر در سالن اصلی باغ موزه قصر برپاست.

   مدیر کمیته دبیرخانه و امور هماهنگی بیس��ت و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم طی حکمی از سوی معاون قرآن و عترت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منصوب شد. عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس بیست 
و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در حکمی وحید مرسلی را به عنوان مدیرکمیته دبیرخانه و امور هماهنگی بیست و هفتمین 
نمایش��گاه بین المللی قرآن کریم منصوب کرد. مرسلی در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به عنوان مدیر هماهنگی 

و پیگیری فعالیت داشته است.

   کنس��رت دونوازی پیانو و ویولن بردیا صدرنوری و علیرضا چراغچی با عنوان »ره عشق« در تاالر وحدت تهران برگزار می شود. در 
این کنس��رت که به همت موسسه فرهنگی هنری »راد نواندیش« میزبان عالقه مندان موسیقی ایرانی است قطعاتی در دستگاه های 
ماهور، اصفهان و چهارگاه با اجرای آثاری از آهنگسازان صاحبنام موسیقی کشورمان از جمله پرویز یاحقی، حبیب اهلل بدیعی، همایون 

خرم، اسداهلل ملک، انوشیروان روحانی و تعدادی دیگر به مخاطبان ارایه می شود.

   ضبط فصل دوم فیلم مسابقه »رالی ایرانی« به کارگردانی آرش معیریان در جزیره قشم به پایان رسید. چهره های مختلفی در این فصل به 
عنوان شرکت کننده حضور داشتند و شرکت کنندگان نسبت به فصل اول افزایش پیدا کرده اند. همچنین تفاوت این فصل با فصل گذشته در آن 

است که این بار برای عبور از هر مرحله و ورود به مرحله بعد گروه های شرکت کننده، یک گروه را به انتخاب خود حذف می کنند. 

تیترواره

پایان آبان آخرین مهلت ارسال فیلم ها به جشنواره فجر

گفت و گو

نتظام�ی  ا فرمان�ده 
گروه

اجتماعی
پایتخت از اجرای طرح 
رعد ۱8 و دس�تگیری 
546 نفر از س�ارقان و 
مال خران، همچنین دستگیری ۱3۰ دالل 

ارز و باند جعل سکه در تهران خبر داد.

سردار حسین رحیمی در حاشیه هجدهمین طرح 
رعد پلیس پیشگیری پایتخت و در جمع خبرنگاران 
به اجرای چهار مرحله عملیات در چند روز گذشته 
برای برخورد با مفسدان اقتصادی اشاره کرد و افزود: 
در چند روز اخیر ۱3۰نفر از دالالن ارزی و جاعالن 
سکه دستگیر شده و به زندان منتقل شده اند.  وی 
با تاکید مجدد بر اینکه فروش ارز در داخل خیابان، 
بازار و چهارراهها جرم  محسوب می شود و پلیس با 
آن برخورد خواهد کرد، تصریح کرد: پلیس با تمام 
قدرت از صرافی های مجاز حمایت می کند و فقط 
خرید و ف��روش در صرافی های مج��از و بانک ها 
مجاز است.  فرمانده انتظامی پایتخت با اعالم این 
مطلب که برخورد با مفسدان اقتصادی به طور ویژه 
در دستور پلیس قرار دارد، اظهار کرد: دستگیری ها، 

بازار سکه و ارز  را تثبیت کرده است. 

 کشف و شناسایی اموال
 85 درصد مالباختگان

رییس پلیس پایتخت در ادامه  با اش��اره به اجرای 
۲۵۸ حکم قضایی در هجدهمین مرحله طرح رعد 
از بازداش��ت ۵۴۶ سارق و مالخر، انهدام 3۲ باند و 
اعتراف س��ارقان به ۱۲3۴ فقره سرقت خبر داد. 
س��ردار رحیمی افزود: بالغ بر ۶ هزار و 7۶۱ اموال 
مسروقه در این مرحله از کشف و شناسایی شد، این 
آمار شامل ۸۵ درصد مالباختگان می شد که اموال 
تحویل آنها خواهد ش��د. همچنین ۲۰۱ دستگاه 
خودرو و موتورسیکلت کشف شد که ارزش اموال 

کشف ش��ده حدود هفت میلی��ارد و ۵۵۶ میلیون 
تومان است به گزارش خبرگزاری ها،. وی با بیان 
اینکه ۵۵ درصد از س��ارقان بازداشت شده )۵۴۶ 
سارق( برای نخستین بار بازداشت شده اند، گفت: 
۴۵ درصد از این افراد نیز دارای سابقه قبلی بودند 
که چهار قبضه س��الح جنگی و ۴۰ قبضه سالح 

سرد از آنها کشف و ضبط شد.

 اجرای طرح های محله محور
رییس پلیس پایتخت در ادامه درباره دس��تگیری 
س��ارقان س��ابقه دار گفت: تنبیه واعمال مجازات 
کار پلیس نیس��ت؛ ما وظیف��ه داریم س��ارقان را 
دستگیر کنیم و با جدیت و تالش این کار را انجام 
می دهیم؛ در بین دستگیر شدگان سارقی داریم که 
کمتر از یک هفته اس��ت آزاد شده و دوباره در حین 
سرقت دستگیر شده است. سردار رحیمی اشاره ای 
هم به اج��رای طرح های محله محور داش��ت، با 

ای��ن توضیح که ج��دای از طرح های سراس��ری 
پلیس پایتخت، کالنتری ها طرح های محله ای را 
متناسب با افزایش جرایم در محله خود اجرا خواهند 
کرد. وی در خص��وص موبایل قاپی نز اعالم کرد: 
خوشبختانه توانسته ایم روند رو به افزایش موبایل 

قاپی را مهار کنیم.

 بازداشت 275 خرده فروش 
مواد مخدر

رییس پلی��س پایتخ��ت توضیحاتی نی��ز درباره 
کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر در این مرحله از 
طرح رعد داد. طبق اظهارات سردار رحیمی در مدت 
۴۸ ساعت، ۲7۵ خرده فروش بازداشت شدند و ۸۰ 
کیلوگرم انواع مواد مخدر از آنها کشف شد. همچنین 
دو باند قاچاق مواد مخدر نیز متالشی شدند. وی این 
را هم گفت که در یک ماه گذشته نیز مقدار یک تن و 
۲۲3 کیلوگرم انواع مواد مخدر از هشت باند کشف 

شد و ۵۰ قاچاقچی در این باره دستگیر شدند.

 مهلت اخذ معاینه فنی
تمدید نمی شود

رییس پلیس پایتخت همچنین با بیان اینکه مهلت 
داده شده به شهروندان برای اخذ معاینه فنی آخرین 
تمدید نخواهد شد، بیان کرد: به زودی زمان اجرای 
طرح کاهش آلودگ��ی هوا را ب��رای اعمال قانون 
خودروهای فاقد معاینه فنی اعالم می کنیم. سردار 
رحیمی با تاکید براینکه معاینه فن��ی اقدام الزم و 
ضروری برای س��المتی و ایمنی مردم و خودروها 
است، تصریح کرد: البته باید به گونه ای طرح کاهش 
آلودگی هوا اجرا شود که امکانات برای اخذ مجوز 
معاینه فنی توس��ط رانندگان فراهم شود. به گفته 
وی در زمانی که اعالم شد خودروهای فاقد معاینه 
فنی اعمال قانون می ش��وند، صف های طوالنی 
برای اخذ معاینه فنی تش��کیل ش��د و برخی بیش 
از ۱۰ساعت در صف بودند.  رییس پلیس پایتخت 
خاطرنشان کرد: تمام موارد از جمله دوربین ها برای 
اجرای طرح آماده است و افرادی که فاقد معاینه فنی 
هس��تند از طریق دوربین اعمال قانون می شوند و 
به زودی زمان اجرایی شدن این طرح اعالم می شود.

 افزایش تصادفات به واسطه 
بارش باران

س��ردار رحیمی درخصوص ایجاد ترافیک در روزهای 
بارانی هم بیان ک��رد: با توجه به س��ردی هوا و بارش 
باران حجم خودرو در معابر افزایش می یابد؛ سیس��تم 
حمل و نقل عمومی هم که پاسخگو نیست و از طرف 
دیگر کاهش سرعت به واسطه بارش باران و افزایش 
تصادفات را داریم که بر حجم ترافیک می افزایند. وی 
تصریح کرد: زمانی که باران می بارد، سطح استفاده از 
خودروها باال می رود، اما همکاران ما در پلیس راهور تمام 

تالش خود را برای سهولت رفت وآمد انجام می دهند.

دستگیری 130 دالل ارز و باند جعل سکه
فرماندهانتظامیپایتختخبرداد

حناچی شهردار جدید تهران شد
در جریان یک صدمین جلسه شورای شهر تهران انتخاب 
ش�هردار جدید تهران از بی�ن دو گزینه که در دس�تورکار 
اعضای شورای شهر تهران قرار گرفته بود پیروز حناچی 

به عنوان شهردار جدید پایتخت انتخاب شد.

