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برایان هوک : مجبور بودیم به 8 کشور معافیت از تحریم های نفتی بدهیم

اعتراف به شکست واشنگتن 
در اعمال تحریم علیه ایران

نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران اذعان کرد که دولت کشورش مجبور شد 
برخی کشورها را از تحریم های نفتی علیه ایران معاف کند. »برایان هوک« رییس 
گروه موسوم به »اقدام ایران« در وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه ای اعتراف 
کرده که دولت این کشور مجبور شده به برخی کشورها معافیت از تحریم های 
نفت علیه ایران اعطا کند. هوک که با رس�انه صهیونیستی »آی24« مصاحبه 
می کرد در پاسخ به سوالی درخصوص اعطای معافیت های نفتی به ۸کشور، گفت: 
مجبور بودیم به حدود ۸ کشور معافیت اعطا کنیم چون نمی خواستیم قیمت نفت 

به ۹۰ تا ۱۰۰ دالر به ازای هر بشکه برسد. 

حمله اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به خان یونس 
در جنوب غزه که با هدف ربودن یکی از فرماندهان 
مقاومت فلسطین صورت گرفت، با شکست روبه رو 
ش�د و زلزل�ه ای نظامی – سیاس�ی را ش�کل داد. 
فضاحت رژیم کودک کش در این نبرد که با شلیک 
حدود 5۰۰ موشک به س�رزمین های اشغالی کلید 
خورد، آن چنان س�نگین بود که به جرأت می توان 
گفت که پ�س از جن�گ 33 روزه در س�ال 2۰۰6، 
رس�واترین ناکامی برای تل آویو در تحوالت اخیر 
رقم خورده اس�ت. حمله اخیر رژیم صهیونیستی 

مانند حمالت گذشته، دفعی و یا ایذایی نبود..

استیصال 
صهیونیست ها

یاد د اشت

ادامه روند کاهشی قیمت ها 
در بازار ارز و طال

 دالر وارد کانال 11 هزار تومانی
و سکه 3 میلیون و 920 هزار تومان شد

فرمانده کل سپاه:

رییس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد

رییس سازمان تامین اجتماعی و معاون او درگذشتند 

 کارشناسان مذهبی در سالروز آغاز امامت حضرت بقیه اهلل)عج( 
مطرح کردند 

 5 مرزبان ربوده شده در میرجاوه
 آزاد شدند

برخورد قاطعانه با متخلفان
در حوزه بانکی، پولی و خودروسازان 

تشکیل پرونده قضایی 
پیرامون  حادثه تصادف در گرگان

انگلستان و اتحادیه اروپا
درباره برگزیت به توافق رسیدند 

تابش خورشید مهدویت بر جهان
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آگهی

آگهی مزایده اموال  غیر منقول
 به موجب  یک فقره پرونده اجرایی  به کالسه 970385 صادره از شعبه دوم  دادگاه  حقوقی  سنگر  له خدیجه اخوان  بطرفیت محمد رضا 
اخوان بخواسته  تقسیم  ماترک پرداخت  1/000/000  بابت نیمعشر  دولتی واقع در دادگاه  سنگر که با انجام  عملیات اجرایی و  تشریفات قانونی  
و با ارزیابی  کارشناس  اهل فن  و منتخب دادگستری آقای مهران غالمی در اجرای  مواد 113 الی 137/136 الی 147 قانون اجرای  احکام مدنی  
در مرحله اول به شرح  ذیل  به فروش می رسد: سنگر سراوان- ترکه مورد تعرفه عبارت است از مجموعه ای  شامل :  کارخانه شالیکوبی ، 
زمین شالیزاری  ، خانه  مسکونی و محوطه و سه  باب مغازه الف- کارخانه  شالیکوبی : عبارتست از یک  واحد شالیکوبی فعال  با قدمت  بیش 
از 40 سال ، واقع در سراوان  - تقاطع جاده محلی  سنگر- سروان و خیابان شهید ولی خانی ،  به مساحت 410 متر مربع ) مشتمل  بر 250 متر 
مربع فضای مسقف و 160 متر مربع  عرصه  خریداری شده توسط آقای  اصغر کوشش و شرکاء کارخانه شهید عاقل برابر  خرید نامه  عادی 
1397/7/22 (  که حدود اربعه  آن عبارتست از : شماال وصل به خیابان آسفالته فرعی شهید ولی خانی  ، شرقا وصل به مسجد ، جنوبا  مجاور 
است  با  مبک آقای نادر بهره ور و غربا  وصل به جاده  محلی  سنگر سراوان تاسیس کارخانه در سال 1352 است و ظرفیت اسمی  آن 540 
تن در  سال ) حسب پروانه بهر ه برداری  صادره ( و هم اینک این  واحد صنعتی  با دستگاه های قدیمی  و تقریبا مستهلک من جمله سه 
دستگاه خشک کن ، یک دستگاه پوست کن  ، یک دستگاه الک  ، یک دستگاه موتور برق دیزل بالکستون ، تابلو و برق 25 آمپر ، مشغول  
به فعالیت است.  حسب استعالم از دهیار محترم  سراوان ، مشخص گردید که بنای  کارخانه  و زمین  پشت آن از  دو جهت در حریم  جاده  
محلی  سنگر – سراوان و حریم  خیابان فرعی آسفالته  شهید ولی  خانی قراردارد. و میزان عقب نشینی از جاده  محلی  سنگر -  سراوان  در 
زمان  نوسازی به میزان 17/5 متر از آکس و میزان  عقب نشینی  از خیابان  فرعی آسفالته  شهید ولی خانی  در زمان  نوسازی  به میزان  6 
متر از آکس است.  ب-   زمین شالیزاری:  عبارتست  از یک  قطعه  شالیزار آباد با مساحت  حدود 2300 متر مربع که حدود  اربعه  آن عبارت 
است از شمال  وصل  به زمین آقای  رمضان احمدی ،از شرق وصل  به کوچه احداثی و ملک  آقای  غالمعلی  حسامی  که در  ورای  کوچه  
مذکور  استقرار دارد، از  جنوب وصل به خانه و محوطه مورث ) مرحوم  محرمعلی اخوان (  و از غرب وصل به ملک  پیرزاده  و کوچه خاکی 8 
متری  پیر سرا ، که دارای  دو راه  دسترسی به شرح  : )1(  سراوان  - خیابان  آسفالته صالحی  ) مشهور به جاده  پیر سرا (  کوچه  خاکی 8 
متری  پیر سرا و )2(  خیابان  شهید  حسن فکوری  ) حدمرزسراوان  و قاضیان ( – خانه  و محوطه مورث اصحاب  دعوی می باشد.ج- خانه  و 
محوطه :  یک باب  خانه مسکونی  به مساحت  تقریبی  115 متر مربع  و به سال  ساخت  1358 ) حسب   اظهارات محکوم له (  و نیز  محوطه  
پیرامونی  خانه  به مساحت  حدود 1650 متر مربع  که حدود  اربعه آن عبارت  است از :  شماال وصل به شالیزار مورث ) مرحوم  محرمعلی 
اخوان ( ، شرقا وصل به کوچه  خاکی احداثی  ، جنوبا  وصل به خیابان آسفالته شهید فکوری و غربا  وصل  به روخانه و ملک  آقای وارسته ، 
برابر بازدید انجام شده  در یوم  بازدید کارشناسی ، خانه  مذکور  تقریبا مستهلک و دارای  سه اتاق و سرویس واجد امتیاز برق  و آب  چاه ،  از 
جنس سنگ بلوک ، دارای  درب چوبی و پنجره آلومنیومی که بر اساس شواهد عینی  ، برای  سکونت  نیاز به تعمیرات اساسی دارد. د- سه 
باب  مغازه : به  آدرس بازارچه سراوان  - سه راه بهشتی هر یک  به مساحت  حدود 20 متر مربع و جمعا به مساحت  60 متر  مربع که  حدود 
اربعه  آن : شماال  وصل به پشت بازار ) کوچه  فرعی (، شرقا وصل  به خیابان سراوان  - امام زاده هاشم ) خیابان امام رضا  ) ع (( جنوبا  وصل به  
ملک )مغازه( آقای سبحانی و غربا  وصل به  ملک )  مغازه (  آقای  استادی که در یوم  بازدید کارشناسی ، 2 باب  از مغازه ها فعال ) فروشگاه 
لوازم خانگی (  و یک باب  آنها  تعطیل بود . حسب  استعالم  ازدهیار محترم سراوان بخش  کوچکی از مساحت  مغازه ها  ، در زمان  نوسازی 
نیاز  به عقب نشینی  دارد. جمع بندی  و ارایه نظریه  کارشناسی: با عنایت  به بررسی اسناد و مدارک  مضبوط در پرونده  شماره 970385 
و نیز بازدیدو بررسی های  کارشناسی به منظور ارزیابی  ترکه مورد تعرفه  و با لحاظ  جمیع جهات موثر  در برآورد ارزش ریالی پایه  هر یک  
از اجزای  ترکه   موصوف  ، در پاسخ  به قرار  صادره  1397/06/3 مقام محترم قضایی ، به استحضار می رساند:1- ارزش ریالی  پایه کارخانه  
شالیکوبی  موصوف از لحاظ جمیع جهات اعم از قیمت  عادله عرصه  ، اعیانات  ابزارو دستگاه ها ،  امتیازات و پروانه  بهره برداری  و با در نظر  
گرفتن  شرایط فعالیت  کنونی و نیز با توجه  به قدمت و فرسودگی  دستگاه ها  و بنای  کارخانه  و سایر  عوامل موثر  بر قیمت  گذاری   کارخانه  
شالیکوبی  ، در  حدود 1/800/000/000 ریال برآورد و اعالم می گردد. با توجه به سهم   کل وراث مرحوم  محرمعلی اخوان  از کارخانه  فوق که  
برابر 36 سهم از کل سهام  ) 43/37 در صد ( است  معادل ریالی سهم  وراث  آن مرحوم  از کل  ارزش پایه کارخانه شالیکوبی ، 780/660/000 
) هفتصدو هشتاد میلیون  و ششصدو  شصت هزار ریال ( برآورد و اعالم  می گردد.2- ارزش ریالی پایه هر  متر مربع  از شالیزار  بازدید شده 
به مساحت  23000 متر مربع  ، حدود  140 هزار  ریال برآورد  و قیمت  کل اراضی شالیزاری موصوف 3/220/000/000 ریال بر اورد  و اعالم می 
گردد.3- ارزش ریالی  پایه  خانه مسکونی  فرسوده  موصوف  به شرح  مشخصات ارایه شده  در گزارش و با لحاظ جمیع جهات  موثر بر قیمت  
آن ، قیمت 250/000/000 ریال بر اورد  و اعالم  می گردد. ارزش پایه هرمتر مربع از محوطه خانه  به مساحت  1650 متر مربع  از قرار  هر متر مربع  
800/000 ریال  برابر 1/320/000/000 ریال برآورد  و اعالم  می گردد  . بر این اساس  ، ارزش ریالی پایه  خانه  و محوطه  مجموعا 1/570/000/000 
ریال  بر اورد   و اعالم  می گردد. 4- ارزش ریالی  پایه  برای  سه باب  مغازه جمعا به مساحت 60 متر مربع ، واقع در بازارچه سراوان  با توجه  
به موقعیت مکانی ، قدمت  ساختمان  و کلیه  امتیازات دیگر ، از قرار هر متری25/000/000 ریال  مجموعا به ارزش 1/500/000/000 ریال بر آورد 
و اعالم می گردد . مجموع ارزش پایه  کل ترکه مورد ارزیابی  شامل  بندهای  1 تا 4 ، جمعا  به مبلغ  7/070/660/000 ریال بر آورد و اعالم  می 
گردد. وقت مزایده  روز  یکشنبه  مورخه 97/09/11از ساعت  9/5 الی 10 صبح  محل مزایده  : دفتر  اجرای احکام مدنی دادگاه سنگر از ناحیه  
طرفین پرونده اعتراض مثمر  به  ثمری واصل نگردیده و قیمت  مزایده  از مبلغ  ارزیابی  شده  شروع  و کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند برنده مزایده محسوب می شوند و مبلغ 10 درصد پیشنهادی  فی المجلس از برنده مزایده نقدا اخذ و مابقی ظرف حداکثر مدت یک 
ماه از تاریخ فروش  وصول خواهد شد در غیر این صورت مبلغ 10 درصد مستندا به ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به نفع صندوق دولت 
ضبط خواهد شد ضمنا کسانیکه تمایل به شرکت در مزایده را دارند وفق ماده 126 همان قانون می توانند ظرف 5 روز قبل از شروع مزایده 
با هماهنگی این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند و شرکت در مزایده به منزله قبول وضعیت موجود می باشد این آگهی برای اطالع 

عموم بر معابر الصاق و در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج می گردد. کلیه هزینه های فروش به عهده محکوم علیه می باشد.
ح  5115   مدیر  اجرای احکام  مدنی حوزه  قضایی سنگر-  حسن نیا 

12- ابالغ وقت رسیدگی
خواهان شهرام امیری به وکالت خانم ستاره سرساالری به طرفیت خوانده قربانعلی صادقی / اسماعیل دارابی به خواسته مطالبه وجه چک + مطالبه خسارت 
تاخیر و تادیه + مطالبه هزینه دادرسی به شماره کالسه پرونده 97/14/199  ثبت و وقت رسیدگی 97/10/2 ساعت 09:00 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مراتب 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود خواندگان مذکور می توانند از تاریخ نشر آگهی تا وقت تعیین شده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین شعبه حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورای 

حل اختالف غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
199 شورای حل اختالف شماره 14 شهرستان کرمان