اعضای شورای اسالمی ش��هر تهران در یک صدمین جلسه این شورا، 
ش��هردار جدید پایتخت را انتخاب کردند. براین اساس از میان دو گزینه 
عباس آخوندی و پیروز حناچی، ش��هردار جدید انتخاب ش��د. حناچی با 
کسب ۱۱ رأی از ۲۱ رأی توانس��ت شهردار جدید تهران شود. آخوندی 
نیز با اختالف یک رای موفق به در اختیارگرفتن این مسند نشد. این در 

حالی اس��ت که براساس قانون، ش��هردار منتخب برای صدور حکم به 
وزارت کش��ور معرفی می شود و وزارت کش��ور نیز ۱۰ روز فرصت دارد 
تا حکم شهردار منتخب ش��ورا را صادر کند. گفتنی است؛ شورای پنجم 
در حالی س��ومین ش��هردار پایتخت را در مدت زمان عمر دو ساله خود 
انتخ��اب می کند که محمد علی نجفی اولین ش��هردار منتخب به علت 
ابتال به بیماری استعفا کرد و محمدعلی افشانی دومین شهردار منتخب 
شورای پنجم نیز  مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان شد و از 
شهرداری رفتنی ش��د. اکنون اما حناچی ۵۵ ساله که دارای تحصیالت 
دکتری معماری است و پیش از این نیز از رقبای محمدعلی نجفی و هم 
از رقبای محمدعلی افشانی در زمان بررسی گزینه های بررسی شهرداری 

تهران بود، این مسئولیت را برعهده گرفته است. حناچی که فارغ التحصیل 
اولین دوره دبیرستان مفید است. در دولت هفتم، در وزارت راه و شهرسازی 
دارای مسئولیت و در دولت نهم نیز مشاور وزیر راه، مسکن و شهرسازی 
بود. وی در دولت حسن روحانی نیز معاونت معماری و شهرسازی عباس 
آخوندی وزیر س��ابق راه و مسکن را برعهده داشت. البته نجفی شهردار 
سابق تهران بعد از تصدی منصب شهردار وی را از وزارت راه و شهرسازی 
به شهرداری تهران آورد تا به عنوان معاون فنی و عمرانی فعالیتش را آغاز 
کند. افشانی نیز حناچی را به عنوان معاون معماری و شهرسازی شهرداری 
تهران منصوب کرد که فعالیتش تا قبل از انتخابش به عنوان ش��هردار 

جدید تهران ادامه داشت. 
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دونالد ترامپ تا چند روز دیگر قصد کنار گذاش��تن کرس��تین نیلسن، 
وزیر امنیت داخلی این کش��ور را دارد. به گزارش نشریه »هیل«، پنج 
مقام فعلی و سابق کاخ سفید گفتند: دونالد ترامپ در تدارک برای کنار 
گذاشتن نیلسن از سمتش در سریع ترین زمان ممکن است. همچنین 
گفته شده که جان کلی، رئیس دفتر کاخ سفید با رئیس جمهور بر سر 
این موضوع اختالف پیداکرده است و به دنبال حفظ نیلسن در سمتش 
است. جان کلی در زمانی که خودش وزیر امنیت داخلی بود، نیلسن را 
به عنوان رئیس دفتر خود منصوب کرد و گزارش ش��ده که چندین ماه 
اس��ت از عملکرد او در دولت دفاع می کند. بااین حال دونالد ترامپ از 
زمانی که نیلس��ن در این سمت منصوب شد، در صحبت های علنی و 
خصوصی او را موردانتقاد قرار داده و در نشست های کابینه عمدتاً به او 
حمله کرده و همچنین در گفت وگوهایش با دیگر مقام های کاخ سفید 
او را مورد تمسخر قرار داده است. درعین حال از برخی نزدیکان نیلسن 

گزارش شده که او در این سمت راضی نیست.

 
واریز شدن کمک ۱۳۰ هزار یورویی به حساب شعبه حزب "آلترناتیو 
برای آلمان" در محل فعالیت رئیس فراکسیون این حزب در مجلس 
نمایندگان آلمان بحث برانگیز ش��ده است. به نوش��ته روزنامه »زود 
دویچه«، به حساب شعبه حزب پوپولیست و راست گرای "آلترناتیو برای 
آلمان" در منطقه فعالیت آلیس وایدل، رئیس فراکسیون این حزب در 
مجلس نمایندگان آلمان ۱۳۰ هزار یورو کمک مالی واریزشده است. این 
کمک مالی که از کشور سوئیس به حساب این حزب واریزشده، توجه 
محافل عمومی این کشور را به شدت به خود جلب کرده است اما آلیس 
وایدل، رئیس فراکسیون این حزب در مجلس نمایندگان آلمان، هیچ 
اشکالی در واریز شدن این مبلغ نمی بیند. او در پاسخ به پرسشی دراین باره 
به این نکته اشاره کرده که این مبلغ به طور قانونی به حساب شعبه حزب 
واریزشده، نه به حساب شخصی او در بانک. برمبنای تحقیقات مشترک 
شبکه رادیو تلویزیون غرب آلمان، ش��بکه تلویزیونی شمال آلمان و 
روزنامه آلمانی زود دویچه در ماه های ژوئیه تا س��پتامبر ۲۰۱۷، حدود 
۱۳۰ هزار یورو به حساب حزب آلترناتیو برای آلمان واریزشده است. این 
مبلغ از طرف یک شرکت دارویی در بخش های نه هزار فرانکی به شعبه 
شهر بودن زه در آلمان واریزشده که محل فعالیت آلیس وایدل است. این 
شرکت دارویی در رسید واریز پول در ارتباط با مناسبت این کمک های 

مالی نوشته است: کمک به کمپین انتخاباتی آلیس وایدل.

 
کنسول عربستان در استانبول که هرگز یک دیپلمات برجسته نبوده، پس 
از قتل روزنامه نگار مخالف سعودی به کشورش برگشته و دیگر در انظار 
عمومی دیده نشده و پاسخگوی سؤاالتی که درباره این پرونده مطرح شده، 
نیست. به گزارش روزنامه »واشنگتن پست«، محمد العتیبی، کنسول 
عربستان در استانبول تنها شاهدی اس��ت که می داند چه اتفاقی برای 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار مخالف سعودی افتاده است. موقعیت این 
کنسول در ششم اکتبر زمانی تغییر کرد که مسئول راهنمایی خبرنگاران 
رویترز شد و به چهره انکار عربستان درباره ناپدید شدن خاشقجی یا کشته 
شدنش در کنسولگری بدل شد. وی تأکید داشت که خاشقجی از یکی از 
دو ورودی کنسولگری خارج شده است. العتیبی ۱۶ اکتبر یک روز پیش از 
جستجوی کنسولگری توسط بازرسان ترکیه ای و سه روز پیش از اذعان 
عربستان در قتل خاشقجی در داخل کنسولگری، ترکیه را ترک گفت. 
به نظر می رس��د که العتیبی برای فرار از مجازات توسط مقام های ارشد 
ترکیه ای که او را دست کم شاهدی کلیدی و کمک کار در قتل خاشقجی و 
یک دروغ گو می دانند، از ترکیه رفت. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه نیز دو بار به این مسئله اشاره کرد که کنسول عربستان در استانبول 
نقشی در الپوشانی این قتل داشته و در مقاله ای در واشنگتن پست نوشت 
که العتیبی دروغ گفت و از ترکیه فرار کرد. مقام های س��عودی از بحث و 
گفتگو درباره این کنس��ول امتناع کرده و وزارت خارجه این کشور نیز به 
درخواست ها برای اظهارنظر دراین باره و شفاف سازی موقعیت دیپلماتیک 
العتیبی پاسخی نداده است. تالش ها برای دسترسی به العتیبی از طریق 
وزارت خارجه سعودی نیز بی نتیجه مانده است. العتیبی که اواخر ۲۰۱۶ 
و پس از سمت هایی در نیجریه و اندونزی به عنوان کنسول عربستان در 
استانبول منصوب شد، به عنوان شخصیت اصلی در ارزیابی های ترکیه 
درباره اینکه قتل خاشقجی پیش بینی شده و تالش برای الپوشانی آن 

نیز برنامه ریزی شده بوده، قرارگرفته است.

 
وزیر دارایی و اقتصاد فرانسه اعالم کرد اروپا باید به یک امپراتوری برای 
رقبا یعنی چین و آمریکا تبدیل شود. به گزارش روزنامه »هندلزبالت«، 
برونو لومر، وزیر دارایی و اقتصاد فرانسه گفت: اتحادیه اروپا باید قدرت 
خود را در سراس��ر جهان به نمایش بگذارد تا از صلح حمایت کرده و از 
محیط زیست نیز دفاع کند. لومر افزود: اروپا باید به یک امپراتوری تبدیل 
شود، درست همان طور که چین هست و به همان گونه ای که آمریکا 
هست اما یک امپراتوری صلح آمیز که به رشد سبز تکیه دارد. نه مثل 
چین یا آمریکا که از توافق آب وهوای پاریس بیرون آمده. وی در پاسخ 
به این سؤال که چرا از واژه جنجالی "امپراتوری" استفاده می کند، گفت: 
اشتباه برداش��ت نکنید، من درباره یک امپراتوری صلح آمیز صحبت 
می کنم که یک کش��ور قانونی اس��ت. من از ای��ن واژه برای افزایش 
آگاهی استفاده می کنم به این خاطر که جهان فردا توسط قدرتمندان 
شکل خواهد گرفت. وی افزود: قدرت، تفاوت به وجود می آورد. قدرت 
تکنیکی، اقتصادی، مالی، پولی و فرهنگی بسیار مهم و حیاتی خواهند 
بود. اروپا دیگر نباید از استفاده از قدرتش خجالت بکشد و باید به یک 

امپراتوری صلح تبدیل شود.

جلدروز

دولت ترامپ در حال بررس��ی 
درخواس��ت از دولت افغانستان 
برگ��زاری  در  تأخی��ر  ب��رای 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
است تا واشنگتن اجازه پیدا کند 
برای پایان جنگ ۱۷ س��اله علیه 

طالبان تالش کند. 
مناب��ع مطل��ع در گفت وگ��و ب��ا 
»وال استریت« گفتند فشار برای 
تأخی��ر در برگ��زاری انتخابات که 
برای ماه آوریل برنامه ریزی ش��ده 
اس��ت، یکی از چندین گزینه است 
ک��ه مقام های آمریکایی بررس��ی 
می کنن��د. ب��ر اس��اس گزارش ها، 
زلمای خلیل زاد،  نماینده ویژه آمریکا 
این ایده را مطرح کرده است اما این 
اق��دام در تناقض با لفاظ��ی دیرینه 

واشنگتن در حمایت از دموکراسی آزاد 
در افغانستان است. 

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان که برای دوره پنج ساله دوم نامزد 
خواهد شد، با این ایده مخالفت کرده است. غنی اخیراً گفته است: بر پایه 
انتخابات آزاد، انتخابات کاماًل جامع، مردم درباره رهبری آینده خودشان 
تصمیم گیری خواهند کرد. طالبان تا به امروز از مذاکره با اشرف غنی که 
پیشنهاد مذاکرات بدون پیش شرط با این گروه تروریستی را مطرح کرده 

است، امتناع کرده است. 
درخواس��ت ایاالت متحده از افغانس��تان برای به تعوی��ق انداختن زمان 
انتخابات قطعًا موجب ایجاد اختالفاتی میان دو کش��ور می ش��ود. کابل 
به حمای��ت مالی و نظامی واش��نگتن متکی اس��ت و همی��ن منجر به 
 افزایش نفوذ آمریکا می ش��ود اما رهبران افغ��ان تصمیم گیرنده نهایی 

هستند. 
دولت ترامپ امید دارد که این تعلی��ق درنهایت به انجام مذاکرات صلح 
با طالبان بینجام��د چراکه مقام ها نگران اند که این روند با آش��وب های 
سیاس��ی که گاها در انتخابات های افغانستان دیده می شود، به بن بست 
برس��د. دولت آمریکا اوایل امس��ال مذاکرات مس��تقیم با طالبان را آغاز 
کرد. بر اس��اس گزارش ها، زلمای خلیل زاد گفته اس��ت ک��ه احتماال به 
 ش��ش تا ۱۲ ماه زمان نی��از دارد تا به راهکار جدی��دی برای پایان جنگ 

دست یابد.

گزارش

کارشناسعراقیخبرداد
طرح آمریکا و هم پیمانان منطقه ای آن 

علیه اردن
کارش��ناس امنیتی ع��راق از طرح توطئ��ه آمریکا، عربس��تان و امارات 
 علی��ه اردن به منظ��ور همراه ک��ردن این کش��ور با معامله ق��رن، پرده

 برداشت.
»عباس العرداوی« کارشناس امور امنیتی در عراق، تأکید کرد که آمریکا 
از حض��ور نیروهای امنیتی و جنگنده های عراقی در نزدیکی پایگاه های 
نظامی اش واقع در نوار مرزی مش��ترک میان عراق و سوریه جلوگیری 
می کند. وی در گفت  وگو ب��ا پایگاه خبری »المعلومة« عراق، اعالم کرد 
که هدف آمریکا از این اقدام، تس��هیل روند انتقال داعش به داخل خاک 
عراق و نیز پنهان کردن شمار حقیقی نیروهای حاضر در این پایگاه های 

نظامی است. 
العرداوی تأکید کرد: نیروهای آمریکایی حاضر در نوار مرزی مش��ترک 
عراق و س��وریه، برای تضمین اجرای »معامله قرن« و ایجاد یک زمین 
مناسب یا یک کشور ثالث برای داعشی ها پس از شکست آن ها در عراق 
و سوریه، با همکاری عربستان و امارات تالش می کنند تا بار دیگر داعش 

را احیا و مجهز کنند. 
این کارش��ناس ام��ور امنیتی عراق اف��زود که آمریکا از نزدیک ش��دن 
هواپیماهای عراق و نیروهای امنیتی این کش��ور به پایگاه هایش در این 
منطقه جلوگیری می کند تا ضمن پنهان کردن ش��مار حقیقی نیروهای 
حاضر در این پایگاه ها و نیز هویت برخی از افسران موساد حاضر در آن ها، 
جزئیات نحوه انتقال تروریس��ت ها به پایگاه هایش در ش��مال کویت و 
ترانزیت آن ها از این پایگاه ها به مناطق دیگر با استفاده از بالگرد را پنهان 
کند. وی گفت که تحرکاتی نیز برای رهایی از حکومت پادش��اهی اردن 
در جریان اس��ت و به پیشنهاد امارات و عربستان، این رویکرد ایجادشده 
که داعش به اردن انتقال داده ش��ود تا این کش��ور در قبال این رویکرد با 

معامله قرن همسو و موافق شود. 
معامله ق��رن، طرحی آمریکایی اس��ت که هدف نهای��ی آن ایجاد نظم 
جدید منطقه ای با شکل گیری قدرت رژیم صهیونیستی و پایان منازعه 

فلسطین است. 
این ط��رح ب��ا مخالفت های طرف های فلس��طینی و حتی تش��کیالت 
خودگردان فلس��طین و ش��خص »محمود عباس« همراه اس��ت. تغییر 
وضعیت کرانه باختری و اش��غال بخش های دیگری از آن از سوی رژیم 
صهیونیس��تی موجب آواره شدن بخشی از فلس��طینیان به سوی اردن 

خواهد شد.
 ضمن آنکه در معامله قرن سخنی از حق بازگشت آوارگان به میان نیامده 
است. لذا برای اردن بسیار مهم است که برای مسئله آوارگان فلسطینی و 

امنیتش قبل از اجرای طرح تدابیری اندیشیده شود.

نیکاراگوئه
دولت نیکاراگوئه اعالم کرد که خسارات اقتصادی ناشی از اعتراض های 
ضد دولتی چند ماه پیش در این کشور حدود یک میلیارد دالر برآورده 
ش��ده و طی این بازه زمانی حدود ۱۲۰ هزار ش��غل نیز از دست رفت. 
وزارت خارجه نیکاراگوئ��ه تصریح کرد که ناآرامی ها و اعتراض هایی 
ک��ه بین ماه های آوریل و ژوئیه در سراس��ر این کش��ور رخ داد، باعث 
شد تا بخش حمل ونقل حدود 5۲5 میلیون دالر، صنعت گردشگری 
۲۳۱ میلیون دالر و دیگر بخش های عمومی حدود ۲۰5 میلیون دالر 
زیان مالی متحمل شوند. در ادامه این بیانیه آمده است: در این بازه زمانی 
مردم نیکاراگوئه با یک طرح کودتا توسط گروه های سیاسی مرتبط با 
سازمان های غیردولتی و بودجه رسانی از خارج روبرو بودند. دست کم 
۳۰۰ نف��ر از زمان آغاز اعتراض های ضد دولت��ی طی فروردین ماه در 
این کشور کشته ش��دند. مخالفان در نیکاراگوئه دولت دانیل اورتگا را 
عامل سرکوب خونین معترضان معرفی کرده اند اما رئیس جمهوری 
نیکاراگوئه این اتهام را رد کرده است. اعتراض ها در نیکاراگوئه از آوریل 
)فروردین ماه( و زمانی آغاز شد که دولت طرحی را برای تغییر نظام تأمین 
اجتماعی با هدف تأمین کس��ری بودجه پیشنهاد داد. این طرح بعدها 
منتفی شد، اما اعتراض ها علیه اورتگا همچنان ادامه یافت. معترضان 
خواستار کناره گیری اورتگا از قدرت شده اند اما وی بر ماندن در سمت 

ریاست جمهوری تأکید کرده است.

عکسنوشت

رجب طیب اردوغان که در مراسم سالگرد جنگ جهانی اول شرکت کرده 
بود، به دلیل خس��تگی به خواب رفت که این حرکت عجیب نتوانست از 

دوربین عکاسان خبری دور بماند. 
البته این اولین باری نبود که اردوغان در یک مراسم مهم به خواب می رود. 
او قباًل نیز در یک نشس��ت خبری مهم با رئیس جمهور اوکراین نیز چرت 

زده بود.

درگیری ه��ای جدید بی��ن رژیم صهیونیس��تی و 
نیروهای مقاومت در نوار غزه، در حالی وارد دومین 
روز خود می شود که به اذعان ارتش صهیونیستی، 
طی حدود ۱۲ س��اعت، بیش از 4۰۰ فروند راکت به 

سمت اراضی اشغالی شلیک شده است.
س��خنگوی ارتش رژیم صهیونیس��تی صبح روز 
گذشته اعالم کرد که گروه های مقاومت فلسطینی 
در واکنش به حمالت جنگنده های اسرائیلی، بیش 
از 4۰۰ فروند موشک و راکت به سمت شهرک های 
صهیونیست نش��ین در مناطق مرزی نزدیک غزه 
شلیک کرده اند که سامانه های پدافندی گنبد آهنین 
توفیق چندانی در متوقف کردن این حمالت نداشتند. 
گفته می شود این سامانه ها فقط توانسته اند با ۱۰۰ 

فروند از آنها مقابله کنند.
سه ساختمان چند طبقه در شهرک های صهیونیست 
نشین »نِتیووت« و »عسقالن« بر اثر برخورد مستقیم 
راکت های مقاومت به طور کامل نابود ش��دند. یک 

اتوب��وس حامل نظامیان صهیونیس��ت نی��ز که از 
شهرک »سدیروت« در حال حرکت به سمت مرز 
غزه بود، برای اولین بار به وس��یله یک موشک ضد 

تانک مقاومت، منهدم شد.
در حالی که ارتش رژیم صهیونیس��تی از ارائه آمار 
تلفات انهدام ای��ن اتوبوس خ��ودداری می کند اما 
رسانه های مستقر در فلس��طین اشغالی می گویند 
تا کنون 4 شهرک نش��ین صهیونیست بر اثر پاسخ 
موش��کی مقاومت کش��ته ش��ده و حداقل 85 نفر 
دیگر نیز زخمی شدند. شهرک نشینانی که معمواًل 
در زمان حمالت هوایی اس��رائیل به غزه و کش��تار 
فلسطینیان، با حضور در پش��ت بام خانه های خود، 
به نظاره این جنایات می نشس��تند. بر اس��اس این 
گزارش، ده ها خانواده ش��هرک نشین صهیونیست 
از ترس موشک های گروه های مقاومت فلسطین، 
منازل خود در اراضی اش��غالی را ت��رک کردند. این 
روزنامه صهیونیستی همچنین اعالم کرد که از دید 

شهرک نشینان، وضعیت امنیتی در اراضی اشغالی به 
دلیل حمالت مقاومت، غیرقابل تحمل است.