 آگهی مزایده
شماره بایگانی: 970344   برابر محتویات پرونده اجرایی کالسه م/970178 و به موجب رای شماره 9509971838201016 مورخ1395/10/26 صادره 
از شعبه  دوم دادگاه عمومی حقوقی فومن و پرونده اجرایی 970344/م به موجب دادنامه شماره 9609971838200054-1396/01/31 صادره از 
شعبه دوم دادگاه حقوقی فومن آقای ابوالقاسم شفیعی محکوم است به پرداخت جمعا 2/484/280/000 ریال در پرونده های اجرایی 970178 و 
970344 و آقایان ابوالقاسم شفیعی و سید ابراهیم شفیعی مشترکا به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال در پرونده اجرایی 970344 در حق محکوم له 
آقای منوچهر طالع ماسوله و مبلغ جمعا 120/000/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم میباشند که محکوم علیه جهت پرداخت 
محکوم به اقدام به تعرفه پالک ثبتی 17 فعی از 356 اصلی مجزی شده از یک فرعی از اصلی مذکور بخش 24 گیالن به مساحت 86/5 مترمربع از 
مالکیت فرزند خود بنام خانم دالن سادات شفیعی نمود است، علیهذا این اجرا قصد دارد ملک مذکور را براساس قیمت پایه بشرح نظریه کارشناسی 
طی مزایده حضوری بفروش برساند. ششدانگ عرصه و اعیان سه باب دکان و محوطه به شماره 17 فرعی از 356 اصلی مجزی شده از یک فرعی از 
اصلی مذکور بخش 24 گیالن بمساحت 86/5 مترمربع به مالکیت خانم دالن سادات شفیعی واقع در فومن روبروی پارک مشتمل بر سه باب دکان 
که دو باب آن بمساحت حدود 43 مترمربع در بر خیابن امام خمینی و یکباب آن بعنوان الکتریکی بمساحت تقریبی 31/5 مترمربع و قسمتی از ملک 
حدود 12 متر مربع بشکل محوطه خالی از اعیان در قسمت انتهایی ضلع غربی ملک واقع شده است. با توجه به شرایط زمانی و مکانی و مساحت 
ملک و کیفیت اعیانی ارزش ششدانگ حق مالکیت عرصه و اعیان ملک موصوف )بدون سرقفل و حق کسب و پیشه( به مبلغ 2/900/000/000 ریال 
)دویست و نود میلیون تومان( برآورد و ارزیابی گردیده است. زمان برگزاری مزایده به تاریخ 1397/09/7 روز چهارشنبه ساعت 9 الی 10 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 پیشنهادی 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 آگهی فقط در یک نوبت منتشر خواهد شد. 
ح  5114  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فومن 

آگهی مزایده
 کالسه  اجرایی 970153 شعبه اجرای  مدنی دادگستری صومعه سرا موضوع محکومیت تضامنی آقایان علی احمدی و علی  جمالی بپرداخت  مبلغ 
596/164/402 ریال در حق  بانک مهر  اقتصاد  با وکالت  آقای  با وفا و محکوم  بپرداخت  مبلغ  29/758/220 ریال  بابت  حق االجرا در حق دولت 
، در قبال  محکوم  به شخص  ثالث آقای  کیقباد احمدی  ششدانگ پالک ثبتی  خود را بشماره 97 و 98 شهری  بخش 22 گیالن شامل عرصه و  
اعیان  یکباب  دکان  به مساحت  45/56 متر مربع واقع در صومعه سرا  خ شهید پور نصیری فروشگاه لوازم خانگی احمدی را تعرفه که ملک مذکور 
پس از  احراز مالکیت ، به ملبغ محکوم به توقیف و ارزیابی  و اینک تا سقف مبلغ  محکومیت به صورت  مشاعی  از طریق مزایده بفروش میرسد.  
مشخصات  ملک  حسب مندرجات  سند  مالکیت  ابرازی  با شماره چاپی 322041 الف 83 ، ملک مورد تعرفه عبارتست از  ششدانگ عرصه و 
اعیان یکباب دکان بمساحت  45/56 متر مربع  به شماره فرعی  97 و 98 واقع در حوزه  شهری صومعه سرا بخش 22 گیالن با حق آبچک در حد 
غربی نسبت به پالک  مجاور حق آبچک دارد. مورد ثبت 17675 صفحه 127 دفتر 22/159 با حدود اربعه  مندرج در سند مالکیت ابرازی  صدرالذکر. 
در ملک مورد تعرفه یکباب  ساختمان 3 طبقه بمساحت  کل  حدود 140 متر  مربع با قدمتی قرین به 10 سال  دارای اسکلت فلزی ، سربندی فلزی  
با پوشش ورق گالوانیزه و نمای خارجی  شیشه سکوریت ، که  مستحدثات آن در طبقه همکف مشتمل  بر یکباب مغازه بمساحت 45/56 مترمربع، 
که  سقف آن  آرمسترانگ ، دیوار ها پودر خاک سنگ ،  و کف مفروش به سرامیک ، درب ورودی  شیشه سکوریت  با حفاظ کرکره برقی می باشد و 
طبقه اول  و دوم  مشابه طبقه همکف با دسترسی توسط  باالبر از داخل  مغازه طبقه همکف بعنوان  انباری مورد  بهره برداری  قرار  دارند و ساختمان 
مذکور  از امتیاز  و انشعابات آب ، برق  و گاز برخودار  است . با عنایت  به مطالب  معروضه و مستندات  ابرازی و موارد  مسطور  و با لحاظ کردن شرایط 
زمانی  ، موقعیت مکانی  ، کیفیت  و کمیت  بنا ،  پوشش فضا هاو نما ها ،قدمت  بنا ، مساحت ملک ،  کاربری تجاری و قیمت  امالک  قرب  جوار و 
رعایت جمیع جهات و سایر فاکتورهای موثر  بر قضیه ، ارزش ششدانگ  مغازه  مورد تعرفه  با جمیع  توابع و لواحق و متعلقات  و منضمات  شرعیه 
و عرفیه بانضمام  تاسیسات منصوبه و امتیازات مربوطه بمبلغ 28/000/000/000 ریال  ) معادل  دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان ( تعیین و تقویم  و 
بحضور  آن مقام محترم اعالم می گردد. اینک از طریق مزایده  با حضور نماینده  محترم دادستان در تاریخ 97/09/24 روز شنبه از ساعت 9 الی 10 
در شعبه  اجرای احکام  مدنی دادگستری  صومعه سرا  بفروش  میرسد 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  شعبه تحویل  نماید ضمنا  برنده مزایده مابقی  مبلغ  را باید  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  5116    مدیر شعبه  اجرای  احکام مدنی  دادگستری  صومعه سرا – حامد رافع

آگهی مزایده )نوبت اول(
ش�ماره بایگانی: 970178 در راس�تای اجرای پرونده ش�ماره  970178   مطروح در اجرای احکام مدنی رودس�ر، آقایان داریوش کهنسال، احمد شریفی، 
رحمن اکبری، علی کهنسال به پرداخت مبلغ 29،626،968 تومان علی الحساب در حق بانک صادرات با وکالت خانم الهه علی زاده و مبلغ 13،047،904 
ریال هرینه اجرا در حق صدوق دولت محکوم اس�ت که پس از تعرفه یک قطعه باغ کیوی توس�ط وکیل محکوم له و توقیف آن توس�ط ضابط انتظامی با 
ارجاع امر به احدی از کارشناسان رسمی دادگستری به وصف ذیل ارزیابی گردیده است: مشخصات و حدود اربعه ملک تعرفه شده به استناد مبایعه نامه 
شماره 142622/4728 مورخ 1392/9/13 مشاور امالک شماره هفت واجارگاه باغ کیوی به مساحت تقریبی 2000 متر مربع به آدرس واجارگاه- روستای 
کنگاچرک- بلوار کشاورزی- پایین تر از بلوک سازی می باشد، محکوم علیه آقای دایوش کهنسال طی نامه ای به دادگاه شهرستان رودسر مساحت 330 
متر مربع را جهت وثیقه اجرای قرار تعرفه نموده است و پاسگاه واجارگاه بنا به دستور مقام محرم قضایی زمین تعرفه شده را توقیف و به آقای داریوش 
کهنسال بعنوان امین اموال تحویل نموده است. حدود اربعه آن عبارت است از شماال به خ 15 خرداد، شرقا به خانه محوطه چان یوالد، جنوبا به زمین بایر 
کهنسال و غربا به کوچه خاکی محدود می گردد. ملک تعرفه شده دارای سند مالکیت رسمی نمی باشد. چهار طرف با سنگ بلوک محصور می باشد. ارزیابی 
ملک تعرفه شده با توجه به بررسی های بعمل آمده و بازدید میدانی، موقعیت مکانی، نحوه دسترسی، نوع کاربری، پرس و جو از مشاورین امالک منطقه و 
کلیه عوامل موثر بر ارزش ملک، قیمت پایه هر متر مربع از عرصه و اعیانات 1،500،000 ریال با   احتساب مساحت تقریبی 330 متر مربع 495،000،000 ریال 
به عبارتی چهل ونه میلیون و پانصد هزار تومان برآورد و تعیین میگردد. لذا بدین منظور در ساعت 8/30 صبح روز یکشنبه مورخه 97/9/25 و با حضور 
نماینده دادستان محترم شهرستان رودسر، مزایده از قیمت پایه ارزیابی آغاز شده و هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد کند میتواند با پرداخت آن مالک 
تلقی گردد، در غیر اینصورت مکلف است ده درصد ثمن معامله را فی المجلس ادا و رسید دریافت و ظرف حداکثر یکماه نسبت به پرداخت ما به التفاوت 
اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم التفات به فرجه مقرر، ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد. این آگهی به 

استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی منتشر گردید. 
ح  5118  دادورز شعبه اجرای احکام مدنی رودسر- خندان بالنگا 

م الف 2967

ش�هرداری رباط کریم درنظر دارد اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به ش�رح و ش�رایط زیر به پیمانکاران واجد ش�رایط و دارای گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از س�ازمان 
برنامه و بودجه واگذار نماید.

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه ردیف
پروژه)ریال(

مدت مبنای قیمت پیشنهادیمحل تامین اعتنبار
اجرا

مباغ تضمین شرکت در 
مناقصه )ریال(

توضیحات

خرید و حمل مصالح جهت اجرای 1
چمن مصنوعی در سطح شهر

ردیف 35013 بودجه داخلی 5/500/000/000
شهرداری

شرکت های ذیصالح واجد شرایط و 4275/000/000 ماهبراساس هر متر مربع
دارای سوابق کاری 

اجرای پروژه لکه گیری و ترمیم 2
نوارهای حفاری سطح شهر

ردیف 33014 بودجه 5/000/000/000
داخ0لی شهرداری

براساس فهرست بهای راه 
و باند97

داشتن حداقل صالحیت پیمانکاری 4250/000/000 ماه 
در رشته راه و باند رتبه 5

شرایط:
1-ش�هرداری در رد یا قبول هر یک از پیش�نهادات مختار اس�ت. 2-ارائه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه الزامیست. 3-هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد. 4-به 
پیشنهادات مشروط مخدوش و فاقد سپرده بازم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه می بایست براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه 
به صورت فیش واریزی به حس�اب ش�هرداری و یا ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید و ش�رط ارائه گردد. 6- سپرده برندگان اول و دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و 
در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نش�وند س�پرده آنان به ترتیب ضبط میش�ود. 7- محل مهلت و نحوه دریافت اسناد مناقصه:متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند حداکثر ظرف مدت 10 
روز پس از تاریخ انتش�ار نوبت دوم آگهی ضمن پرداخت مبلغ 500/000 ریال به حس�اب شماره 0106624819004شهرداری بابت خرید اسناد مناقصه به امور پیمان های این شهرداری واقع در 
رباط کریم بلوار امام خمینی ش�هرداری رباط کریم مراجعه و اس�ناد مناقصه را دریافت نمایند. 8- 70 درصد مبلغ قرارداد ترجیحا به صورت غیر نقدی و 30 درصد مابقی یه صورت نقد پس 
از طی مراحل اداری و قانونی به پیمانکار تادیه و پرداخت خواهد ش�د. 9- س�ایر اطالعات و جزئیات در اس�ناد مناقصه مندرج میباش�د. تاریخ چاپ نوبت اول:1397/08/15 تاریخ چاپ نوبت 

دوم:1397/08/22
                                                                                            سید محمد میر زمانی- شهردار رباط کریم

سند مالکیت شش دانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در  جزیره کیش تحت پالک 12987 فرعی مجزی شده از پالک 2102 فرعی از 5621 
اصلی، واقع در شهرک میرمهنا، فاز A2 – قطعه 683 – طبقه اول سمت جنوبی، واحد دوم برابر صورتجلسه تفکیکی 4487 مورخ 90/4/4 بنام 
خانم فرهنوش رس�تار ثبت و صادر گردید سپس شش�دانگ برابر سند قطعی شماره 3182 مورخ 90/5/3 دفترخانه 101 کیش به آقای مرتضی 
مختاری انتقال، برابر س�ند قطعی ش�ماره 21225 مورخ 90/12/21 دفترخانه 38 کیش به نام آقای علی اکبر فرید انتقال، شش�دانگ برابر سند 
رهنی 21229 مورخ 90/12/21 دفترخانه 38 کیش در قبال مبلغ 388/427/897 ریال در رهن بانک مسکن شعبه سفین کیش قرار گرفت. برابر 
سند صلح شماره 28527 مورخ 94/12/15 دفترخانه 38 کیش به خانم الهام فرهمند نیا فرزند عنایت اله انتقال یافت. نامبرده برابر درخواست 
وارده شماره 8/4057 مورخ 97/5/23 منضم به دو برگ استشهادیه مدعی است سند مالکیت خود بشماره ی چاپی 94/491163 الف را بعلت 
جابجایی مفقود نموده و با جستجوی کامل پیدا نشده است لذا باستناد ماده 120 قانون اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می 
شود تا هر شخص مدعی معامله با وجود اصل سند مالکیت و یا سند معامله پالک مرقوم نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض خود را کتبا به همراه اصل سند مالکیت و یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و در صورت عدم اعتراض و یا عدم ارائه اصل 

سند مالکیت و یا سند معامله در ظرف مدت مقرر قانونی اداره ثبت اقدام به صدور المثنای سند مالکیت خواهد نمود. 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کیش – محمد طایفه نادی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی فقدان سند مالکیت 

وم
ت د

نوب

برگزاری انتخابات زودهنگام در سرزمین های اشغالی

کابینه نتانیاهو فروپاشید
15

ائمه جمعه سراسر کشور از برخورد قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی قدردانی کردند

قاطعیت قضایی 
در میدان عمل

3

سناریوی نخ نما شده  فشار حقوق بشری!
»حمایت« از رای شکننده کمیته سوم در تصویب قطعنامه ضد ایرانی گزارش می دهد

پس از اعمال تحریم های جدید واشنگتن علیه کش�ورمان، متحدان آمریکا نیز دست به کار ش�ده تا با استفاده ابزاری از 
بهانه هایی چون حقوق بشر، فشار بر مردم ایران اسالمی را افزایش دهند. پس از اوج گیری قدرت جمهوری اسالمی ایران، 
غربی ها برای توقف روزافزون پیشرفت تهران، پس از عدم تمکین کشورمان از سیاست های امپریالیستی آنها، چاره را در 
افزایش فشارهای بین المللی و بهانه جویی درخصوص مسائل مختلف دیده اند که طبق این دستورالعمل، این بهانه جویی ها 
از موضوعی به موضوع دیگر تسری می یابد. پس از بهانه جویی دشمنان نظام در زمینه مسائل هسته ای و اعمال تحریم های 
بی سابقه علیه ملت ایران اسالمی، براس�اس پیش بینی های رهبر معظم انقالب، بهانه جویی های دشمنان به مسائلی چون 
حقوق بشر و ادعای حمایت از تروریسم کشیده شده اس�ت. این روزها که اروپایی ها به دنبال مسیر اقتصادی برای انتفاع 
ایران از مزایای برجام هستند هم در یک سناریوی نخ نما شده مدعی حمله چند تبعه ایرانی به دو تروریست االحوازی شده 
تا از این طریق، ایران را بیشتر مورد فشار قرار داده و و اگر قرار است اقدامی صورت دهند، عایدی قطره چکانی نصیب تهران 
گردد.در همین رابطه، مقام معظم رهبری در 25خرداد ۱3۹5 در دیدار سران نظام با تأکید بر اینکه از دیدگاه آمریکا، مصالحه 

به معنای تنزل از مواضع و اصول است، خاطرنشان کردند: »این تنزل پایانی ندارد همانگونه که اکنون ...