به نوشته رسانه های اسرائیلی، »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر این رژیم نیز بعد از مشورت های امنیتی 
4 ساعته ای که با لیبرمن و آیزنکوت داشت، ضمن 
ارائه چراغ سبز به ارتش برای تشدید حمالت به غزه، 
»تصمیمات عملیاتی« برای مقابل��ه با گروه های 
مقاومت گرفته که جزئیات آن به زودی در جلس��ه 

کابینه امنیتی اعالم می شود.
ارتش رژیم صهیونیس��تی بعد از این دستور، تعداد 
زیادی نیروی پشتیبانی شامل چندین دستگاه تانک و 
خودروی زرهی و چند گردان نیروی زمینی به مناطق 
مرزی با غزه اعزام کرد. همچنین از روز گذش��ته تا 
کنون چندین سامانه پدافندی جدید گنبد آهنین در 

شهرک های نزدیک غزه مستقر شده اند.
سخنگوی ارتش این رژیم با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد که ساختمان شبکه »االقصی« در مرکز شهر 

غزه در بمباران صهیونیس��ت ها به طور کامل نابود 
شد. گزارشات اولیه از شهادت ۱۲ فلسطینی و زخمی 

شدن ده ها نفر دیگر حکایت دارد.
»ابوحمزه« سخنگوی »سرایاالقدس« )گروهان های 
قدس( شاخه نظامی جهاد اسالمی اعالم کرد آنچه 
از دوشنبه شب تا کنون رخ داده )واکنش مقاومت به 
حمالت رژیم صهیونیستی( در راستای پاسخ های 
معمولی و آنچه دشمن پیش بینی می کرده، بوده اما 
پاسخ هایی که دشمن آن را پیش بینی نمی کند طی 
ساعات آینده خواهد بود. بر اساس گزارش خبرگزاری 
»شهاب«، ابوحمزه ادامه داد تصمیم مقاومت برای 
شهرک نش��نیان صهیونیس��ت فراتر از شهرهای 
»بئرالسبع و اشدود« است و باید در پناهگاه ها باقی 
بمانند. وی افزود ادامه حمالت، هدف قرار دادن منازل 
و اماکن عمومی، مقاومت را وادار به تصمیم گیری 
برای افزایش دایره پاسخگویی کرد. ضربات سختی 
که موشک های مقاومت وارد کرد پاسخی طبیعی به 
افزایش جنایات دشمن بود. درپی باال گرفتن تنش 
میان دو طرف فلس��طینی و اس��رائیلی در نوار غزه، 
جامعه بین المللی خواستار توقف فوری درگیری ها 
شد. دبیرکل س��ازمان ملل تحوالت اخیر را بسیار 
نگران کننده خواند و روسیه و مصر اسرائیل را عامل 
آغاز درگیری ها دانس��تند. آنتونیو گوترش، دبیرکل 
س��ازمان ملل نیز در گفت وگویی تلویزیونی اظهار 
داشت: تحوالت اخیر در نوار غزه بسیار نگران کننده 
و فاجعه ای غیر قابل توصیف هستند. گوترش ابراز 
امیدواری کرد که تنش در نوار غزه پایان یابد او گفت: 
در غیر این صورت جنگ جدیدی در غزه آغاز خواهد 
شد و ما با فاجعه بزرگی مواجه خواهیم شد، باید مانع 
این مساله شویم. دیبرکل سازمان ملل افزود: جهان 
دیگر همانند وضعیت جنگ جهانی دوم، دو قطبی 
نبوده و همانند وضعیت دهه نود قرن بیستم یک قطب 
تحت کنترل آمریکا نیست. وزارت خارجه روسیه نیز 
با درخواست از دو طرف برای حفظ خویشتن داری، 
اقدامات تحریک آمیز اسرائیل را دلیل تنش های اخیر 
دانست. سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا نیز تش��دید خشونت ها در غزه را هشدار دهنده 
خواند و گفت: "ش��لیک بی هدف موش��ک و دیگر 
اقدامات نظیر هدف قرار دادن غیر نظامیان غیر قابل 
قبول است و اقدامات خشونت بار باید فوراً متوقف شد.

 تنش ها بین رژیم صهیونیستی و گروه های مقاومت در نوار غزه درحالی با چراغ سبز ارتش برای افزایش تصاعدی، وارد 
گروه

دومین روز خود می شود که شهرک نشینان تا کنون متحمل تلفات سنگینی شده اند. بعد از اینکه صهیونیست ها با ورود به بینالملل
غزه یکی از فرماندهان حماس را ترور کردند، گروه حماس نیز دوشنبه شب در پاسخ به این حمله و حمالت بعدی آن بیش 
از 400 راکت به سمت سرزمین های اشغالی پرتاب کرد که بر اثر آن 4 صهیونیست کشته و تعداد زیادی نیز زخمی شدند.

شلیک 400 راکت به سرزمین های اشغالی
پاسخ مقاومت باعث هالکت 4 صهیونیست و زخمی شدن 85 نفر دیگر شد

مقاومتفلسطینبهحمالتاشغالگرانواکنشنشانداد

چهرهخبر

فرار روهینجایی ها از کمپ های آوارگان در بنگالدش
یکی از رهبران اقلیت روهینجایی اعالم ک�رد، ده ها خانواده از 
این گروه مس�لمان روهینجایی که بای�د در روزهای آتی طبق 
لیس�ت به میانمار بازمی گشتند، از کمپ هایشان در بنگالدش 
فرار کرده اند. در همی�ن حال میانمار برای پذیرش اولین گروه 

از آوارگان آماده می شود.

عبد السالم، از رهبران روهینجایی در کمپ "جامتولی" واقع در 4۰ کیلومتری 
جنوب شرق "کاکس بازار" در بنگالدش گفت: اکثر افرادی که نامشان در لیست 
است، فرار کرده اند تا بازگردانده نشوند. اکثر آنها به کمپ های مجاور رفته اند تا 

شناسایی و بر خالف میلشان مجبور به بازگشت نشوند. بنگالدش و میانمار اواخر 
اکتبر توافق کردند تا روند بازگرداندن صدها هزار آواره روهینجایی را که از ترس 
سرکوب نظامیان میانماری گریخته بودند، آغاز کنند. این در حالیست که آژانس 
پناهندگان سازمان ملل و گروه های امدادرسان می گویند تردیدهایی درباره امنیت 
و شراطی که میانمار باید برای بازگشت آماده کند، وجود دارد. برگرداندن اولین 
گروه ۲۰۰۰ نفری از آوارگان رسما از ۱5 نوامبر آغاز می شود و مقام های میانماری 
می گویند آماده پذیرش آنها هستند. وین میات آیه، وزیر رفاه اجتماعی و اسکان 
میانمار در کنفرانسی خبری گفت: این به کشور دیگر )بنگالدش( بستگی دارد 
که آیا این اقدام انجام شود یا خیر اما ما هم باید از طرف خودمان آماده باشیم. ما 

این کار را کرده ایم.     هفته گذشته بیش از ۲۰ تن از کسانی که نامشان در لیست 
بود به رویترز گفتند که حاضر نیستند به جایی که از آن فرار کرده اند-ایالت راخین در 
غرب میانمار- بازگردند چرا که می ترسند. بنگالدش گفته است هیچکس را وادار 
به بازگشت نمی کند و از کمیسیونر عالی پناهندگان سازمان ملل خواسته است تا 
از تمایل آوارگان اطمینان حاصل کند. براساس اعالم سازمان ملل، شرایط برای 
بازگشت آوارگان مهیا نیست و بخشی از علت آن بودایی های میانماری هستند 
که به بازگشت این آوارگان اعتراض دارند. کمیسیونر عالی پناهندگان سازمان 
ملل شامگاه یکشنبه اعالم کرد این آوارگان باید اجازه داشته باشند تا بروند و شرایط 

در میانمار را ببینند و بعد از آن برای بازگشت تصمیم بگیرند.  

 طعنه خفت بار رییس سابق سیا 
به ترامپ

 جایزه ای که از سفیر "بی وجدان" 
پس گرفته شد

رئیس سابق س��یا با انتقاد از دونالد ترامپ گفت، دلتنگ روزهایی است که روسای جمهوری آمریکا بابت 
صداقت و درستی خودشان مورد احترام قرار می گرفتند.

سخنان جان برنان، مدیر سابق سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( که منتقد گاه و بیگاه دونالد ترامپی 
است که اوایل امس��ال مجوز امنیتی او را لغو کرد، در جریان ستایش او از امانوئل ماکرون، آنگال مرکل و 

جاستین ترودو بابت واکنششان به قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی مطرح شد.
برنان در توئیتی نوشت: ترودو، ماکرون، مرکل... بسیار نیروبخش است که می بینیم رهبران پایبند گفته ها 
و اقدامات درست ش��ان برای کشورشان و نیز صلح و ثبات جهانی هستند. دلتنگ روزهایی 
هستم که روس��ای جمهوری آمریکا، درحالیکه هرگز کامل نبودند، بابت صداقت و 

درستی  خودشان مورد احترام قرار می گرفتند.    
ترامپ ۱۱ نوامبر برای شرکت در صدمین سالروز پایان جنگ جهانی اول به پاریس 
سفر کرد و در مراسمی حضور داشت که نخست وزیر کانادا، صدراعظم آلمان و سایر 
رهبران جهان هم بودند. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در طاق 
نصرت پاریس "ناسیونالیسم" را "خیانتی به میهن پرستی" دانست. این 
سخنان انتقادی آش��کار از دونالد ترامپ بود که ماه گذشته گفت یک 

"ناسیونالیست" است نه یک "گلوبالیست".