  امام جمعه سمنان: قوه قضاییه در برخورد با اخاللگران اقتصادی
شعارها را  به عمل تبدیل کرد
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سالروز آغاز امامت حضرت امام مهدی)عج(  بر تمام مسلمین جهان مبارک باد
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2

سرلش�کر محمدعل�ی جعف�ری گفت: با 
رایزنی انجام شده ۵نفر از مرزبانان هنگ 
مرزی میرج�اوه که چندی پیش توس�ط 
عوامل نفوذی ربوده شده بودند آزاد شدند.

فرمانده کل س��پاه در حاش��یه کنگره ۳هزار شهید 
اس��تان قزوین، در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: 
دش��منان امروز به ضعف های خ��ود اعتراف کرده 
و ناکارآمدی آنه��ا با اجرای حرب��ه های تحریمی 
به عنوان آخرین ابزار نتوانس��ته اهدافشان را تامین 
کند. وی افزود: آمریکا هر تهدیدی که توانس��ته از 
ابتدای انقالب نسبت به ما اعمال کرده و با جنگ و 
ترور، شبیخون فرهنگی، و تهدیدات سیاسی تالش 
کرده به نظام اسالمی آسیب بزند و همچنان نیز در 
موقعیت های مختلف تالش دارد این تهدیدات را 
عملی کند اما تهدیدات نظام��ی را انجام  نمی دهد 

چون م��ی داند که نتیجه نخواه��د گرفت. فرمانده 
کل سپاه پاسداران تصریح کرد: تجربه چهل ساله 
مردم ایران اس��المی، مقاومت و ایس��تادگی است 
و ای��ن روحیه همچنان می تواند ما را به س��رمنزل 

مقصود برساند.
وی در بخش دیگری از س��خنان خ��ود بیان کرد: 
رسالت شهید پیام رسانی به جامعه و مومنین است 
که معنای آن این است که از هبچ تهدیدی نترسید 
و هیچ خوفی به دل راه ندهید و بدانید با ایس��تادگی 
و مقاومت دش��من شکس��ت خورده و در ادامه نیز 

متحمل شکست های بیشتری خواهد شد.
جعفری یادآور ش��د: همانگونه که تاکنون ش��اهد 
شکست اس��تکبار در منطقه بوده ایم به لطف الهی 
در ادامه نیز شاهد این ذلت خواهیم بود و تهدیدات 
اقتصادی نیز ب��ا قناعت و بصیرت م��ردم به پایان 
می رس��د. وی گفت: حرکت های بس��یج و س��پاه 

در منطقه موجب ناراحتی دش��منان شده و همین 
بیداری و جبهه مقاومت که در یمن، سوریه، و عراق 
به واس��طه انتقال پیام انقالب اسالمی ایجاد شده، 
اس��تکبار  را ناراحت کرده و دچ��ار حرکت انفعالی 
شده اس��ت. فرمانده کل سپاه درخصوص پاسخ به 
 تهدیدات دشمن یادآور شد: بسیاری از پاسخ هایمان 
غیررس��انه ای و غیرعلنی و چراغ خاموش اس��ت 
اما ش��ک نکنید همه پاس��خ های ما برای دشمنان 

استکباری دردناک است.
وی درخصوص اقدامات انجام ش��ده برای آزادی 
مرزبانان هم گفت: پنج نفر آزاد شده اند. تروریست ها 
درصدد هستند تعدادی که اسیر هستند را با زندانیان 
خود معامل��ه کنند اما پیگیر هس��تیم ت��ا از طریق 
دولت پاکس��تان بتوانیم زمینه آزادی همه سربازان 
خ��ود را فراهم کنیم. جعفری ادام��ه داد: جمهوری 
اسالمی زیر بار هیچ حرف زور و شروط غیرمنطقی 

تروریست ها نمی رود و با اقتدار کامل و با همکاری 
دولت پاکس��تان همه نیروهای نظامی خود را آزاد 

خواهیم کرد.

 ۵مرزب�ان آزادش�ده به ای�ران تحویل 
داده شدند

»محمد فیصل« سخنگوی وزارت خارجه پاکستان 
ه��م در حس��اب کارب��ری اش در فض��ای نجازی 
نوشت: ۵مرزبان آزاد شده میرجاوه به ایران تحویل 
داده شده اند. وی ادامه داد: با تالش های هماهنگ 
مسئوالن انتظامی و نیروهای مسلح پاکستان، پنج 
نفر از مرزبان های ربوده ش��ده ایرانی آزاد ش��دند. 
وضعیت سالمت آنها مناسب است و در حال تحویل 
به مقام های ایرانی هستند. تالش های هماهنگ  زیر 
نظر مسئوالن نظامی برای آزادسازی سایر مرزبان ها 

در جریان هستند.

5 مرزبان ربوده شده در میرجاوه آزاد شدند
فرمانده کل سپاه:

  سیاست  

نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران اذعان کرد که دولت 
کش�ورش مجبور شد برخی کشورها را از تحریم های نفتی 

علیه ایران معاف کند.

»برایان هوک« رییس گروه موسوم به »اقدام ایران« در وزارت خارجه 
آمریکا در مصاحبه ای اعتراف کرده که دولت این کشور مجبور شده به 
برخی کشورها معافیت از تحریم های نفت علیه ایران اعطا کند. هوک 
که با رسانه صهیونیستی »آی24« مصاحبه می کرد در پاسخ به سوالی 
درخصوص اعطای معافیت های نفتی به ۸کشور، گفت: مجبور بودیم 
به حدود ۸ کشور معافیت اعطا کنیم چون نمی خواستیم قیمت نفت به 
۹۰ تا ۱۰۰ دالر به ازای هر بش��که برسد. وی در بخش دیگری از این 
گفت وگو بار دیگر ادعاها درب��اره اینکه هدف تحریم ها لطمه زدن به 
مردم ایران نیست را تکرار کرد. هوک ادعا کرد این تحریم ها دارو، غذا 

و محصوالت کشاورزی را شامل نمی شوند.
نماین��ده ویژه دول��ت آمریکا در ام��ور ایران همچنین ب��ه بانک ها و 
شرکت های اروپایی درباره هر گونه مبادله با ایران، در شرایط بازاعمال 
تحریم ها علیه تهران هش��دار داد. هوک ادام��ه داد: تعجبی ندارد که 
 )SPV(تالش های اتحادیه اروپا برای ایجاد یک مکانیزم خاص مالی
جهت تجارت بدون دالر با ایران، با مش��کل مواجه ش��ده است چون 
کشورهای اتحادیه اروپا از میزبانی این مکانیسم مالی و جریمه های 
آمریکا می ترس��ند. وی با تکرار ادعاهای اثبات نش��ده و بی اس��اس 
علیه ایران اضافه کرد: بانک ها و ش��رکت های اروپایی می دانند که ما 
تحریم ها علیه این حکومت بی رحم و خشن را قاطعانه اجرای خواهیم 
کرد. برایان هوک همچنین در دیدار با »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی، با تشکر از حمایت های این رژیم از تصمیم ترامپ 
برای خروج از توافق هسته ای ایران، تاکید کرد که تل آویو مهمترین 
و متعهدترین ش��ریک واش��نگتن در کمپین فش��ار حداکثری علیه 
تهران اس��ت. این مقام آمریکایی س��پس ادعا کرد: با بازگشت کامل 
تحریم ها)علیه ایران(، ما می توانیم برنامه موش��کی، تمام کانال های 
مالی که ای��ران برای حمایت از حماس، حزب اهلل اس��تفاده می کند و 
نهایتا تمام تهدیداتی که ایرانی ها ب��رای صلح و امنیت جهانی دارند، 

از میان برداریم.

 سعودی های خشمگین از معافیت واشنگتن
خبرگزاری رویترز هم نوشت: منابع خبری گفته اند عربستان سعودی 
از اقدام دول��ت »دونالد ترامپ« رییس جمه��ور آمریکا برای اعطای 
معافیت های تحریمی به ۸مش��تری نفت ایران ناخرسندند. طبق این 
گزارش، عربس��تان س��عودی از این اقدام دولت آمریکا که می تواند 
باعث افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی شود عصبانی است و در 
حال بررس��ی طرح کاهش روزانه ۱.4میلیون بشکه ای صادرات نفت 
کشورهای اوپک و غیراوپک برای جلوگیری از کاهش قیمت ها است.

 پایان سلطه دالر نزدیک است
علی رغم فشارهای ضدایرانی آمریکا، بسیاری از کارشناسان معتقدند، 
سلطه دالر با این فشارها، تحت الش��عاع قرار گرفته است. خبرگزاری 
آمریکایی آسوش��یتدپرس به نقل از »ریچارد گلدبرگ« مشاور ارشد 
مؤسسه ضدایرانی بنیان دفاع از دموکراسی، نوشت: رییس جمهور فشار 
حداکثری علیه ایران را می خواهد و نه فشار نصف شده. فشار حداکثری 
شامل قطع دسترسی ایران به سوئیفت نیز می شود. علیرغم این رویکرد 
آمریکا دیپلمات های اروپایی هشدار دادند که افزایش تحریم های مالی 
آمریکا علیه ایران به صورت بالقوه می تواند دیگر کشورهای جهان را به 
سمت ایجاد یک نظام بانکی مستقل از آمریکا سوق داده و به طور قطع 
سلطه دالر به آمریکا در بازار را از بین ببرد. یک دیپلمات اروپایی هم به 
این خبرگزاری گفت: ای��ن رویکرد آمریکا می تواند به مذاکرات درباره 
لزوم ایجاد یک نظام بانکی غیردالری و مستقل از سیاست های آمریکا 
بین کشورها س��رعت بخشد. وی افزود: در شرایط کنونی تحریم ها به 
دلیل نقش پررنگ دالر در ذخیره ارز توس��ط کشورها تاثیرگذار است 
اما اجبار س��وئیفت به قطع دسترسی بانک های ایرانی می تواند چین و 
روسیه را بر آن دارد که یک شبکه  شبیه سوئیفت که اصال به نفع آمریکا 
نیس��ت، راه اندازی کنند.  به گزارش فارس، »کوین دود« پروفسور در 
زمینه مالی و اقتصادی انگلیسی نیز گفت: توقف همکاری میان سوئیفت 
و بانک مرکزی ایران به علت فشار آمریکا ممکن است در نتیجه به تسلط 
دالر آمریکا در پرداخت های بین المللی یک ضربه چشمگیر بزند. دود 
تصریح کرد: »چنین اقداماتی در حال حاضر کشورهای دیگر را تشویق 

می کند تا  از وابس��تگی به سیس��تم های پرداخت بانکی با تسلط دالر 
آمریکا به ایجاد سیستم های جدید غیردالرِی خود، که آمریکا نتواند آن 
را کنترل یا از آن بر علیه شان استفاده کند، تغییر وضعیت بدهند. نتیجه 
بلندمدت این اقدامات، از بین رفتن و تضعیف بیش��تر هژمونی)تسلط( 
دالر آمریکا در نظام پرداخت های بین المللی است و ضرر بلندمدت آن 

برای آمریکا، در از دست دادن حق چاپ دالر، بی نهایت خواهد بود.

 تحریم ها دامن واشنگتن را هم خواهد گرفت
نش��ریه »نشنال اینترست« آمریکا نیز در گزارشی به پیامدهای منفی 
تحریم های آمریکا علیه ایران بر واشنگتن پرداخت. در بخشی از این 
گزارش به قلم »رونی کریستین« آمده است که دولت ترامپ  بار دیگر 
تحریم های ایران را که در سال 2۰۱۵ در پی توافق هسته ای با ایران 
)برجام( لغو شده بود را اعمال کرد و صادرات نفت، بانکی و کشتیرانی 
از جمله بخش هایی هستند که هدف این تحریم ها قرار گرفته اند. این 
تحریم ها معموال بی اثر هستند. این تحریم ها به ندرت می توانند قدرت 
را تحمیل کنند. این نش��ریه افزود: در چنین شرایطی خطر پیامدهای 
ناخواس��ته وجود دارد. تهدید سالمتی مردم، آسیب به روابط آمریکا و 
هم پیمانان این کشور و درگیر شدن در جنگ سوم خلیج فارس از دیگر 
پیامدهای این تحریم ها هس��تند. چنین اقدامات تنبیهی بدون اینکه 
هیچ نتیجه مثبت قابل قبولی به دنبال داشته باشد، مسیری به سمت 
تقابل هر چه بیشتر است و در راستای همکاری سازنده، صلح و یا منافع 

آمریکا نخواهد بود.

اعتراف به شکست واشنگتن 
در اعمال تحریم علیه ایران

برایان هوک : مجبور بودیم به 8 کشور معافیت از تحریم های نفتی بدهیم

  حسن هانی زاده 
یادداشت

استیصال صهیونیست ها
حمل��ه اخیر ارتش رژیم صهیونیس��تی به خان یون��س در جنوب غزه که 
با هدف رب��ودن یکی از فرماندهان مقاومت فلس��طین صورت گرفت، با 
شکست روبه رو شد و زلزله ای نظامی – سیاسی را شکل داد. فضاحت رژیم 
کودک کش در این نبرد که با شلیک حدود ۵۰۰ موشک به سرزمین های 
اشغالی کلید خورد، آن چنان س��نگین بود که به جرأت می توان گفت که 
پس از جنگ ۳۳ روزه در س��ال 2۰۰6، رسواترین ناکامی برای تل آویو در 
تحوالت اخیر رقم خورده است. حمله اخیر رژیم صهیونیستی مانند حمالت 
گذشته، دفعی و یا ایذایی نبود بلکه در پس آن، تحوالت فوق العاده مهمی 
قرار داش��ت که منجر به این هجمه شد و شکست مفتضحانه اسرائیل از 
این منظر، دارای زوایا و ابعاد بسیار استراتژیکی است که در ادامه به برخی 

از آن ها اشاره می شود.
۱. اواخر هفته گذشته، پایگاه خبری »میدل ایست آی« به نقل از منابعی 
در عربس��تان گزارش داد که »محمد بن سلمان«، ولیعهد سعودی برای 
منحرف کردن افکار عمومی از مسئله قتل جمال خاشقجی، به تشویق و 
تحریک »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای حمله 
به غزه و س��رکوب حماس روی آورده اس��ت. از سوی دیگر، در سفر اخیر 
نخس��ت وزیر و وزیر فرهن��گ رژیم کودک کش ب��ه منطقه، یک جنگ 
نمایشی به سران رژیم صهیونیس��تی در همین راستا سفارش داده شد تا 
اجرای طرح های آتی جبهه غربی، عبری، عربی از رهگذر آتشباری روی 

غزه تضمین شود. 
آمریکا هم برای حفظ قراردادهای پرس��ود تسلیحاتی با عربستان، بر این 
عقیده اس��ت که باید یک جریان سازی تصنعی در خاورمیانه کلید بخورد 
که تبعات آن، تا مدت ها دس��تمایه افکار عمومی و رسانه ها شود و توازن 

منطقه برهم نخورد.
 لذا یک تیم کماندویی به رهبری یکی از افسران ارشد صهیونیست برای 
ربایش یا ترور رهبران حماس وارد خان یونس شد و »نور برکه«، یکی از 
رهبران گردان های عز الدین قسام را پس از ناکامی در ربودن، به شهادت 
رساند. در برابر این شبیخون، فرمانده ارشد صهیونیستی حاضر در عملیات 
به دست رزمندگان مقاومت به هالکت رسید و ارتش اسرائیل بدون اینکه 
از توان باالی نیروهای زبده حماس اطالع و آگاهی داش��ته باشند، حمله 
گسترده ای را به غزه آغاز کرد که اگر می دانست چه پیامدهایی دارد، بدون 

شک دست به این اقدام نابخردانه نمی زد.
2. پس از آغاز حمله، حماس و جهاد اس��المی با تشکیل یک اتاق جنگ 
مشترک، از نسل جدید موش��ک های خود رونمایی کردند و توانستند در 
کوتاه ترین زمان، معادله میدانی را به نفع خود تغییر دهند. سیاست توازن 
وحش��ت که این دو گروه مقاومت از مدت ها پیش در دستور کار خود قرار 
داده بودند، جواب داد و ش��لیک صدها موش��ک پرقدرت که از س��د گنبد 
آهنین گذشت، موجب مختل شدن اوضاع اقتصادی – اجتماعی شهرها 
و شهرک های صهیونیست شد. مطابق گزارش ها، هم اکنون پس از گذشت 
چند روز این ماجرا، وحش��ت شدیدی در میان صهیونیست ها حاکم است 
و احساس ناامنی گسترده ای در میان آن ها برقرار است به گونه ای که روز 
گذش��ته، حدود هزار شهرک نشین صهیونیس��ت با برگزاری تظاهرات، 
خواستار اس��تعفای بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی به 

خاطر شکست در غزه شدند. 
کش��ته ش��دن چندین نفر از نیروهای نظامی ارتش رژیم صهیونیس��تی 
ازجمله یک فرمانده بلندپایه که به درک واصل ش��دن وی ازجمله دالیل 
اصلی نیمه تمام ماندن س��فر نتانیاهو به پاریس بود نیز از دس��تاوردهای 
بزرگ این جنگ برای رزمندگان فلس��طینی به ش��مار می آید. افزون بر 
این، انتش��ار ویدیویی از هدف قرار گرفتن یک دستگاه اتوبوس نظامیان 
صهیونیست ها توسط موشک کورنت که اهداف در حال حرکت را با دقت 
زیاد مورد اصابت قرار می دهد، به فرماندهان صهیونیس��ت نشان داد که 

اقتدار و آمادگی حماس تا چه اندازه باالست.
۳. پس از گذش��ت کمتر از دو روز از غرش و اصابت موشک های پرقدرت 
مقاومت به س��رزمین های اشغالی، نتانیاهو پرچم س��فید تسلیم در برابر 
حم��اس و جه��اد را باال ب��رد و آتش ب��س را به اجبار پذیرف��ت. نتانیاهو، 
علی الدوام از پاسخ کوبنده در برابر هرگونه تهاجم فلسطینی ها دم می زند 
اما موشک های شلیک شده از سوی فلسطین، عرصه را چنان بر وی تنگ 
کرد که حتی یک هفته هم نتوانست جنگ را ادامه دهد، چه رسد به 22 یا 
۵۱ روز! به بیان دیگر، کوتاه شدن جنگ های رژیم صهیونیستی با مجاهدان 
فلسطینی، ناش��ی از کوتاه شدن و کاستی توان نظامی اشغالگران است و 
ارتشی که به زعم صهیونیست ها، مجهزترین ارتش غرب آسیا محسوب 
می شود، از دستیابی به ابتدایی ترین اهداف دفاعی و نه تهاجمی همچون 
رهگیری موشک ها توسط سامانه بسیار گران قیمت و پرهزینه گنبد آهنین 
نیز بازماند. به تعبیر عبدالباری عطوان، نویسنده مشهور جهان عرب، »این 
نتانیاهو بود که به میانجی های مصری برای توقف موشک های مقاومت در 
جنگ غزه التماس می کرد، از بیم اینکه این موشک ها به تل آویو برسند؛ 
نه اینکه بالعکس، فلس��طینی ها خواهان آتش بس باشند. مردم نوار غزه 
جشن پیروزی گرفتند اما می خواس��تند جنگ ادامه یابد... پاسخ موشکی 
مقاومت به اسرائیل بازتاب سریع و بی سابقه ای در سراسر جهان عربی و 
اس��المی داشت. این تقابل بیش تر از یک روز و نیم دوام نیاورد و به دنبال 

آن سریع ترین آتش بس در تاریخ مناقشه اعراب و اسرائیل رقم خورد«.
4. استعفای »آویگدور لیبرمن«، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که همواره 
از ترور رهبران گروه های فلسطینی و حمله شدید و گسترده نظامی به غزه 
سخن می گفت، ازجمله شاخص ترین دستاوردهای سیاسی این نبرد بود. 
این در حالی است که »صوفا الندفیز«، وزیر مهاجرت کابینه نتانیاهو نیز 

پس از لیبرمن استعفا کرد. 
باادامه این روند، باید انتخابات زودرس در اراضی اش��غالی  برگزار ش��ود 
که در این صورت، نتانیاهو شانسی برای پیروزی مجدد ندارد و از گردونه 
قدرت خارج خواهد شد. گفتنی است که کابینه نتانیاهو با 6۱ رأی اعضای 
کنس��ت از کل ۱2۰ عضو آن تشکیل ش��ده و در صورت خارج شدن تنها 
یکی از اعضای حزب »اس��رائیل بیتنا« که هشت نفر هستند، این کابینه 

رسماً سقوط خواهد کرد.
از س��وی دیگر، کان��ال تلویزیونی عبری »ریش��ت کان« ب��ا انجام یک 
نظرس��نجی از نارضایتی اس��رائیلی ها از کابینه نتانیاهو در جریان حمله 
اخیر صهیونیس��ت ها به خ��ان یونس خبر داد که این خود، نش��انگر یک 
زلزله سیاس��ی بزرگ در پی پیروزی مقاومت اس��ت. بر اساس نتایج این 
نظرسنجی، 6۵ درصد از مردم شهرها و شهرک های صهیونیستی، عملکرد 
کابینه نتانیاهو را »بد یا بسیار بد« توصیف کرده اند. 4۹ درصد نیز معتقدند 
که حماس در جنگ اخیر پیروز ش��ده و تنها ۱4 درصد، صهیونیست ها را 

پیروز میدان ارزیابی کرده اند.
فراموش نکنیم؛ اش��غالگرانی که امروز در کمتر از دو روز دس��ت ها را باال 
می برند، همان هایی هس��تند ک��ه حدود هفت دهه پی��ش، دم از تصرف 

سرزمین های اسالمی از نیل تا فرات می زدند! 
صهیونیس��ت ها به مدد پیروزی های درخشان مقاومت، نه تنها دیگر قادر 
به پیشروی و تصرف سرزمینی نیستند، بلکه در مرزهای خود به دام افتاده 

و حتی نمی توانند از خود دفاع کنند. 
به قول استراتژیس��ت ها، اگر حکومتی از فاز تهاجم به مرحله دفاع رسید، 
قطعاً گام بعدی شکست است؛ عاقبتی که در آینده ای نه چندان دور در انتظار 

صهیونیست ها خواهد بود.

گزیده ها

امنیت مستمر با 
تجهیزات عاریه ای تامین نمی شود

 امیر سیدمحمود موسوی معاون 
عملیات ارتش، با اشاره به آغاز 
دور جدید تحریم های آمریکا 
علی��ه ای��ران اظهار داش��ت: 
تحریم مسئله جدیدی نیست 
و ما ب��ه تازگی ب��ا آن روبه رو 
نش��ده ایم؛ تحریم ه��ا از روز 
پیروزی انقالب اس��المی آغاز شدند و ملت ایران همواره با تحریم 
مواجه بوده اس��ت. وی در بخش دیگری از گفت وگو با مهر، درباره 
میزان آمادگی ارتش برای مقابله با تهدیدات، افزود: برای سنجش 
میزان آمادگی نیروهای مس��لح، باید ای��ن آمادگی را در حوزه های 
تجهیزاتی، نیروی انسانی و پشتیبانی ارزیابی کرد. معاون عملیات 
ارتش ادامه داد: در بعد تجهیزاتی اعتقاد ما بر این اس��ت که امنیت 
مستمر با تجهیزات عاریه ای قابل تأمین نیست چون هر زمانی که 
ما به آن تجهیزات نیاز پیدا کنیم، دشمنان ما از واگذاری و پشتیبانی 
آن تجهیزات خودداری خواهند کرد. بنابراین ما باید به سمت و سویی 

برویم که متکی به تجهیزات داخلی باشیم.

پیروزی ها در سوریه 
مرهون درایت رهبر ایران است 

 »راغب الحسین« رییس گروه 
دوستی پارلمانی سوریه و ایران 
در دیدار حسین امیرعبداللهیان 
دستیار ویژه رییس مجلس در 
امور بین الملل ب��ا قدردانی از 
کمک های جمهوری اسالمی 
ایران در مبارزه با تروریسم در 
سوریه، اظهار داشت: ما پیروزی خود را مدیون شهدا و دشمن شناسی 
و درایت امام خامنه ای می دانیم. نسل فعلی و جوان سوریه هیچگاه 
نقش تهران در کمک به س��وریه را فراموش نخواهند کرد. اکنون 
بازگش��ت آوارگان و بازسازی دو مس��ئله اساسی سوریه است. وی 
اف��زود: دمش��ق در موضوع تحریم ه��ای ظالمان��ه آمریکا حامی 
جمهوری اسالمی ایران است. آمریکا نمی تواند دو ملت را از هم جدا 
سازد و ما فریب کاخ س��فید و متحدان را نخواهیم خورد. سوریه در 
محور مقاومت قاطعانه می ایستد. به گزارش ایرنا، امیرعبداللهیان 
نی��ز در این دی��دار گفت: آمریکا بای��د از مداخ��الت و بازی کثیف 
تروریس��تی خود در س��وریه دس��ت ب��ردارد و مردم س��وریه را با 

سیاست های غلط خود بیش از این آزار ندهد.

تصویب توافق تجاری بین ایران و 
اتحادیه اوراسیا در دومای روسیه

 رسانه های روسی از تصویب 
توافق منطقه آزاد تجاری بین 
اتحادیه اقتصادی اوراس��یا و 
جمهوری اسالمی ایران خبر 
دادند. بنا بر نوشته خبرگزاری 
»تاس«، نمایندگان »دومای 
دولت��ی« که مجلس س��فلی 
روسیه اس��ت، توافق موقت ایجاد منطقه آزاد تجاری بین اعضای 
اتحادیه اقتصادی اوراس��یا و جمهوری اس��المی ایران را تصویب 
کردند. طبق این گزارش، توافق مذکور در آستانه قزاقستان در تاریخ 
۱۷ می 2۰۱۸ )2۷ اردیبهش��ت س��ال جاری( بین ایران و اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا به امضا رسید. به گزارش تسنیم، »تیگران سورنی 
سرکیسیان« رییس کمیسیون اقتصادی اوراسیا پیشتر به خبرگزاری 
تاس گفته بود که انتظار می رود بع��د از طی فرایند تصویب قانونی 
توافق مذک��ور بین ای��ران و اتحادی��ه اقتصادی اوراس��یا در همه 
کش��ورهای مربوطه، این توافق از ابتدای سال 2۰۱۹ اجرایی شود. 
ارمنستان، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه اعضای اتحادیه 
اقتصادی اوراس��یا هس��تند و ای��ن اتحادیه در مس��کو و همچنین 

»مینسک« پایتخت بالروس دفتر دارد.

پیروزی های مقاومت بر 
صهیونیست ها ادامه می یابد

 امیر سرلشکر سید عبدالرحیم 
موسوی فرمانده کل ارتش، در 
حاشیه مراسم هفتمین سالگرد 
شهادت سردار طهرانی مقدم، 
با حضور در جم��ع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: قدرت نظامی، 
یک��ی از اه��رم ه��ای اصلی 
محقق کردن آرمان های انقالب است و شهید طهرانی مقدم کسی 
است که تمام اراده، دانش، سالمتی و توان خود را در این راه گذاشت 
تا آرمان های انقالب را محقق کند؛ خوشبختانه این امر محقق شد 
و ما امروز شاهد برکات آن هس��تیم. به گزارش ایسنا، فرمانده کل 
ارتش با بیان اینکه دشمنان ما ضعیف تر از هر زمان دیگری شده اند 
و عصر پیش��گای ایران در غرب آسیا فرارسیده است، اظهارداشت: 
آمریکای ترامپ ضمن انزوای بین المللی تمام دستاوردهای دروغین 
آمریکا در عرصه حقوق بشر را نابود کرده است. وی با اشاره به شلیک 
راکت های مقاومت به سرزمین های اشغالی طی روزهای گذشته هم 
گفت: این پیروزی برگه ای جدید از پیروزی های جبهه مقاومت در 
مقابل رژیم صهیونیس��تی است و این برگه ها ادامه خواهد داشت تا 

روزی برسد که دیگر این رژیم از دیدن آن روز عاجز شود.

تهران حافظ منافع منطقه 
در برابر توطئه ها

 »فؤاد البطاینه« س��فیر اسبق 
انتش��ار  ب��ا  اردن در یم��ن 
روزنام��ه  در  یادداش��تی 
فرامنطق��ه ای »رای الی��وم« 
تحت عنوان »این چیزی است 
که بر روابط میان اردن با ایران، 
ح��زب اهلل و حم��اس حاک��م 
اس��ت...و این چیزی است که بر رابطه مسلمانان با عربستان حاکم 
است«، ایران را حافظ امنیت منطقه در برابر سیل توطئه های آمریکا 
و رژیم صهیونیس��تی توصیف کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
وی افزود: بنده ش��خصا ب��ا اینکه بخواهند خارجی ه��ا بر عرب ها 
حکومت کنند، مخالفم؛ اما در عین حال از ایران و حزب اهلل و حماس 
که مایه افتخارند سپاس��گزارم، از کس��انی که حضور اس��رائیل و 
دوستداران آن را قبول ندارند، فرقی نمی کند عرب یا مسلمان باشد 
هر کسی که سنگی به سوی اسرائیل پرتاب نمی کند، فرقی نمی کند 
رژیم های عربی یا حامیان آمریکایی و صهیونیس��تی آنها باش��ند. 
البطاینه ادامه داد: بقای رژیم حاکم سعودی خطرناک  ترین چالش 

برای همه کشورهای اسالمی است و باید جلوی خطر را گرفت.