س��ازمان عفو بین الملل اعالم کرد که جایزه حقوق بشر »س��فیر وجدان« را از رهبر معنوی میانمار، به دلیل 
تداوم نقض حقوق بشر در این کشور، پس گرفته است. سازمان عفو بین المللی، روز دوشنبه در بیانیه ای اعالم 
کرد: »کومی نایدو« دبیرکل سازمان عفو بین الملل نامه ای به »آنگ سان سوچی« رهبر میانمار ارسال کرد تا 
به اطالع او برساند که این سازمان جایزه معتبر »سفیر« وجدان را از او پس خواهد گرفت. سازمان عفو بین الملل 

این جایزه را در سال ۲۰۰9 به سوچی داده است.دبیرکل سازمان عفو بین الملل در نامه اش 
به س��وچی نوشته است: از شما به عنوان سفیر وجدان س��ازمان عفو بین الملل، انتظار 
می رفت که به اس��تفاده از نفوذ معنوی تان برای متوقف ساختن ظلم، در هر جایی که 
می بینید و به ویژه در داخل خوِد میانمار، ادامه خواهید داد. در ادامه این نامه آمده است: 
امروز، ما احساس ناامیدی عمیق می کنیم؛ برای این که شما دیگر نماد امید، شجاعت 
و دفاع پایدار از حقوق بشر نیستید. سازمان عفو بین الملل نمی تواند وضعیت مداوم شما 
به عنوان دریافت کننده جایزه »س��فیر وجدان« را توجیه کند، ازاین رو، با نهایت اندوه 
و تأس��ف، ابالغ می کنیم که این جایزه را از شما پس خواهیم گرفت. پیش  از این نیز 
انگلیس نشان »آزادی آکسفورد« رهبر معنوی میانمار را پس گرفته بود. نشان »آزادی 
آکسفورد« به افراد شاخصی اعطا می شود که بنا به اعتقاد شورای این شهر، کارهای 

شایسته ای برای این شهر انجام داده اند.

فایل صوتی ضبط شده در کنسولگری عربستان سعودی در 
استانبول شواهد جدیدی از نقش احتمالی ولیعهد سعودی در 
قتل روزنامه نگار منتقد سعودی رو کرده است. نیویورک تایمز 
با انتشار گزارشی به محتوای این فایل صوتی اشاره کرده و 
بیان کرد که دستور قتل خاشقجی از طرف یک مقام بلند مرتبه 
در خاندان سعودی صادر شده است. اردوغان نیز اعالم کرده 
است که بن س�لمان باید در این خصوص پاسخگو باشد با 
این حال به نظر می رسد آمریکا هنوز هم نمی خواهد خواهان 
پرداخت هزینه قتل خاش�قجی ازطرف ولیعهد سعودی و یا 

هیچ کدام از مسئوالن سعودی شود.

س��ه منبع آگاه از محتوای فایل صوتی ضبط شده توسط دستگاه های 
اطالعاتی ترکیه از قتل »جمال خاشقجی«، روزنامه نگار منتقد سعودی 
گفته اند یکی از اعضای تیم ترور اندکی بعد از انجام این مأموریت، آن را 
به اطالع یک مقام مافوق که گمان می رود »محمد بن سلمان«، ولیعهد 
سعودی بوده باشد رسانده است. روزنامه نیویورک تایمز با گزارش این 
خبر نوشته این فایل صوتی ماه گذشته در اختیار »جینا هاسپل«، رئیس 
سیا گذاشته شده و مقام های اطالعاتی آن را آشکارترین شواهد در تأیید 
ارتباط ترور این روزنامه نگار منتقد س��عودی با ولیعهد رژیم س��عودی 
می دانند. طبق این گزارش، یکی از اعضای تیم ۱5 نفره ترور خاشقجی 
که روز ۲ اکتبر )۱۰ مهرماه( برای انجام این مأموریت از عربستان عازم 
استانبول شده بودند، بعد از قتل وی با یک مقام مافوق تماس گرفته و 
به او گفته »به رئیستان بگویید« مأموریت انجام شد. منابع مورد استناد 
نیویورک تایمز می گویند این تماس تلفنی توس��ط »ماهر عبدالعزیز 

مطرب« انجام شده و او با فرد مافوق به زبان عربی صحبت کرده است. 
با آنکه »ماهر« مستقیماً نام بن سلمان را بر سر زبان نیاورده دستگاه های 
اطالعاتی آمریکا معتقدند منظور او »رئیستان«، شخص بن سلمان بوده 
است. مقام های دستگاه های اطالعاتی ترکیه به مقام های آمریکایی 
گفته اند معتقدند گفت وگوی آقای مطرب، از مأموران تیم حفاظت محمد 
بن سلمان که معمواًل در سفرها در کار او دیده می شد با یکی از دستیاران 
محمد بن سلمان انجام شده است. با آنکه ممکن است تفاوت هایی در 
ترجمه ها از اظهارات مطرب وجود داشته باشد، مقام هایی که در جریان 
این تماس قرار دارند می گویند او س��خنانی با این مضمون که »اقدام 
مورد نظر انجام شد« بر سر زبان آورده است. »رجب طیب اردوغان«، 
رئیس جمهوری ترکیه هم در چند سخنرانی که بعد از قتل خاشقجی 
داشته بدون اشاره به نام بن سلمان تالش کرده تلویحاً او را مسئول صدور 
دستور این قتل نشان دهد. اردوغان چند بار گفته که این دستور از سوی 
»مقامات باال« صادر شده و بالفاصله »ملک سلمان«، پادشاه سعودی 
را از این احتمال تبرئه کرده است. اردوغان در جدیدترین اظهارات از این 
دست روز سه شنبه گفت: »این دستور از مقامات باالی سعودی صادر 
شده بود. این که خادم حرمین شریفین چنین کاری انجام دهد را اصاًل 
نمی توانم بپذیرم. من احترام زیادی برای پادشاه سعودی قائل هستم اما 
ما خواستار این هستیم که فرد دستور دهنده این جنایت مشخص شود.«
رئیس جمه��ور ترکیه با بیان اینکه فایل صوتی قتل خاش��قچی حتی 
سعودی ها را نیز شوکه کرد، گفت کسی که دستور این جنایت را صادر 

کرده بود باید هرچه سریعتر مشخص شود.
اردوغان تاکید کرده است: سران آمریکا، فرانسه و آلمان هنگام شنیدن 
صدای ضبط ش��ده بی نهایت ناراحت شدند. رئیس دستگاه اطالعاتی 

عربستان نیز با شوکه شدن از این صدا گفت که این اقدام را هر که انجام 
داده هروئین مصرف کرده است.

مقام های ترکیه ای گفته اند این فایل صوتی به طور قاطع نمی تواند نقش 
محمد بن سلمان را در این پروژه ترور اثبات کند. مقام های اطالعاتی و 
سایر مقام های دولتی آمریکا هم این هشدار را مطرح کرده اند که فایل 
مورد نظر هر چقدر هم متقاعد کننده باشد هنوز نمی توان آن را حاوی 

شواهد انکارناپذیر درباره نقش آفرینی او در این اتفاق دانست.
 نیویورک تایمز نوشته حتی اگر مطرب معتقد بوده باشد که محمد بن 
سلمان دس��تور قتل را صادر کرده این احتمال وجود دارد که اعتقاد او 
درباره منشأ صدور حکم اشتباه و غیردقیق بوده باشد. مقام های سعودی 
در بیانیه ای روز دوشنبه اطالع محمد بن سلمان از قتل جمال خاشقجی 
را تکذیب کردند. در بیانیه سعودی درباره جمله »به رئیستان بگویید« 
آمده است: »ترکیه به دستگاه های اطالعاتی ما اجازه داده این فایل های 
صوتی را بشنوند و در هیچ جای این فایل اشاره ای به عبارت مورد نظر 
وجود نداشته است.« نیویورک تایمز نوشته ترکیه ممکن است فایل های 
صوتی متعددی، از جمله شنود تماس های تلفنی سعودی ها در اختیار 
داشته باشد و مقام های این کشور ممکن است برخی از آن فایل ها را به 
صورت گزینشی در اختیار دیگران قرار داده باشد.با وجود این، شواهد 
دیگری هم وجود دارند که فرضیه صدور این دستور از سوی او را تقویت 
می کنند. »سعود القحطانی«، مشاور دربار سعودی که به طور یقین یکی 
از عام��الن نقش آفرینی در این ترور بوده و به همین دلیل از کار برکنار 
شده، در توئیترش نوشته بود هیچ کاری را بدون اطالع بن سلمان انجام 
نمی دهد. از طرف دیگر، بعید اس��ت پروژه تروری که با اعزام ۱5 نفر از 

عربستان به ترکیه انجام شده، بدون اطالع او انجام شده باشد.
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صعود تیم ملی فوتبال بانوان 
به انتخابی المپیک 2020 

 مرحله نخس��ت رقابت ه��ای انتخابی 
المپیک 2020 به میزبانی تایلند به پایان 
رسید و تیم ملی فوتبال بانوان ایران که 
در گروه B رقابت ه��ا با تیم های لبنان و 
هنگ کنگ هم گروه بود، پس از کس��ب 
یک پیروزی و یک تساوی به مرحله دوم 
رقابت ها صعود کرد. ملی پوشان فوتبال بانوان پس از شکست 8 بر 
صفر لبنان، مقابل تیم هنگ کنگ به تساوی یک به یک رسید اما با 
توجه به پیروزی مقابل لبن��ان به مرحله بعدی رقابت های انتخابی 

المپیک صعود کرد.