 HEMAYATONLINE. 
IR

اعم�ال  از  پ�س 
مهدی خورسند

 گروه سیاسی 
تحریم های جدید 
علی�ه  واش�نگتن 
 ، ن ما ر کش�و
متحدان آمریکا نیز دست به کار شده تا با استفاده ابزاری 
از بهانه هایی چون حقوق بش�ر، فش�ار بر م�ردم ایران 

اسالمی را افزایش دهند.

پ��س از اوج گیری قدرت جمهوری اس��المی ای��ران، غربی ها برای 
توقف روزافزون پیش��رفت ته��ران، پس از عدم تمکین کش��ورمان 
از سیاس��ت های امپریالیس��تی آنها، چاره را در افزایش فش��ارهای 
بین المللی و بهانه جویی درخصوص مسائل مختلف دیده اند که طبق 
این دستورالعمل، این بهانه جویی ها از موضوعی به موضوع دیگر تسری 
می یابد. پس از بهانه جویی دش��منان نظام در زمینه مسائل هسته ای 
و اعمال تحریم های بی س��ابقه علیه ملت ایران اس��المی، براساس 
پیش بینی های رهبر معظ��م انقالب، بهانه جویی های دش��منان به 
مس��ائلی چون حقوق بش��ر و ادعای حمایت از تروریسم کشیده شده 
اس��ت. این روزها که اروپایی ها به دنبال مسیر اقتصادی برای انتفاع 
ایران از مزایای برجام هستند هم در یک سناریوی نخ نما شده مدعی 
حمله چند تبعه ایرانی به دو تروریست االحوازی شده تا از این طریق، 
ایران را بیشتر مورد فش��ار قرار داده و و اگر قرار است اقدامی صورت 
دهند، عایدی قطره چکانی نصیب تهران گردد.در همین رابطه، مقام 
معظم رهبری در 2۵خرداد ۱۳۹۵ در دیدار سران نظام با تأکید بر اینکه 
از دی��دگاه آمریکا، مصالحه به معنای تنزل از مواضع و اصول اس��ت، 
خاطرنشان کردند: »این تنزل پایانی ندارد همانگونه که اکنون بعد از 
موضوع هسته ای، موضوع موشکی را پیش کشیده اند، بعد از موشک، 
نوبت به حقوق بشر می رسد، بعد از حقوق بشر، موضوع شورای نگهبان، 
سپس موضوع والیت فقیه و در نهایت قانون اساسی و حاکمیت اسالم 
مطرح خواهد شد، بنابراین تصور اینکه جمهوری اسالمی می تواند با 
آمریکایی ها به مصالحه برسد، تصور نادرستی است.« این پیش بینی 
رهبر انقالب پس از دوس��ال جامه عمل به خود پوشید و کمیته سوم 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنجشنبه گذشته، درباره پیش نویس 
قطعنامه کانادا در رابطه با موضوع حقوق بشر در ایران رای گیری کرد 
که  ۸۵عضو رای مثبت، ۳۰عضو رای منفی و 6۸عضو هم رای ممتنع 

دادند.این قطعنامه که در آن ادعاهای تکراری در خصوص محدودیت 
های  مذهبی و عقیدتی در ایران مطرح شده است ماه آینده در صحن 
مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته می شود. این اقدامات در 
حالی رخ می دهد که دشمنان نظام اسالمی در صدر ناقضان حقوق بشر 
هستند. جنایات آمریکایی ها و هم پیمانانشان در افغانستان و عراق و 
کش��تار بی سابقه مردم این دو کش��ور، حمایت از جنایات آل سعود در 
یمن و همچنین حمایت از کش��تار وسیع مس��لمانان روهینگیایی در 
میانمار تنها برگی از دفتر س��یاه غرب به س��رکردگی آمریکا در ظلم 

علیه بشریت است.

 این قطعنامه با واقعیت منطبق نیست
البته این اقدام ضدایرانی با واکنش مقامات کشورمان روبرو شد. بهرام 
قاسمی س��خنگوی وزارت امور خارجه، استفاده ابزاری از حقوق بشر، 
قطعنامه های حقوق بشری و س��ازوکارهای بین المللی توسط برخی 
کشورهای غربی و رژیم اشغالگر و کودک کش صهیونیستی و برخی 
رژیم های مرتجع منطقه را قویا محکوم و مردود خواند. س��خنگوی 
وزارت امور خارجه، ضمن محکوم کردن اقدام این گروه از کش��ورها، 
اظهار داشت: این قطعنامه بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود ایران، 
مبتنی بر نگرش��ی گزینش��ی، تبعیض آمیز، غرض ورزانه و با اهداف 
سیاسی تهیه و تصویب ش��ده است که آن را مردود می دانیم. قاسمی 
افزود: اس��تفاده ابزاری از حقوق بش��ر، قطعنامه های حقوق بشری و 
سازوکارهای بین المللی توسط برخی کشورهای غربی و رژیم اشغالگر 
و کودک کش صهیونیس��تی و برخی کشورهای مرتجع منطقه برای 
پیگیری مقاصد ش��وم افراط گرایانه و هم چنین  سیاست های آشوب 
طلبانه و حمایت از تروریست های تجزیه طلب را قویا محکوم می کنیم 
و معتقدیم ادامه این روند اعتماد جامعه بین المللی به س��ازوکارهای 
بین الملل��ی را تضعیف کرده و اثربخش��ی و کارایی آنه��ا را در مواقع 
ض��روری و الزم زیر س��وال می برد.  س��خنگوی وزارت امور خارجه 
همچنین اظهار داشت: از نظر ما محل مناسب و جهانشمول ارزیابی 
حقوق بش��ر در کشورها، س��ازوکار یو.پی.آر)بررسی دوره ای جهانی( 
اس��ت که بدون تبعیض همه کش��ورها را مورد بررسی قرار می دهد. 
مشارکت سازنده و فعال کش��ورمان در این سازوکار، نشانگر جدیت 
ایران در ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین المللی خود از طریق 

همکاری های سازنده و سازوکارهای مبتنی بر گفت وگو است.

 آمریکا بزرگ ترین دشمن دموکراسی 
اس��حاق آل حبیب سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل هم 
طی اظهاراتی در این خصوص گفت: در یک صد سالی که از مجاهدت 
ایرانی ها برای حقوق بشر و دموکراسی می گذرد دقیقا همان نیروهای 
مخربی که پشت این قطعنامه هستند، تمام توان خود را به کار بسته اند 
تا آن را ناکام گذاشته یا از مس��یر خود منحرف سازند. وی بزرگترین 
دشمنان حقوق بشر و دموکراسی را کسانی خواند که از آنها به عنوان 
ابزارهای سیاست خارجی خود علیه ملت ها و دولت هایی که دوستشان 
ندارند، سوءاستفاده می کنند. به گزارش خبرگزاری ها، وی ادامه داد: وزیر 
خارجه آمریکا در مصاحبه ای که در تاریخ ۷نوامبر انجام داد بی شرمانه همه 
ایرانیان را تهدید به گرس��نگی کرد. استفاده از غذا و دارو به عنوان اسلحه 
علیه غیرنظامیان فقط یک نام دارد، جنایت علیه بشریت. معاون نمایندگی 
ایران در سازمان ملل حمله بزدالنه تروریستی به شهر اهواز در 22 سپتامبر 
را یک مورد مرتبط و پندآموز خواند و افزود: در این حمله شهروندان بیگناه 
متعددی از جمله کودکان به قتل رسیدند. یک گروه جدایی طلب که بیرون 
از ایران اقامت دارد بالفاصله مس��ئولیت حمله را که از شورای امنیت به 
عنوان حمله تروریستی محکوم شد، برعهده گرفت. عکس العمل بانیان 
این قطعنامه چه بود؟ در اقدامی تهوع آور اسم شهر اهواز و بعدا اسم گروه 
تروریستی را به عنوان یک اقلیت به قطعنامه اضافه کردند! چنین حرکتی 
فقط به معنای حفاظت و شناسایی گروه های تروریستی در پوشش قطعنامه 
حقوق بشر است. وی ادامه داد: هر چند اقدام مذکور تنفر برانگیز بود، ولی 
ما از ای��ن نحوه برخورد ب��ا قربانیان تروریس��م در خیابان های اهواز 
متعجب نشدیم. چراکه بانیان قطعنامه آنها را شایسته توجه نمی دانند 
ولی تروریس��ت هایی که آنها را به قتل رسانده اند، مستوجب حمایت 
و شناسایی بعنوان فعال حقوق بش��ر یا اقلیت قومی هستند. شرم آور 
اس��ت!کوتاه سخن اینکه، این دوگانگی ش��رم آور غرب در برخورد با 
مقوله حقوق بشر، سناریویی از پیش تعیین شده برای افزایش فشارها 
بر تهران، در پی فشارهایی است که دولت واشنگتن بر کشورمان اعمال 
کرده است تا از این طریق، جمهوری اسالمی ایران که امروز به جرأت 
تنها پرچمدار اس��تقالل و یگانه حامی کشورهای مستضعف و محور 
مقاومت محسوب می شود، از آرمان های خود دست بکشد، اما دریغ از 
آنکه دشمنان نظام مانند 4۰سال گذشته همچنان اشتباه محاسباتی 
خود را تکرار می کنند و قطعا این س��ناریو هم شکست می خود و این 

ایران و ایرانی است که سربلند خواهد بود.

سناریوی نخ نما شده فشار حقوق بشری!
»حمایت« از رای شکننده کمیته سوم در تصویب قطعنامه ضد ایرانی گزارش می دهد
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  قضـایی  

اقدامات قوه قضاییه در  
جلوگیری از تعطیلی واحد های تولیدی

کارنامه دس��تگاه قضایی در زمینه حمای��ت از تولیدکنندگان و واحد های 
تولیدی در هش��ت اس��تان آذربایجان ش��رقی، گیالن، قزوین، زنجان، 
س��منان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچس��تان و مرکزی نشان دهنده 
بخشی از عملکرد دستگاه قضا در حوزه اقتصادمقاومتی است. به گزارش 
میزان، مهرماه سال گذشته دس��تورالعمل پیگیری اجرای سیاست های 
کلی اقتصادمقاومتی از سوی رییس دستگاه قضا در قوه قضاییه ابالغ شد 
و در پی آن پیگیری این سیاست در برنامه کاری روسای دادگستری ها و 
دادس��تان ها قرار گرفت. پس از تاکید رییس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل 
کارگروه در سطح استانی و پیگیری اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی، 
دادس��تان های سراسر کش��ور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های 
اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، احاله پرونده 
مراکز تولیدی به داوری و در صف اول پیگیری این سیاست قرار گرفتند.

یکی از اقدامات دادستان های کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی جلوگیری 
از تعطیلی کارخانه ها و واحد های تولیدی و حمایت های حقوقی و قضایی 

از واحد های مذکور دراین زمینه است.

 جلوگیری از تعطیلی ۴ شرکت در استان آذربایجان شرقی
شرکت ماشین آالت صنعتی تراکتورسازی ایران که تولیدکننده انواع لودر 
و از برند های معتبر در کشور است در سال ۱۳۹۴ با حدود ۳۰۰ تن کارگر با 
سابقه و مهارت فنی باال ورشکست اعالم شد؛ اما با پیگیری های قضائی 
در شرف واگذاری مش��روط به تعهد به اش��تغال نیرو های موجود و عدم 
تعدیل نیرو به مدت پنج سال شد . شرکت شیرین بخور تبریز که با حدود 
۱۰۰ تن کارگر در اوایل سال ۱۳۹۵ به علت اختالف با تعدادی از طلبکاران 
ورشکس��ت اعالم شد که با پیگیری های دادگس��تری استان آذربایجان 
شرقی از تعطیلی آن و بیکاری کارگران جلوگیری شد. شرکت تبریز کف 
که یکی از تولیدکنندگان برتر و با سابقه در میان مصرف کنندگان مصالح 
س��اختمانی و عمرانی است که در چند سال اخیر به دلیل مشکالت مالی، 
اقتصادی حاکم بر کشور، رکود بازار ساخت و ساز مسکن وسوء مدیریت 
دچار مش��کل ش��د و در نهایت با ۲۸۰ تن کارگر در اسفندماه سال ۱۳۹۵ 
ورشکست اعالم شد؛ اما با پیگیری های انجام شده این شرکت به زودی 
به عرصه تولید بازخواهد گشت. ش��رکت رخش خودرو دیزل که از سال 
۱۳۸۲ با همکاری شرکت کاماز روسیه )بزرگترین کارخانه تولید کامیون در 
کشور روسیه( اقدام به تولید انواع کامیون و کامیونت می کرد. این شرکت 
با ۴۳ نمایندگی در سطح کشور و با سطح اشتغال مستقیم ۳۰۰ نفر فعالیت 
می کردکه در سال ۱۳۸۹ تعطیل شد، اما با پیگیری های دادگستری استان 

آذربایجان شرقی این شرکت مجدد در چرخه تولید قرار گرفته است.

 فعال سـازی ۵۵ واحـد صنعتی راکد و غیرفعـال و فراهم 
آوردن زمینه اشتغال برای ۱۳۷۳ تن در استان گیالن

در ادامه به مواردی از اقدامات انجام شده توسط دستگاه قضایی در استان 
گیالن در زمینه جلوگیری از تعطیلی واحد های تولیدی اشاره می شود.

جان احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگستری 
گیالن در این خصوص بیان داش��ت: فعال سازی ۵۵ واحد صنعتی راکد 
و غیرفعال با س��رمایه گذاری ۴۷۷۱ میلیارد ریال از برنامه هایی بود که در 
معاونت پیش��گیری از وقوع جرم دادگس��تری و در کارگروه های قتصاد 
مقاومتی پیگیری و محقق ش��د. وی ادامه داد: با فعال س��ازی غرفه های 
تجاری، فعالیت های عمرانی زیرس��اختی و فعال س��ازی پروژه ها زمینه 
اشتغال ۱۳۷۳ نفر در منطقه آزاد بندر انزلی فراهم شد. وی در بخش دیگری 
از سخنان خود به استقرار کارگروه اقتصاد مقاومتی در بندرانزلی اشاره کرد 
و گفت: کارگروه اقتصاد مقاومتی مستقر در منطقه آزاد بندر انزلی ۹۰۲۲ 

زمینه اشتغال را فراهم آورده است.

 پرهیز از تعطیلی واحد های تولیدی در قزوین 
استان قزوین نیز یکی دیگر از استان هایی محسوب می شود که دستگاه 
قضایی در زمینه فعال سازی واحد های تولیدی تعطیل شده و جلوگیری از 

تعطیلی کارخانه ها اقدامات قابل توجهی انجام داده است.
نوراهلل قدرتی، رییس کل دادگس��تری اس��تان قزوین درای��ن باره بیان 
داش��ت: به منظور جلوگی��ری از اختالل در رون��د فعالیت های اقتصادی 
بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده های اقتصادی به جهت پیش��گیری 
از صدور و اجرای نامتناس��ب قرار های تامین��ی از جمله قرار های ممنوع 
الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد 
اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش های خدماتی یا تولیدی از طریق رؤسا 

و دادستان ها پیگیری و نظارت ویژه به عمل آید.
وی ادامه داد: در صورت منتهی ش��دن پرونده مربوط به مراکز تولیدی و 
قطعی شدن آن ترتیبی اتخاذ گردد که اجرای حکم به هیچ نحو به تعطیلی 
واحد تولیدی منجر نشود و چنانچه در موارد خاص اجرای حکم جز با این 
تعطیلی واحد ممکن نباشد قبل از هرگونه اقدام مراتب به حوزه ریاست و 

دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعالم شود.

 حمایت قضایی از تولیدکنندگان در استان سمنان
س��منان یکی دیگر از استان های کشور اس��ت که در زمینه حمایت های 
قضایی ب��رای جلوگیری از تعطیلی واحد های تولیدی و بیکاری کارگران 
فعال است. حیدر آسیابی، دادستان عمومی و انقالب مرکز استان سمنان 
با تأکید بر ضرورت بررسی مشکالت واحد های صنعتی با هدف حمایت 
از تولید و اشتغال اظهارکرد: مقرر شده پس از بررسی مسائل و مشکالت 
واحد های صنعتی هماهنگی الزم با دس��تگاه های اجرایی برای برطرف 
شدن مشکالت واحد ها صورت گیرد، این در حالی است که واحد صنعتی 
آریا ترانس��فور یکی از واحد های بزرگ در خاورمیانه اس��ت که توانس��ته 
فرصت اش��تغال بیش از ۱ هزار نف��ر را فراهم کند. این واحد قرار اس��ت 
درآین��ده ای نزدیک زمینه اش��تغال ۵۰۰ نف��ر دیگر از جوانان اس��تان را 
فراهم کند. وی ادامه داد: در راس��تای حمایت از فعاالن بخش خصوصی 
حمایت قضایی هم باید ایجاد ش��ود تا تولیدکنندگان با آسودگی به تولید 
محصوالت بپردازند. این مقام قضایی خاطرنشان کرد: فعالیت این واحد 
تولیدی موجب شده کشورمان در صنعت برق به مرز خودکفایی برسد، افراد 
بخش خصوصی جهادگران اقتصادی نظام هستند، باید بخش خصوصی 
میدان دار اقتصاد کشور باشد و این نیازمند حمایت مسئولین ۳ قوه است.

 جلوگیری از تعطیلی کارخانه شیر با ورود مدعی العموم در 
سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان در زمینه بررسی مشکالت واحد های تولیدی 
با تشکیل ستاد اقتصادمقاومتی و با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضاییه فعال است. حجت االسالم ابراهیم حمیدی، رییس 
کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه وضعیت استان 
ما به گونه ای است که نیازمند حمایت این ستاد در مرکز است گفت: برخی 
مشکالت واحد های تولیدی با دستگاه اجرایی است که دستورالعمل های 
دست و پا گیری دارند. وی بیان کرد: در استان ما بحث اشتغال و تولید امر 
حیاتی است و از طرفی واحد های تولیدی با مشکالت جدی مواجه هستند.

پیام تسلیت رییس قوه قضاییه  
در پی درگذشت مدیر تأمین اجتماعی

آیت اهلل آملی الریجانی با صدور 
پیامی درگذشت مدیرعامل و 
معاون حقوقی و امور مجلس 
سازمان تأمین اجتماعی که در 
سانحه رانندگی جان باختند را 
تس��لیت گفت.  در مت��ن پیام 
تسلیت رییس قوه قضاییه آمده 
اس��ت: وقوع حادثه تلخ و تأس��ف بار رانندگی در استان گلستان که 
منجر به جان باختن مرحوم دکترس��ید تق��ی نوربخش مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی و معاون حقوقی و امور مجلس ایشان مرحوم 

عبدالرحمن تاج الدین گردید، موجب تأثر اینجانب شد.
اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده این عزیزان، این مصیبت 
را به بازماندگان و کارکنان خدوم س��ازمان تأمین اجتماعی تسلیت 
می گویم و از درگاه خداوند منان برای درگذشتگان این حادثه رحمت 

و مغفرت الهی مسئلت دارم.

جهت گیری تالش ها 
برای تحقق عدالت الکترونیک

 قائ��م مقام مرکز آم��ار و فناوری اطالعات قوه قضاییه با اش��اره به 
دس��تورالعمل اطالع رس��انی و ارتباطات رس��انه ای دستگاه قضا، 
گفت: این دس��تورالعمل نویدبخش انس��جام در برنامه های کالن 

اطالع رسانی این قوه است.
به گزارش روابط عمومی مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه، 
اکبر ثقفیان اظهارکرد: مقام معظم رهبری در ششم تیرماه در جمع 
مسئوالن عالی قضایی از قوه قضاییه به عنوان مظهر عدالت و ملجأ 
مورد اطمینان و پناهگاه آرام��ش بخش مردم جهت احقاق حقوق 
فردی و عمومی یاد کرده و مطرح کردند که این دستگاه  باید اعتماد 
افکارعمومی را با تبلیغ درس��ت یعنی انع��کاس هنرمندانه و مؤثر 
واقعیات و عملکرد دس��تگاه قضایی و نیز حرکت و تحول مس��تمر 

درونی به  دست آورد.
وی با اشاره به مفاد دستورالعمل اطالع رسانی و ارتباطات رسانه ای 
قوه قضاییه که اخیرا از سوی ریاست قوه ابالغ شده است، اظهارکرد: 
با عملیاتی شدن مفاد این دستورالعمل، انتظار می رود بخش مهمی از 
منویات رهبرانقالب اسالمی در انعکاس فعالیت های صورت گرفته 

قوه قضاییه اجرایی شود.
ثقفیان افزود: یکی از نکات بدیع و قابل توجه در این دس��تورالعمل، 
توجه به گسترش دسترسی جامعه به عدالت قضایی است که این امر 
با راهبرد کالن حوزه فناوری اطالعات به نام »عدالت الکترونیک« 
همخوانی دارد. وی با اش��اره به ساختار نوین و رو به تحول دستگاه 
قضای��ی در فض��ای فناوری اطالع��ات با هدف تحق��ق »عدالت 
الکترونیک« گفت: محورهای اصلی این معماری مدتی اس��ت که 
موضوع روز و مورد بحث محافل عمومی و تخصصی کشور است اما 
رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه به صورت رسمی 
این موضوع را در نخستین روز از هفته خدمات الکترونیک قضایی 

در سالن اجالس سران مطرح کرد.
ثقفیان با مثبت ارزیابی کردن بازخورد موضوع بازمهندسی دستگاه 
قضایی در جامعه افزود: در این س��اختار نوین ابعاد مختلفی از جمله 
حضور بخش خصوصی، ارتقای رضایت عمومی، تسهیل دسترسی 
به مراجع قضایی، شفافیت و اطالع رسانی و پیشگیری از جرم، نقش 

پررنگی ایفا می کند.
وی درب��اره جوامع هدف م��ورد نظر در س��اختار جدید گفت: توجه 
ویژه به کانون خان��واده، آموزش و پرورش، حوزه و دانش��گاه با در 
نظر گرفتن عدالت اجتماع��ی از مهمترین نکات قابل توجه در این 

معماری نوین است.
وی اف��زود: تمام این فعالیت ها با هدف تحقق »عدالت الکترونیک 
قضایی« به عنوان یکی از مهمترین اه��داف زیربنایی و راهبردی 
نظام انجام می شود و درصدد هستیم تا با بهره مندی از کادر متعهد 
و متخصص در این مرکز به س��مت »هدای��ت جامعه برای تقویت 
عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع همراه با حفظ کرام�ت و حقوق 

انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی« حرکت کنیم.
قائم مقام مرک��ز آمار و فناوری اطالع��ات قوه قضاییه اضافه کرد: 
این مجموعه در تالش اس��ت برای ارتقای بهره وری نظام قضایی 
کشور با افزایش س��رعت، دقت و کیفیت همراه با تقویت مقبولیت 
و رضایتمندی هرچه بیشتر آحاد جامعه از قوه قضاییه با »دسترسی 
آسان به عدالت«، در بهره مندی بهینه از ظرفیت بخش خصوصی 

در حدود آیین های دادرسی، گام بردارد.

آموزش های پیش از ازدواج 
گامی برای کاهش اختالف خانوادگی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با اشاره به 
اجرای طرح آموزش های پیش از ازدواج برای زوج های این استان 
آن را گامی مهم در جهت کاهش تنش و اختالف خانوادگی دانست.

سعید گلستانی ضمن اشاره به آموزش های پیش از ازدواج بیان کرد: 
این طرح از سال ۹6 در استان برگزار و برای همه زوج های همدان 
انجام می شود. معاون پیش��گیری از وقوع جرم دادگستری استان 
همدان با بیان اینکه حدود ۱۷ هزار ازدواج در س��ال در این اس��تان 
انجام می شود، گفت: موضوع سبک زندگی به مدت ۴ ساعت در این 
طرح به زوجین آموزش داده می شود که با استقبال زیادی از سوی 
آنان روبرو بود به طوری تقاضای افزایش ساعت آموزشی را داشتند.

گلس��تانی اظهارکرد: در این برنامه زوجی��ن با خصوصیات خلقی و 
رفتاری همدیگر، سبک زندگی و دیگر موارد مرتبط آشنا می شوند 

که این موضوع آمار تنش و اختالف خانوادگی را کاهش می دهد.

رسیدگی به بیش از ۲ هزار دعاوی 
در خصوص قرارداد های بانکی 

معاون قضایی رییس کل دادگستری اس��تان آذربایجان شرقی با 
اشاره به اینکه قرارداد های بانکی بدون نیاز به مراجعه به واحد های 
قضایی از طریق اجرای ثبت، قابل اجرا است، از رسیدگی به بیش از 
۲ هزار دعاوی مطروحه درخصوص قرارداد های بانکی در واحد های 

قضایی استان آذربایجان شرقی خبر داد.
بابک محبوب علیلو، با اشاره به اینکه قرارداد های بانکی بدون نیاز 
به مراجعه به واحد های قضایی از طریق اجرای ثبت، قابل اجرا است؛ 
گفت: قرارداد های بانکی در حکم مفاد اسناد الزم االجراء هستند و 
نیازی نیس��ت بانک ها برای اجرای این قرارداد ها به مراجع قضایی 
مراجعه کنند. وی دعاوی مطروحه در دادگستری استان آذربایجان 
ش��رقی در ارتباط با قرارداد های بانکی را ۲ هزار و ۷۲۱ فقره اعالم 
ک��رد و افزود: به تع��داد ۲ هزار و  ۲۹۵ از این دع��اوی در واحد های 
قضایی اس��تان رسیدگی و مختومه شده و تعداد ۴۲6 فقره نیز هنوز 

تحت رسیدگی اند. 
محبوب علیلو با ذکر اینکه میزان اجرای قرارداد های بانکی توسط 
اداره اجراییات ثبت اسناد و امالک استان قابل قبول نیست از مدیران 
سازمان های اجرایی و بانک های دولتی استان خواست تا در اجرای 
بند »ب« ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، تا حد امکان 

اداره ثبت اسناد و امالک استان را یاری کنند.

روی خط خبر

این روز ها که دشـمنان انقـالب بعد از 
۴0 سـال مقابله آشکار و پنهان با نظام 
مقدس جمهوری اسالمی، عرصه جنگ 
اقتصادی را با فشار از درون به حاکمیت، 
ایجـاد یأس و ناامیـدی در مردم دنبال 
می کنند، دسـتگاه قضا با برخورد قاطع 
و قانونی با مفسدان اقتصادی در عرصه 
جنگ اقتصادی توانسته است محکم و 
استوار با رسیدگی سریع به پرونده های 
اقتصادی به ویژه پرونده دانه درشت ها 
و اخالگـران اقتصادی بـه نحو مطلوبی 

عمل کند.

از جمل��ه  با وج��ود فضاس��ازی ها و تخریب ها 
علی��ه قوه قضایی��ه ای��ن دس��تگاه بی توجه به 
این موضوعات با مفس��دان اقتص��ادی به ویژه 
دانه درشت هایی مانند سلطان سکه و همسدتش 
برخود قاطع کرده و حکم اع��دام آن دو اجرایی 
شد و این امر نشان داد دستگاه قضا با هیچ کس 
تعارف ندارد و همه در برابر قانون یکسان هستند.

 برخورد بدون اغماض دستگاه قضا با 
مفسدان اقتصادی 

چن��دی پیش بود ک��ه رهبر انق��الب نیز طی 
دیداری که با رییس قوه قضاییه و مس��ئوالن 
عالی قضایی داش��تند نیز ب��ر موضوع برخورد 
با مفسدان اقتصادی تأکیدات بسیاری داشتند 
و دس��تگاه قضا ب��ا توجه به فرمایش��ات رهبر 
انقالب در این راس��تا گام های مثبتی برداشته 
و ام��روز برخ��ورد قاط��ع و به موقع دس��تگاه 
قضایی با مفس��دان اقتصادی موجب افزایش 

اعتمادعمومی در جامعه ش��د.
در همی��ن راس��تا، آی��ت اهلل آمل��ی الریجانی، 
رییس قوه قضاییه مطرح می کند: قوه قضاییه در 
سال های متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را 
در اولویت و دستور کار داشته و در سال های اخیر با 
جدیت بیشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدان 

اقتصادی ورود کرده است.
وی می افزاید: موارد بسیار متعددی از پرونده های 
مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضایی رسیدگی 
ش��ده که به دالیلی درباره آن ها اطالع رس��انی 
نش��ده اس��ت و لذا ع��ده ای این دس��تگاه را به 
مماشات یا کم کاری متهم می کنند که این امر، 

منصفانه نیست.
ریی��س دس��تگاه قض��ا می گوی��د: قوه قضاییه 
علی رغم محدویت هایی که دارد بدون اغماض 
در پرونده های مفاسد ورود کرده و هیچ گونه خط 
قرمز توهمی را قبول ندارد، اما رسیدگی و برخورد 
قضایی با مفس��دان و مخالن امنیت اقتصادی، 
نیازمند دقت و همکاری دستگاه های اطالعاتی، 

امنیتی و انتظامی است.