طالی مارپیچ کوچک به کلهر رسید
 اولین دور مس��ابقات جام جهانی 2018 
پاراآلپاین، با حضور 9 کش��ور در پیست 
اسکی سرپوش��یده دبی در رشته مارپیچ 
کوچک و در 3 مانش برگزار شد. صادق 
کله��ر نماین��ده کش��ورمان، در رقابتی 
تنگاتنگ با ورزش��کار ژاپن و ثبت زمان 
یک س��اعت و 19 دقیق��ه و 12 ثانیه، مدال ط��ال را از آن خود کرد. 
همچنین دیگر نماینده ایران، جواد سولقانی نیز با زمان یک ساعت 
و 36 دقیقه و 75 ثانیه در جایگاه سوم ایستاد و نشان برنز را بر گردن 

آویخت.

حضور دو شطرنج باز ایرانی 
در لیگ چین

 س��ارا خادم الش��ریعه و پرهام مقصودلو 
همزمان در لیگ ش��طرنج چین شرکت 
می کنن��د تا برای نخس��تین بار ایران دو 
نماینده در این رقابت ها داشته باشد. این 
دو ملی پوش ش��طرنج عض��و تیم های 
باشگاهی نیستند و حضور در رقابت های 
بین المللی آزاد و مسابقات باشگاهی دیگر کشورها را به شرکت در 
لیگ داخلی ترجیح داده اند. سارا خادم الشریعه تنها استاد بین المللی 
شطرنج بانوان ایران پنجش��نبه عازم آلمان می شود تا همراه با تیم 
هامبورگ در هفته دوم لیگ بوندس لیگا ش��رکت کند. بعد از هفته 
دوم لیگ بوندس لیگا خادم الش��ریعه به چین سفر می کند تا با تیم 

هبی در لیگ برتر این کشور حضور داشته باشد. 

دعوت از 20 بسکتبالیست 
به اردوی تیم ملی

 20 بازیکن به اردوی تیم ملی بسکتبال 
برای حضور در پنجره پنجم انتخابی جام 
جهانی دعوت شدند. مهران شاهین طبع 
سرمربی تیم ملی بسکتبال، لیست نهایی 
20 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی 
را برای حض��ور در رقابت ه��ای پنجره 

پنجم جام جهانی 2019 چین اعالم کرد. 

ورزش داخلی
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»حمایت« از ضرورت اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در حوزه ورزش گزارش می دهد

 فدراسیون فوتبال استثنا نیست
این روزه�ا اجرای قانون  گــــروه

ی ورزشی گی�ر ر به کا من�ع 
بازنشستگان در برخی از 
فدراسیون های ورزشی 
کشور به ویژه فوتبال به موضوعی چالش 
برانگیز تبدیل ش�ده اس�ت، به خصوص 
اینکه رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا به 
صراحت گفته است که در صورت دخالت 
دولت در تصمیمات فدراس�یون، فوتبال 

ایران تعلیق خواهد شد. 

 یک ابهام قابل توجه
کمت��ر از دوماه به آغاز رقابت ه��ای جام ملت های 
آس��یا 2019 امارات باقی مانده اس��ت و این روزها 
اما فدراس��یون فوتبال ایران درگیر چالشی شده که 
می تواند برای فوتبال کشور دردسرساز شود. زیرا بعد 
از تصویب قانون منع به کارگیری مدیران بازنشسته 
و وجود مدیران بازنشسته در این فدراسیون، فیفا نیز 
خواستار روشن ش��دن وضعیت موجود شده است. 
این درحالی اس��ت که اگرچه عبدالحمید احمدی، 
معاون فرهنگی و توس��عه ورزش همگانی وزارت 
ورزش و جوانان عنوان کرده است که همه روسای 
فدراسیون هایی که ش��امل قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان شده اند، به طور قطع از سمت خود کنار 
می روند، ولی وجود ابهام درباره دولتی یا غیردولتی 
بودن فدراسیون فوتبال و اعالم برخی مواضع درباره 
ش��مول قانون جدید بر آن، ابهاماتی و چالش هایی 
را در این زمینه ایجاد کرده اس��ت که در آستانه آغاز 
رقابت های جام ملت های آسیا 2019 می تواند برای 

فوتبال ایران دردسرساز شود.

 دولتی یا خصوصی و مستقل؟
در این میان هرچند که ژاله فرامرزیان، معاون مالی 
و پش��تیبانی وزارت ورزش تاکید دارد؛ فدراس��یون 
فوتبال هم در لیس��ت نهادهای عمومی غیردولتی 
اس��ت به همین دلیل قانون بازنشس��تگی ش��امل 

 حال آن هم می ش��ود، اما فریدون اصفهانیان، عضو 
هیات رییسه فدراسیون فوتبال معتقد است که بند یک 
اساسنامه فدراسیون فوتبال به صراحت اعالم کرده، 
فدراسیون فوتبال ایران یک نهاد کامال خصوصی و 
مستقل است و نه تنها فدراسیون فوتبال ایران بلکه 
204 عضو فیفا یعنی فدراسیون فوتبال دیگر کشورها 
هم کامال خصوصی و مس��تقل هستند.با این وجود 
تاکید بر اجرای تمام و کم��ال این قانون در ورزش و 
مکاتبه برخی مدیران بازنشس��ته ورزشی با مجامع 
بین المللی، حاال فدراسیون جهانی فوتبال نیز نسبت 
به آینده فدراسیون کشورمان حساس شده و نامه ای 
به مسئوالن ورزش کشورمان ارسال کرده است. آن 
هم در ش��رایطی که به گفته برخی کارشناسان این 
حوزه، در اساس��نامه فدراسیون فوتبال که حدود 15 
سال قبل نوش��ته و به تصویب وزیران وقت هیات 
دولت، همچنین فیفا رسیده آورده شده است که مجمع 
فدراسیون فوتبال می تواند تصمیم گیرنده در خصوص 

قانون های داخلی کشور باشد.

 تعلیق در کمین فوتبال ایران
به رغم همه این اظهار نظرها اما عبدالکاظم طالقانی، 
عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال از نواخته شدن 
زنگ هش��دار برای فوتبال کش��ور و حضور آن در 

بازی های بین المللی خبر داده اس��ت، اینکه شیخ 
 )AFC( سلمان، رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا
در جلسه ای که با معاون اول رییس جمهوری داشته 
به صراحت و مس��تقیم گفته اس��ت که در صورت 
دخالت دولت در تصمیمات فدراسیون، فوتبال ایران 

تعلیق خواهد شد. 

 ارسال نامه به وزیر ورزش و جوانان
آنچه که موجب شده تا با وجود اظهار نظر برخی از 
متولیان امر درخصوص اینکه فدراسیون فوتبال نهاد 
عمومی غیردولتی است، اما با توجه به آغاز رسمی 
قانون از 24 آبان و عدم ش��فافیت در این خصوص، 
اعضای هیات رییسه این فدراسیون نامه ای را برای 
مسعود سلطانی  فر ارس��ال کرده و خواستار تعیین 
تکلیف در این خصوص ش��وند. آن هم در شرایطی 
که طالقانی تاکید دارد؛ فدراس��یون فوتبال نهادی 
مس��تقل اس��ت، با این وجود در صورتی که وزارت 
ورزش و جوانان به عنوان متولی ورزش کش��ور که 
برای سایر فدراسیون ها تعیین تکلیف می کند، عقیده 
دیگری دارد و معتقد است فدراسیون فوتبال یک نهاد 
دولتی اس��ت، باید این موضوع را به صورت علنی و 
روشن مطرح کند. از آنجا که وزارت ورزش برای همه 
فدراسیون ها تصمیم گیری می کند، درباره فدراسیون 

فوتبال هم باید به طور رسمی موضعش را اعالم کند 
تا اکثریت اعضای هیات رییسه تکلیف خود را بدانند.

این بالتکلیفی آنجا به چشم می آید که محمدجواد 
جمالی نوبندگانی، عضو فراکسیون ورزش مجلس، 
بیان کرده اس��ت؛ یکسری فدراس��یون ها از جمله 
فوتبال شاکله غیردولتی دارند و اگر فیفا متوجه شود 
که دولت در امور فدراسیون فوتبال دخالت می کند 
با تعلیق روبه رو می ش��ویم و باید در این خصوص 

حواسمان جمع باشد.

 تعیین تکلیف بعد از تشکیل مجمع 
در این میان علی رغبتی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی 
و نظارت حوزه ورزش وزارت ورزش تعیین تکلیف 
فدراس��یون فوتب��ال و تعیین تکلی��ف مهدی تاج 
و مدیری��ت وی را من��وط به تش��کیل مجمع این 
فدراس��یون می داند، با این توضیح که محمدرضا 
داورزن��ی معاونت ورزش قهرمان��ی درحال حاضر 
ایران نیس��ت. وی برای حضور در اجالس جهانی 
والیبال عازم سوئیس شده است و تا دوسه روز آینده 
باز می گردد و در این مورد بررسی های الزم را خواهد 
داشت. البته اشاره به این موضوع ضرورت دارد که 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان تاکنون در مورد 
هفت نفر از روسای فدراسیون ها اعمال شده است. 
فوتبال، والیبال و کاراته نیز فدراسیون هایی هستند 
که باید هرچه زودتر تعیین تکلیف ش��وند. حاال اما 
چند روز بیشتر به پایان مهلت تعیین شده برای کنار 
رفتن مدیران بازنشسته ورزش باقی نمانده، آن هم 
در شرایطی که پرونده بازنشس��ته ها در مجموعه 
ورزش بسته نشده است. به ویژه اینکه هنوز در مورد 
دو رییس فدراسیون به ویژه در زمینه فوتبال تصمیم 
مش��خصی گرفته نشده اس��ت و همچنان در این 
خصوص ابهام و حاشیه هایی وجود دارد که ممکن 
است حتی وزارت ورزش را هم با چالش هایی مواجه 
کند. آنهم در شرایطی که به گفته فرامزی هر قانونی 
که برای همه فدراسیون هاس��ت برای فوتبال هم 

وجود دارد و باید اعمال شود.