 رسـیدگی به پرونده دانه درشـت ها 
تنها در ۴۳ روز 

رس��انه های معاند و ضد انقالب مدعی بودند که 
دستگاه قضا نه تنها با مفسدان اقتصادی برخورد 
نمی کند بلکه پرونده های آنها به اطاله دادرسی 
منتهی می ش��ود که در این راس��تا با مروری بر 
پرونده  سلطان سکه متوجه می شویم که پرونده 
با این پیچیدگی، تنها در ۴۳ روز رس��یدگی شد و 

این نشان از کذب بودن ادعاهای آنها است.
در ای��ن زمینه آی��ت اهلل آمل��ی الریجانی نیز در 
راس��تای تس��ریع در برخ��ورد قاطع با مفاس��د، 
می گوید: برای بهبود وضعیت و رسیدگی سریعتر، 
استجازه ای از مقام معظم رهبری، صورت گرفت 
که متأسفانه برخی درباره آن برداشت های اشتباه 
کرده اند لذا استجازه دس��تگاه قضایی از محضر 
مقام معظم رهبری برای تس��ریع در رس��یدگی 
به پرونده های مفاس��د اقتصادی و در راس��تای 
رفع برخی ابهامات و ترمیم پاره ای کاستی ها در 
برخورد با مفاس��د بود واالاّ اصل برخورد با مفاسد 
اقتصادی نه نیازی به استجازه داشت و نه در واقع 

چنین استجازه ای صورت گرفته است.

 حمایت و تقدیر ائمه جمعه از دستگاه 
قضا

روز گذش��ته بود ک��ه ائمه جمع��ه در پایتخت و 
اس��تان ها از دس��تگاه قضایی به دلی��ل برخورد 
قاطع و با جدیت با مفس��دان اقتص��ادی تقدیر 
کردند و برخی مطرح کردند که اعدام دو اخاللگر 
اقتصادی به م��ردم امید و آرام��ش داد و برخی 
دیگر بیان کردند که دستگاه قضایي درمجازات 
مفس��دان اقتصادي جدي اس��ت. در این رابطه 
آیت اهلل محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت 
تهران با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در برخورد 
ب��ا اخاللگران نظ��ام اقتصادی،می گوید: باید از 
قوه قضاییه به سبب محاکمه اخاللگران اقتصادی 
قدردانی کرد؛ در رأس قوه قضاییه فقیهی عادل 

قرار دارد که ب��ا لحاظ موازین فقهی و ش��رعی 
اقدامات قانونی پیرامون برخ��ورد با اخاللگران 
نظام اقتصادی را صورت می دهد. خطیب موقت 
نماز جمعه تهران بیان می کند: محاربه منحصر به 
شمشیر دست گرفتن و خون مردم ریختن نیست 
بلکه در روایات مسائلی همچون غارت اموال و 
اخالل در نظام اقتصادی نیز از مصادیق محاربه 

عنوان شده است.

 قوه قضاییه بـا محاکمـه دو اخاللگر 
اقتصادی به مردم آرامش داد

همچنین آیت اهلل سید احمد علم الهدی، خطیب 
نماز جمعه مشهد در بخش��ی از خطبه های نماز 
جمعه مش��هد با اش��اره به برخورد قوه قضاییه با 
اخاللگران نظام اقتصادی کشور، اظهار می کند: 
دو اخاللگر اقتصادی مفس��د فی االرض اعدام 

شدند؛ مردم امیدوار شده و آرامش پیدا کردند.
وی تصریح می کن��د: قوه قضاییه با این حرکت، 

قاطعانه به مردم امید و آرامش داد. 

 دستگاه قضایي درمجازات مفسدان 
اقتصادي جدي است

در ادامه حجت االسالم والمس��لمین رضا نوری، 
امام جمعه موقت بجنورد، می گوید: قوه قضاییه 
با اقدام قاطع و بسیار فوری خود توانست برخی از 
این خائنین)مفسدان اقتصادی( را شناسایی کند و 
افرادی که با ایجاد اخالل در نظام اقتصادی باعث 
برهم زدن آرامش زندگی مردم و ایجاد مشکالتی 
در معاش مردم ش��دند، به اع��دام محکوم کرد. 

قوه قضاییه این مسیر را ادامه دهد.
همچنین آیت اهلل رس��ول فالحت��ی، امام جمعه 
رش��ت، نیز تصریح می کند: اقدامات قوه قضاییه 
بذر امید را در جامعه اس��المی کاش��ت. مردم از 
قوه قضاییه حمایت می کنند. اقدامات قوه قضاییه 
در مبارزه با اخاللگ��ران اقتصادی باعث ایجاث 

ثبات در بازار شد.

در این رابطه آیت اهلل س��یدمحمد شاهچراغی، 
امام جمعه سمنان، نیز اظهارمی کند: چند وقت 
پیش، رییس دس��تگاه قضایی گفت اخاللگران 
اقتصادی باید منتظر مصادره اموالش��ان و اعدام 
باشند، تشکر می کنیم که شعارها به عمل تبدیل 
شد. پس از اعدام دو مفسد اقتصادی، قیمت ارز و 
طال کاهش یافت.دستگاه قضایی قاطعانه با بقیه 

مفسدان اقتصادی مقابله کند.

 اعدام مفسدان اقتصادی نشان  عزم 
دسـتگاه قضا در مبارزه بـا زالو صفتان 

است
حجت االسالم والمس��لمین محم��د مختاری، 
امام جمعه بیرجند، نیز می افزاید: اعدام مفسدان 
اقتصادی زمینه ساز خوشحالی و اعتماد مردم به 
دستگاه قضا است. از قاطعیت و قدرت قوه قضاییه 
به دلیل س��رعت عمل در رس��یدگی به پرونده 

مفسدان اقتصادی تشکر می کنیم.
آیت اهلل سید محمدمهدی حسینی همدانی، امام 
جمعه کرج با بیان اینکه اعدام مفسدان اقتصادی 
نش��ان دهنده عزم و تصمیم دستگاه قضایی در 
مبارزه با زالو صفتان و فاس��دان است که امنیت 
اقتص��ادی را به خطر انداخته ان��د، می گوید: این 
اقدام به موقع و خداپسندانه جای تقدیر دارد و این 
عمل اعتماد به دستگاه  قضایی را بیشتر می کند.

همچنین ماموس��تا عبدالس��الم امام��ی،  امام 
جمعه مهاب��اد  در این ب��اره اظهارمی کند: اقدام 
قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی قابل 
تحسین است و باید همچنان ادامه داشته باشد. 
در این رابطه حجت االسالم فتاح دماوندی،  امام 
جمعه دماوند با اش��اره به خبر اعدام دو اخاللگر 
بازار ارز و س��که ادامه می دهد: ای��ن امر بیانگر 
قدرت قوه قضاییه اس��ت. همچنین خطیب نماز 
جمعه قزوین با اشاره به اعدام دو مفسد اقتصادی 
می گوید: این اق��دام مردم را خوش��حال کرد و 
بداخالقان و تروریست های اقتصادی را مایوس 
ساخت و به سرعت اثر خود را در فضای اقتصادی 
برجای گذاش��ت. در ادامه حجت االسالم سید 
علی شاهچراغی، امام جمعه شهر ری در بخشی 
از خطبه های نماز جمعه شهرری می افزاید: قیمت 
ارز و سکه پس از اعدام مفسدان اقتصادی کاهش 
پیدا کرد.کسانی که به دنبال ایجاد فساد و جنگ 
روانی در جامعه هستند، بدانند که به زودی با تیغ 

تیز عدالت نظام اسالمی مواجه خواهند شد.

 کارنامه درخشـان و اقتدار دسـتگاه 
قضا

اقدام انقالبی قوه قضاییه در برخورد با مفس��دان 
اقتصادی نشان از اراده و عزم جدی آن در برخورد 

با مفاسد اقتصادی دارد.
درواقع اقدامات اخیر قوه قضاییه در این ش��رایط 
جنگ اقتصادی در اصل پاسخ به مطالبات جدی 
مقام معظم رهبری و مردم شریف و انقالبی ایران 
اسالمی در زمینه مبارزه قاطع و قانونی با مفسدان 

اقتصادی است.

قاطعیت قضایی در میدان عمل
ائمه جمعه سراسر کشور از برخورد قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی قدردانی کردند

   استقبال از قاطعیت دستگاه در برخورد با اخاللگران اقتصادی

خبر

معاون سـازمان قضایی نیروهای مسلح  
گفت: در صورتی که تخلفی در خصوص 
قاچاق موادمخدر مشاهده شود با جدیت 

تمام مورد رسیدگی قرار می گیرد.

حجت االسالم و المسلمین عباس��علی فراتی در 
آیین معرفی دادس��تان نظامی خراسان جنوبی در 
بیرجند اف��زود: تقریبا پرونده های مربوط به فرار از 

خدمت وظیفه یک روزه رسیدگی می شود.

 بیشترین جرم در نیروهای مسلح فرار 
از خدمت وظیفه است 

به گزارش ایرنا، وی بیان ک��رد: همچنین در این 
ارتباط حکم مجرم همان روز صادر و اجرا ش��روع 
می ش��ود اما در س��ایر پرونده ه��ا میانگین زمان 

رسیدگی مشخص نیست.
معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری 
اس��المی ایران، گفت: ف��رار از خدم��ت وظیفه، 
بیشترین جرم در نیروهای مسلح است اما نیروهای 
مس��لح جزو پاک ترین، س��الم ترین و بهترین ها 
هس��تند و پرونده زی��ادی در این حوزه تش��کیل 
نمی شود. فراتی تأکید کرد: یکی از وظایف اصلی 
س��ازمان قضایی همراهی و پشتیبانی از نیروهای 

مسلح در مبارزه با قاچاق است.
وی ادام��ه داد: در این زمینه هیچ گونه کم کاری و 
کوتاهی در سازمان قضایی نیروهای مسلح دیده 
نمی ش��ود و همیشه همراه و پش��تیبان نیروهای 

مسلح به ویژه نیروی انتظامی هستیم.
فراتی افزود: در صورتی ک��ه تخلفی در خصوص 
قاچاق موادمخدر مشاهده شود با جدیت تمام مورد 

رسیدگی قرار می گیرد.
وی یادآور ش��د: یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه 
و ب��ه تبع آن س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح، 

پیشگیری از وقوع جرم است.
معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی تأکید کرد: با توجه به اینکه حرف اول در 
نیروهای مس��لح، نظم و انضباط و سلس��ه مراتب 
فرماندهی اس��ت از این جهت س��ازمان قضایی 

نیروهای مسلح نخس��تین همایش پیشگیری از 
وقوع جرم را سال ۱۳۷۱ برگزار کرده است.

وی اضافه کرد: از آن زم��ان تاکنون بیش از 6۵۰ 
همایش پیش��گیری از وقوع ج��رم در قالب چهار 
برنامه سیس��تماتیک پنج ساله در کش��ور برگزار 

شده است.
فراتی، نتیج��ه برگزاری همایش ه��ای مذکور را 
کاهش و کنترل جرایم دانست و گفت: جمع بندی 
گزارش این همایش ها س��االنه به س��تاد کل و به 
استحضار فرماندهی معظم کل قوا رسیده و برخی 
مس��ائل در مجلس شورای اس��المی مطرح و در 

خصوص آن تصمیم گیری شده است.
وی ادامه داد: همچنین بعضی فرامین رهبرانقالب 
خطاب به نیروهای مس��لح به ویژه ستاد کل ابالغ 
شده که در ارتباط با کاهش وقوع جرم بین نیروهای 

مسلح احساس سربلندی می کنیم. 
معاون رییس س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح 
جمه��وری اس��المی ای��ران اظه��ار داش��ت: در 
قوه قضاییه چندسالی است که معاونت پیشگیری 
از وقوع جرم تشکیل ش��ده اما در سازمان قضایی 
امسال پنجمین برنامه پنج ساله در حال برنامه ریزی 
است. وی گفت: یکی از وظایف مسئوالن سازمان 
قضایی نیروهای مس��لح این اس��ت ب��ه گونه ای 
رفتار کنند تا رفتارش��ان پیشگیری کننده از وقوع 

جرم باشد.
در ای��ن مراس��م محمدعل��ی جلوه گر ب��ه عنوان 

دادستان نظامی خراسان جنوبی معرفی شد.

رییس کل دادگسـتری اسـتان تهران، 
گفـت:  امروز دسـتگاه قضا بـا قاطعیت 
در حـوزه بانکی، پولی، خودرو سـازان و 
وارد کنندگان خودرو وارد شده است و با 
هرگونه تخلف و نیز افـرادی که در بانک 
مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
زمینه تخلفات را فراهم کرده اند، برخورد 

می کند.

غالمحسین اسماعیلی در آیین معارفه رییس جدید 
دادگستری شهرستان ورامین با بیان اینکه دستگاه 
قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی با قاطعیت وارد 
شده و با مجازات متخلفان نظام پولی و اقتصادی 
رضایت مردم را جلب می کند، اظهارکرد: موضوع 
مفاسد اقتصادی و اخالل در نظام پولی و اقتصادی 
آس��یب های فراوانی را ب��ه دنبال داش��ته و ورود 
مقتدرانه دستگاه قضا باعث شده آرامش و امید بار 

دیگر به کشور بازگردد.
به گزارش خبرگزاری ها، رییس کل دادگس��تری 
اس��تان تهران اف��زود: رضایت م��ردم از اقدامات 
دستگاه قضا نشانه انتخاب مسیر درست از این نهاد 
است، هرچند که مردم انتظار دارند این اقدامات با 

قاطعیت ادامه داشته باشد و مقطعی نباشد.

 دستگاه قضا با هیچ کس تعارف ندارد
وی ادامه داد: امروز دستگاه قضا با قاطعیت در حوزه 
بانکی، پولی، خودروسازان و واردکنندگان خودرو 
وارد شده است و با هرگونه تخلف و نیز افرادی که 
در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

زمینه تخلفات را فراهم کرده اند، برخورد می کند.
اس��ماعیلی تأکید کرد: مردم در برخورد با مفاسد 
اقتصادی این واقعیت را لمس می کنند که دستگاه 
قضا با هیچ کس تعارف ن��دارد و با اقتدار از حقوق 

جامعه دفاع می کند.