ورزش جهان

هزینه سنگین فرمول یک برای برزیلی ها
گرندپری برزیل، تنه��ا رقابت فرمول یک در آمریکای جنوبی اس��ت اما 
برزیل بعد از »فیلیپه ماس��ا« راننده ای در F1 نداش��ته است. قرارداد فعلی 
پیست »اینترالگوس« برزیل با مسئوالن رقابت های اتومبیلرانی فرمول 
یک قهرمانی جهان در سال 2020 به پایان می رسد ولی برزیلی ها اعالم 
کرده اند که بهبود و ارتقایس��طح کیفی و جو پیست اینترالگوس برای آنها 
هزینه زیادی دارد. برونو کوواس، شهردار سائوپائولو در این مورد می گوید: 
با وجود هزینه های زیادی که میزبانی مس��ابقات فرمول یک و نگهداری 
پیس��ت برای ما دارد،  می خواهیم این گرندپ��ری را حفظ کنیم چون برای 

شهر سائوپائولو اهمیت زیادی دارد.

دو غایب بزرگ فرانسه برابر هلند
تیم ملی فوتبال فرانسه در دیدار حساس برابر هلند در لیگ ملت های اروپا 
دو غایب بزرگ خواهد داشت. به  گزارش اسکای اسپورت، فرانسه در این 
دیدار حساس دو بازیکن کلیدی خود را در اختیار نخواهد داشت. پل پوگبا 
و آنتونی مارسیال، دو بازیکن منچس��تریونایتد به خاطر آسیب دیدگی در 
فهرست دیدیه دشان قرار نگرفتند و س��رمربی خروس ها تصمیم گرفت 
که موسی سیسوکو بازیکن تاتنهام و الکس��اندر الکازت، مهاجم آرسنال 
را جایگزین دو بازیکن مصدوم منچس��تریونایتد کند. در ادامه الکازت نیز 
مصدوم ش��د و از اردوی فرانسه خارج شد. فرانس��ه با یک تساوی در این 
دیدار صدرنشین گروه خود باقی خواهد ماند و به دور بعد صعود خواهد کرد.

ولبک بازهم عمل جراحی شد
مهاجم آرسنال به فاصله 4 روز یکبار دیگر تحت عمل جراحی قرارگرفت. 
مطابق اعالم سایت رسمی باشگاه لندنی، مهاجم مصدوم توپچی ها تحت 
عمل جراحی دوم قرارگرفت ک��ه موفقیت آمیز بود. طبق آنچه در گزارش 
سایت باشگاه آمده، زمانی برای بازگشت این فوتبالیست اعالم نشده است. 
ولبک در روز دوش��نبه برای مرتبه دوم عمل جراحی از ناحیه استخوان پا 
شد. او در پایان هفته گذشته نیز اولین عمل جراحی را به چشم دید. وی در 
مسابقه لیگ اروپا مقابل اسپورتینگ دچار بدبیاری شد و آسیب جدی دید.

خداحافظی جو کول از دنیای فوتبال 
ستاره سابق چلس��ی و لیورپول از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. روزنامه 
تلگراف انگلیس خبر داد که جو کول، وینگر سابق تیم ملی انگلیس و عضو 
باشگاه های چلسی لیورپول رسمًا از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. کول 
فوتبال حرفه ای خود را با باشگاه وستهام آغاز کرد و پس از درخشش در این 
تیم راهی چلسی شد. او 7 سال در این باشگاه لندنی بازی کرد و افتخارات 

زیادی به دست آورد.

آگهی

بهره برداری از مدرسه شهدای بانک ملی ایران در سمیرم

مدرسه شش کالسه شهدای بانک ملی ایران در منطقه حنای شهرستان سمیرم استان اصفهان با حضور مقامات و مسئوالن استانی و محلی به بهره برداری 
رسید. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مرتضی نصری رئیس اداره امور شعب استان اصفهان بانک در این مراسم که با حضور رئیس انجمن خیرین 
مدرس��ه ساز، مس��ئوالن اداره کل نوسازی و تجیز مدارس اس��تان اصفهان، مدیران آموزش و پرورش، نماینده سمیرم در مجلس شورای اسالمی و مقامات 
محلی برگزار شد، ضمن تقدیر از حمایت های مدیرعامل بانک در تخصیص بودجه های امور عام المنفعه و همکاری اداره کل  نوسازی استان، ایفای رسالت 
های اجتماعی را جزو اولویت های بانک ملی ایران عنوان کرد.اصغر سلیمی نماینده شهرستان سمیرم در مجلس شورای اسالمی نیز ضمن اشاره به اهمیت 
تجهیز فضاهای آموزش��ی، از اقدامات ارزش��مند و شایس��ته بانک ملی ایران در بخش های مختلف به ویژه ساخت و تجهیز مدارس تقدیر کرد.در پایان این 
مراسم لوح تقدیری نیز به پاس اقدام خیرخواهانه بانک ملی ایران در راستای انجام رسالت های اجتماعی و خدمت رسانی به عرصه علم و آموزش کشور از 

سوی مجمع خیرین مدرسه ساز استان اهدا شد.

نیازمند فراهم آوردن زیرساختهای الزم برای جهش صادرات هستیم

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت:نگاه ما بر این محور است که بخش کوچک تجاری ما که توان صادراتی کمتری دارد مشمول معافیت های جدیدی 
در بازگشت ارز حاصل از صادرات شود و البته اگر این بخشنامه جدید امروز ابالغ شود، بهتر می توان راجع به آن نظر داد.محمدرضا مودودی گفت: صادرات 
در چند ماه ابتدای سال ٩٧ روند رو به رشد خود را داشته و در هفت ماهه نیز ١٣درصد رشد را تجربه کردیم و صادرات از مرز ٢٧ میلیارد دالر هم گذشت، 
پس کاالها با ارزش افزوده باالتر صادر شده اند.وی افزود: صادرات صنعتی به ١٢میلیارد و ٤٠٠ میلیون دالر رسیده است و نرخ رشد خوبی را تجربه کرده ایم، 
صادرات فرش و صنایع دستی با ١٤ درصد کاهش مواجه شده که به دلیل توقف صادرات فرش به آمریکا بوده است.وی ادامه داد: عراق رتبه اول کشورهای 
هدف صادراتی ایران را برای اولین بار به خود اختصاص داده و چین با ١١  درصد رشد، دومین بازار صادراتی ایران بوده است. کشورهای همسایه پتانسیل 

یکهزار میلیارد دالر واردات کاال را دارند و اگر ما بتوانیم بخشی از این بازار را تامین کنیم حتما می توانیم سایر بازارها را جبران کنیم. 
ایران به سیزده بازار همسایه، ٥٠ درصد صادرات خود را متمرکز کرده و شرایط فراهم است تا بیش از این نیز صادرات خود را به این بازارها گسترش دهیم. 
بخش صادرات به هرحال در شرایط تحریم و فشارهای خارجی خوب عمل کرده است.مودودی به برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران که آذرماه 
قرار اس��ت برگزار ش��ود، اش��اره کرد و گفت: این نمایشگاه محلی برای معرفی پتانسیل های صادراتی ایران است و می تواند با حضور تجار خارجی کار را به 
ش��کل مناس��بی برای معرفی پتانسیل های صادراتی ایران پیش برد.معاون سازمان توسعه تجارت ایران تحریم را فرصت مناسبی دانست و خاطرنشان کرد: 
هدف دشمن محدودسازی تجارت خارجی ایران است و آنها می خواهند دسترسی به درآمدهای ارزی ایران را محدود کند؛ اما فرصت برای تولیدکنندگان 
داخلی اس��ت تا به س��اخت داخل عمق ببخش��ند و در غیبت واردکنندگانی که ایران را به عنوان نوزدهمین بازار بزرگ دنیامی شناسند، کار خود را توسعه 
دهند. صادرات البته نشانه خوبی است که نشان می دهد تولید ایران قابلیت خوبی دارد و باید سیاست های ارزی را با سیاست های تجاری همخوان کرد.
معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: نگاه ما بر این محور است که بخش کوچک تجاری ما که توان صادراتی کمتری دارد مشمول معافیت های جدیدی 
در بازگشت ارز حاصل از صادرات شود و البته اگر این بخشنامه جدید امروز ابالغ شود، بهتر می توان راجع به آن نظر داد.مودودی ادامه داد: کمتر از ٥٠٠ 
ش��رکت ایرانی صادرات باالی ده میلیون دالری دارند و تنها یک ش��رکت صادرات باالی یک میلیارد دالر دارد؛ در حالیکه رقبا شرکتهای متعدد باالی چند 

صدمیلیون دالر دارند.
همچنین در این نشس��ت، قادری، مدیرعامل ش��هر نمایشگاهی آفتاب نیز گفت: تحریم بهترین فرصت برای صادرات است و در تحلیل واقع بینانه می توان 
گفت که تحریم منجر به جهش صادراتی بوده ایم؛ ولی اگر با فراغ بال بیشتری کار پیش می رفت و قفل و زنجیر صادرات را باز می کردیم، منجر به افزایش 

بیشتر صادرات می شدیم.وی افزود: یکی از اهداف برگزاری نمایشگاه این است که فعاالن اقتصادی در این حوزه کار بیشتری انجام دهند.
همچنین مجید تکبیری، رییس ستاد برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران نیز در این نشست گفت: موج سوم تحریم از سیزدهم آبان شروع شده 
و ما در قالب این نمایشگاه تالش داریم تا فضا را برای افزایش توان صادراتی کشور فراهم کنیم.وی با بیان اینکه نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران از 
٢٢تا ٢٥ آذرماه برگزار می شود، گفت: برای دوازده گروه کاالیی از جمله ساختمان، پتروشیمی، تجهیزات پزشکی، چرم، پوشاک، نساجی و صنایع دستی 

فضا فراهم شده تا به معرفی توانمندی های خود بپردازند، البته هدف دیگر تقویت بازاریابی برای بنگاههای کوچک و متوسط است.

استراتژی ها و برنامه های جدید برای ایران اکسپو ۲۰۱۸

مجید تکبیری مدیرعامل نمایش��گاه توانمندی های صادراتی ایران اظهار کرد: ایده برگزاری نمایش��گاه ایران اکس��پور به س��ال ٩٠ برمی گردد و هدف اصلی 
از برگزاری این نمایش��گاه فراهم س��ازی زمینه الزم برای توس��عه صادرات کش��ور بود.وی افزود: با توجه به فضای تحریم ها در آن س��ال، نمایشگاه توانست 
دس��تاوردهای درخش��انی از خود به جای بگذارد و دس��تاورد این نمایشگاه ورود ٤١١ تاجر و بازرگان به کشور و انعقاد ٧٠ قرارداد و تفاهم نامه بود.تکبیری 
ادامه داد: دور دوم نمایشگاه که در آبان سال ٩۶ برگزار شد منجر به ورود ٥٧٣ تاجر و بازرگان از ٤۸ کشور دنیا و انعقاد بیش از ١٠٠ تفاهم نامه و قرارداد 
تجاری شد.مدیرعامل نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران همچنین برگزاری نشست های B٢B را یکی دیگر از دستاوردهای ایران اکسپور ٢٠١٧ برشمرد 
و گفت: ارزش دالری تبادالت تجاری صورت گرفته در دوره قبلی نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران به ٢٠٠ میلیون دالر رسید و این عدد نشان دهنده 

تأثیر این نمایشگاه در توسعه صادرات کشور است.
وی تأکید کرد: با وجود شرایط تحریمی جدید، ما استراتژی ها و برنامه های جدیدی برای ایران اکسپو ٢٠١۸ تعریف کردیم و در این نمایشگاه برای حضور١٢ 
گروه کاالیی بسترسازی شده است.هدف اصلیاین نمایشگاه، تقویت  صادرات برای بنگاه های کوچک و متوسط است تا بتوانند بازارهای صادراتی برای خود 

ایجاد کرده و یا بازارهای صادراتی گذشته خود را توسعه دهند.

گواهی حصروراثت
آقای اس�ماعیل میش مست  بش�ماره شناس�نامه 2684 فرزند عبداله  متولد1357 صادره کرج ازبه استناد شهادت 
نام�ه گواهی ف�وت وفتوکپی شناس�نامه ورث�ه درخواس�تی بش�ماره 895/13/97 تقدی�م این حوزه نم�وده چنین 
اشعارداش�ته است که ش�ادروان عبداله  میش مس�ت فرزند قنبرعلی به شماره شناس�نامه 399 درتاریخ 97/2/15 
دراقامت�گاه دائم�ی خ�ود درگذش�ته وورثه حی�ن الف�وت وی عبارتن�د از ...1- صنبر باق�ری کوش�افرزند صفرعلی 
ش.ش585همسرمتوفی2- اسماعیل میش مست فرزند عبداله ش.ش2684 پسرمتوفی3- هاشم میش مست فرزند 
عبداله ش.ش0084543507پس�رمتوفی4- مدینه میش مس�ت فرزند عبداله ش.ش1دخترمتوفی اینک پس ازانجام 
تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�ار در جرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا 
وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی الزم صادرخواهد 

شد.م الف 2819 
رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
خانم حمیده آزاد ی پیرآغاج  بش�ماره شناس�نامه 2 فرزند محس�ن  متولد1347 صادره خلخال ازبه استناد شهادت نامه گواهی 
فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 882/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان 
حمایت  آزاد ی پیرآغاج  فرزند بیرامعلی به شماره شناسنامه 366 درتاریخ 97/7/29 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین 
الفوت وی عبارتند از ...1- حمیده آزاد ی پیرآغاج  فرزند محسن  ش.ش2همسرمتوفی2- سعید آزاد ی پیرآغاج  فرزند حمایت  
ش.ش16721پسرمتوفی3- زهرا آزاد ی پیرآغاج  فرزند حمایت ش.ش29041دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی 
جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد وابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.
م الف 2785 رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
خانم یاس�من نهاوندی  بشماره شناس�نامه 4604 فرزند عزت اله  متولد1362 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 884/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان گل اندام 
جانثار   فرزند احمد به شماره شناسنامه 592 در تاریخ 97/1/10 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از 
...1- مجید نهاوندی فرزند عزت اله ش.ش3241616118پسرمتوفی2- یاسمن نهاوندی  فرزند عزت اله ش.ش 4604 دخترمتوفی 
اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا 
وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.م الف 2821 
رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کالسه پرونده: 586/17/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/10/2 ساعت 16:00 خواهان: حسین خلیلی- چهاردانگه خ مدرس زاهد 4پالک22 
خوانده: 1- محمد زیبا قلعه جوق 2- مجید نقوی- مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری 
اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست 
خواهان ودستوردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین  دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق 
جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضور داد خواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا" اتخاذ تصمیم خواهد نمود 

ضمنا"چنانچه بعدا بالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روزخواهد بود.م الف 2822 
مدیردفترشعبه 17 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کالسه پرونده: 582/17/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/10/2 ساعت 16:30 خواهان: امیر صفری چهاردانگه کاظم آبادخ مدرس 
زاهد 4پالک7  خوانده: مجید نقوی- مجهول المکان خواسته: خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان 
ودستور دادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین  دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده 
ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید 
ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضور داد خواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا" 

اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا"چنانچه بعدا بالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 2802 مدیردفترشعبه 17 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: کالس�ه پرونده: 789/5/97 وقت رسیدگی: به روز ش�نبه تاریخ 97/9/24 ساعت 17:30 خواهان: اقامعلی 
بدل�ی احم�د آباد خوانده: علی صادق پور- مهدی مومنی فرد خواس�ته: مطالبه وجه   خواهان دادخواس�تی تس�لیم 
دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان ودستورشورا وبتجویز ماده72 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی با عنایت ماده19قانون شوراهای حل اختالف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می 
ش�ود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفترشورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم داد خواست و ضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضرشوید در صورت عدم 
حضوردادخواست ابالغ شده محسوب وشوراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود. 
م الف 2810مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختالف اسالمشهر

*  هر قطره آب یک جوانه زندگیست    *

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت آب و فاضالب روستایي استان گیالن درنظر دارد مناقصه فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب بطول حدود 4600 متر با لوله پلی اتیلن)به اقطار 63 الی 
125 میلیمتر( روستاهای دیودره ، تکمیلی ولیسه و شیرآالت خطوط انتقال آب از توابع شهرستان رودسر بخشی از پروژه ) تامین آب آشامیدنی روستاهای رودسر-املش 
( به شماره مناقصه )200971147000015 ( را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزارنماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 

گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.
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تاریخ بازگشایی

1

عملیات اجرایی شبکه توزیع آب بطول 
حدود 4600 متر با لوله پلی اتیلن)به 

اقطار 63 الی 125 میلیمتر( روستاهای 
دیودره ، تکمیلی ولیسه و شیرآالت 
خطوط انتقال آب از توابع شهرستان 

رودسر

سر
ود

ر

ب3،513،448،843176،000،000
آ

597/07/30 97/09/11597/09/12 

  
* ارائه تحویل موقت و قرارداد یک کار مشابه در خصوص لوله گذاری آب شرب  با لوله پلی اتیلن بطول حداقل ) 2000 متر(  الزامی می باشد.

*ارائه رضایت نامه از کارفرمایان در زمینه آب شرب الزامی می باشد.)تذکر: تاریخ دریافت رضایت نامه می بایست در بازه زمانی سه ماه قبل از تاریخ بازگشایی باشد ( 
*ارائه گواهینامه حفاظت وایمنی و بهداشت معتبر از مراجع ذیصالح در پاکت )ب( الزامی می باشد.

* تهیه و حمل مصالح به عهده پیمانکار بوده و سایر عملیات تکمیلی مورد نیاز براساس فهرست بهای  انتقال و توزیع آب روستایی و راه ،باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن 
سال 1397 ، نقشه و مشخصات فنی پیوستی می باشد ..

* تمام یا بخشی از مطالبات از کارکرد قرارداد ازمحل اسناد خزانه اسالمی  پرداخت میگردد وتاریخ سررسید اسناد پایان سال 1399 میباشد.  
 تضمین شرکت درمناقصه به نفع کار فرما به صورت ضمانتنامه بانکی یاواریز به حساب شماره 2175214468004 بانک ملی شعبه مرکزی رشت خیابان امام خمینی )ره( 

به نام تمرکز وجه سپرده می باشد.
شروع فروش اسناد مناقصه از تاریخ  26/ 08/ 97 میباشد، عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر  به شبکه اطالع رسانیHTTP://IETS.MPORG.IR  مراجعه 

نمایند.
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور پارس جویاب

ش�رکت کنندگان جهت خرید اس�ناد مناقصه می بایس�تی مبلغ 300،000 ریال به حساب ش�ماره) 2170094437006  (بانک ملی مرکزی رشت از درگاه 
الکترونیکی  www.setadiran.ir  واریز نمایند.

ب(نشاني شرکت رشت: خیابان امام خمیني، میدان فرهنگ، خیابان پرستار، شرکت آب و فاضالب روستایي استان گیالن، جهت اطالعات بیشتر باتلفنهای 33321054- 
33325776 ) داخلی 279 آقای مسیح زاده ( تماس حاصل نمایند. 

هزینه دونوبت آگهی  بعهده برنده مناقصه میباشد.
نوبت اول:       08/23 /97  نوبت دوم       24 /97/08

روابط عمومی   شرکت آب وفاضالب روستایی استان گیالن

نوبت اول 