قوه قضاییـه  سیاسـت  مهمتریـن   
پیشگیری از وقوع جرم است

وی همچنین با تأکید ب��ر اجرای عدالت در جامعه 

اسالمی گفت: امروز همه افراد جامعه وظیفه دارند 
عدالت را در جامعه اسالمی بر پا دارند؛ از قضات در 
بررسی پرونده ها، مسئوالن در ادارات و نهادهای 
مختلف موظفند ب��ا رعایت عدال��ت، امنیت را در 

جامعه ارتقا دهند.
اس��ماعیلی بیان کرد: برخورد با تعدی  کنندگان 
به حقوق مردم و مجازات آنان آس��ان نیس��ت و 
کسی نیز از این بابت خوش��حالی نمی کند ولی 
اج��رای قانون، دف��اع از حقوق م��ردم و اجرای 
عدالت موفقیتی اس��ت که قضات دستگاه قضا 

ب��ه آن افتخ��ار می کنن��د.
رییس کل دادگستری اس��تان تهران توضیح داد: 
مهمترین سیاست قوه قضاییه پیشگیری از وقوع 
جرم، س��ازش پیش از تشکیل پرونده، احقاق حق، 
اجرای عدالت و قان��ون برای همه افراد و پرهیز از 
تبعی��ض در مواجهه با قانون برای افراد اس��ت که 
رییس جدید دادگستری ورامین باید به آن اهتمام 

داشته باشد.
اسماعیلی افزود: در سیاست های کیفری باید طبقه 
 بندی جرای��م و مجازات ها، برخورد جدی، قاطع و 
بدون اغماض ب��ا مجرمان خش��ن، ارتکاب جرم 
علیه امنیت داخلی، برهم زنندگان نظم عمومی و 
کسانی که به کشور زیان وارد می کنند مورد توجه 

مسئوالن قضا قرار گیرد.
در این مراسم ابوالقاسم مرادطلب به عنوان رییس 
جدید دادگستری شهرس��تان ورامین معرفی و از 

تالش های عباداهلل میرزایی تجلیل شد.

رسیدگی قاطع و جدی 
به تخلفات قاچاق موادمخدر

برخورد قاطعانه با متخلفان
در حوزه بانکی، پولی و خودروسازان 

رییس کل دادگستری استان تهران عنوان کردمعاون سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح کرد
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چهره ها

مقابله با فرار مالیاتی برای
کاهش اتکا به درآمدهای نفتی

 مهرداد بائ��وج الهوتی، 
عضو کمیس��یون برنامه، 
محاس��بات  و  بودج��ه 
مجلس شورای اسالمی 
می گوید ب��رای کاهش 
اتکا به درآمد نفتی باید با 

فرار مالیاتی مقابله کرد.
وی  ب��ا اش��اره ب��ه تاثیر 
درآمد مالیاتی بر ش��رایط 
اقتصادی کش��ور، اظهار 
داشت: درآمد مالیاتی از منابع مهم و تاثیرگذار در کسب درآمد است، دولت 
در سال های اخیر با فرهنگ سازی توانسته میزان درآمد مالیاتی را افزایش 
دهد به نحوی که طبق اعالم اعداد و ارقام تا کنون سهم مالیات در درآمد 

کشور از 7 درصد به 10 درصد رسیده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: با این حساب 
دولت در مقابله با فرار مالیاتی موفق تر از گذش��ته عمل کرده است و می 
تواند با ادامه این مسیر سال آینده از میزان وابستگی به درآمد نفتی بکاهد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسالمی با بیان اینکه دو منبع 
مالی مهم برای اخذ درآمد وجود دارد، بیان داشت: درآمد مالیاتی و فروش 
نفت دو منبع مالی دولت محسوب می شود که انتظار می رود دولت در این 

دو موضوع عملکرد مثبتی ارائه کند.
وی گف��ت: در این میان دولت می تواند ب��ا دریافت مالیات و جلوگیری از 

فرار مالیاتی منابع درآمدی خوبی برای کسری بودجه خود فراهم کند.

کشورگردی آمریکایی ها برای قطع 
سوخت رسانی به هواپیماهای ایران

 س��ید ابوالفضل موسوی 
بیوک��ی، نای��ب رئی��س 
کمیسیون عمران مجلس 
گف��ت: ام��روز ای��االت 
متحده، کشور به کشور و 
شرکت به شرکت، تحریم 
های نفتی را پیگیری می 
کن��د و مصمم اس��ت که 
ش��رایط را برای ایرالین 
های م��ا در بحث تأمین 

سوخت سخت کند.
وی  در واکنش به توقف فروش سوخت به هواپیماهای ایرانی توسط برخی 
از کشورهای منطقه ای، گفت: ایران در شرایط کنونی تحت تحریم های 
همه جانبه آمریکا قرار گرفته و به نظر می رس��د که دوره جدید تحریم ها 

نسبت به تحریم های قبل از برجام بسیار شدیدتر است.
نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: آمریکا 
با تمام توان و ابزارهای اقتصادی و سیاس��ی خود به شرکت های فروش 
س��وخت فش��ار وارد می کند، تا آن ها از فروش س��وخت به هواپیماهای 
 کش��ورمان  منصرف ش��وند، که این مس��ئله موجب ش��ده که برخی از 

فرودگاه های کشورهای منطقه در این راستا حرکت کنند.
موسوی ادامه داد: مهم ترین کار، تعیین استراتژی و برنامه از سوی وزارت 
راه و شهرسازی جهت دور زدن تحریم های سوخت است، البته در نشست 
اخیر کمیس��یون عمران با اسالمی وزیر راه تمام این مسائل مورد بررسی 
و بحث قرار گرفت وقطعا وزارتخان��ه برای مقابله با تحریم های طالمانه 

برنامه گسترده ای دارد.
این نماینده م��ردم در مجلس دهم گفت: طبق گفته مس��ئوالن دولتی، 
آمریکا به دنبال اخالل در حمل و نقل هوایی است، اما ما همواره حتی در 
شرایط دشوارتر از امروز توانسته ایم، احتیاجات خود را تأمین و رفع کنیم.

نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس ادامه داد: یکی از مس��ائل مهم و 
حیاتی در فعالیت ایرالین ها مس��ئله سوخت اس��ت، از این رو اگر در این 
روند اخالل صورت گیرد، شرکت های هواپیمایی دچار مشکل می شوند.

استراتژی ساختمان سازی
در کالنشهرها باید اصالح شود

  شهرام کوس��ه غراوی، 
عضو کمیسیون عمران 
مجلس گفت: با شرایط 
کنون��ی در س��اختمان 
سازی در ش��هری مانند 
تهران و وجود بافت های 
فرس��وده در بخش های 
مختل��ف پایتخت، قطعا 
بروز زلزله بسیار خطرناک 
و مشکل ساز خواهد بود.

وی  با اشاره به ضرورت توجه به اهمیت مقاومت ساختمان ها در پایتخت، 
گفت:  در شرایط کنونی باید بازنگری دقیقی درباره وضعیت ساختمان های 
ساخته شده در تهران صورت گیرد تا مشخص شود که آیا این مراکز در برابر 

زلزله های با ریشتر باال مقاومت هستند.
نماینده مردم مینودشت و کالله در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: یکی 
از مسائل مهم، وضعیت و شرایط ساخت مراکز حساس و حیاتی در شهری 
مانند تهران است، امروز در پایتخت تعدادی از بیمارستان ها بر روی گسل 
زلزله قرار دارند، از این رو باید تمام این مراکز شناس��ایی و راه کار درستی 

برای کاهش خطرات آن اندیشیده شود.
زمانی که زلزله رخ می دهد، مردم به مراکزی مانند مسجد، بیمارستان و 
مدرسه پناه می آورند، حال اگر این مراکز خود در اثر زلزله آسیب دیده باشند، 
دیگر نمی توان مسائل پیرامونی را برای کاهش مشکالت مدیریت کرد.

وی ادامه داد: اجرای دقیق پروژه، مکان یابی صحیح، عدم ساخت ساختمان 
بر روی گسل و تشدید نظارت کارفرما و بازرسان از عواملی است که باید 
بیشتر به آن توجه شود تا در نهایت ساختمانی با مقاومت باال در برابر بالیای 

طبیعی به ویژه زلزله ساخته شود.
کوسه غراوی تصریح کرد: امروز زمان آن است که تدابیر و استراتژی ویژه 
ای در حوزه ساخت س��اختمان های جدید در پایتخت صورت گیرد، البته 
بحث آموزش��ی نیز به غیر از س��اختمان هایی که توسط پیمانکاران یا به 
اصطالح به ساز و بفروش ها ساخته می شود، دارای اهمیت و جایگاه است.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: با ش��رایط کنونی در ساختمان 
 س��ازی در ش��هری مانن��د ته��ران و وجود باف��ت های فرس��وده در
بخش های مختلف پایتخت، قطعا بروز زلزله بسیار خطرناک و مشکل 
س��از خواهد بود، از این رو امروز باید تدبیر الزم برای مقابله و کاهش 

تلفات در این حوزه اتخاذ ش��ود.

  اقتصادی  

کارشناسان اقتصاد مس��کن با توجه به افزایش 
نامتع��ارف قیمت ه��ا، معتقدند روند کاهش��ی 
معامالت مس��کن ادامه دار خواهد ب��ود. آمارها 
نشان می دهد پس از رکود سه ساله بازار مسکن، 
در دوره پی��ش رون��ق )از بهار 96 ت��ا پاییز 97( 
میانگین قیمت مس��کن در تهران دو برابر شده 
است. کارشناس��ان پیش بینی می کنند در ادامه 
امس��ال نیز بازار مسکن آماده ورود به دوره رکود 

چند ساله بعدی شود. 

 افت 50 درصدی معامالت 
در منطقه 22 

بر اس��اس اعالم دفت��ر برنامه ری��زی و اقتصاد 
مس��کن، در مهر ماه بیش از نیم��ی از معامالت 
مس��کن تهران )۵۴.1 درصد( تنه��ا در 6 منطقه 
از پایتخت انجام ش��ده اس��ت که سهم ۳ منطقه 
۵، ۲ و ۴ تهران ۳۵ درصد کل معامالت مس��کن 
پایتخت به ش��مار می رود. این در حالی است که 
منطقه ۲۲ که در سال های اخیر به عنوان یکی از 
مناطق بارگذاری شده به عنوان سرریز جمعیتی 
پایتخت با استقبال خوب شهروندان مواجه شده 
بود، با افت شدید ۵0 درصدی معامالت مسکن 

روبه رو شده است.

 افزایش بیش از 100درصدی
 قیمت ها در برخی مناطق

 افزای��ش تقاض��ا برای خری��د خان��ه در مناطق 
مرفه نشین در شرایطی است که این مناطق رشد 
بیشتری نسبت به مناطق دیگر داشته اند و بعضا 
در برخی از مناطق شاهد افزایش 100 درصدی 
بوده ایم. میانگین قیمت مس��کن در منطقه ۵ در 
یکسال گذش��ته بیش از 100 درصد رشد داشته 
است. بر اساس اعالم این دفتر، میانگین هر متر 
واحد مسکونی در منطقه ۵ در حالی مهر ماه سال 
گذش��ته ۵ میلیون و ۴00 هزار تومان بود که در 
مهر ماه امسال با رشد بیش از دو برابری )10۴.۸ 

درصد( به متری 11 میلیون تومان رسیده است.
به عنوان مثال، در ح��ال حاضر منطقه جنت آباد 
که در پاییز سال گذشته متری 6 تا ۸ و نیم میلیون 
تومان برای واحدهای زیر ۵ سال ساخت خرید و 
فروش می شد، برای واحدهای مشابه به متری 
1۳ تا 1۵ میلیون تومان رس��یده است. در منطقه 
جنت آباد جنوب��ی برای واحدهای با عمر بیش از 
۲0 سال نیز این رقم به متری 10 میلیون تومان 
رس��یده اس��ت در حالی که این منطق��ه در پاییز 
 س��ال قبل برای واحدهای مشابه متری کمتر از
۴ میلیون تومان بود. همچنین  متوسط قیمت هر 

متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۲ و در مهرماه 
امس��ال )متری 1۳ میلی��ون و ۴00 هزار تومان( 
نس��بت به مهر ماه س��ال قبل )متری 6 میلیون 
و 900 ه��زار تومان( حدودا ۲ برابر )9۳.7 درصد( 
شده است. البته بررس��ی های میدانی نشان می 
دهد در برخی نواحی منطقه ۲ این رشد قیمت تا 
سه برابر و تا متری ۳0 میلیون تومان بوده است.

به عنوان مث��ال در حالی که در جن��وب خیابان 
س��تارخان واحد نوس��از در پاییز س��ال قبل بین 
متری ۵ و نیم تا 6 میلیون تومان بود، همین واحد 
در حال حاضر و در حالی که نوساز محسوب نمی 
شود، بین 16 تا 1۸ میلیون تومان در هر متر مربع 
به فروش می رسد. واحد مسکونی حدودا ۵ سال 
ساخت نیز بین 1۲ تا 1۵ میلیون در هر متر و واحد 
مسکونی باالی 1۵ سال در جنوب ستارخان بین 

متری 7 تا 9 میلیون تومان به فروش می رسد.
بر اس��اس گزارش منابع رس��می، در شمال این 
منطقه )گیشا( نیز واحد نوساز مصرفی )60 تا 7۵ 
متری( به متری ۲0 میلیون تومان رسیده است. 
واحدهای مس��کونی ۸ تا 10 سال ساخت نیز در 
این منطقه به مت��ری 17 ت��ا 19 میلیون تومان 
خرید و فروش می شوند. واحدهای بزرگ متراژ 
و الکچری گیشا تا متری ۲۵ میلیون تومان هم 

قابل خرید و فروش است.
همچنین از دیگ��ر مناطق گران قیمت منطقه ۲ 
تهران واقع در شهرک غرب می توان واحدهای 
آپارتمانی نوساز بزرگ متراژ )1۵0 تا 160 متری( 
را ب��ا مت��ری ۲9 میلیون تومان خری��داری کرد. 
ب��ه عنوان مثال یک واحد نوس��از 1۵0 متری در 
شهرک غرب ۲ خوابه با دو پارکینگ ۴ میلیارد و 

۳۵0 میلیون تومان به فروش می رسد.

 پیش بینی وضعیت بازار 
با توجه به سهم بیشتر مناطق مرفه نشین تهران 
در معامالت مسکن، پیش بینی می شود درماه های 
پیش رو با کاهش بیش��تری در معام��الت رو به رو 
باش��یم که این وضعیت رکود بازار مسکن را در پی 
خواهد داشت. اگرچه رییس اتحادیه امالک استان 
تهران معتقد است که اصالح »رکود« در این بازار 
موضوعیت ندارد و بازار در وضعیت »کساد« است.  
مصطفی قلی خس��روی در خص��وص وقوع رکود 
تورمی در بخش مس��کن به خصوص در پایتخت 
اظهار داش��ت: »م��ن با اصطالح رک��ود تورمی 
موافق نیس��تم. تا زمانی که همه اقالم مصرفی 
خانوار با رش��د قیمت مواجه هستند، نباید انتظار 
داشت که بخش مسکن تورم نداشته باشد.« وی 
ادامه داد: »باید کنت��رل قیمت ها از پایین به باال 
بوده و از ارزاق عمومی شروع شود تا به تدریج به 
کنترل قیمت مسکن بینجامد. در حالی که میلگرد 
شاخه ای 100 هزار تومان است، چگونه می توان 
انتظار داش��ت قیمت مس��کن افزایش نداش��ته 
باشد؟ این در حالی اس��ت که بیش از ۸۵ درصد 
مصالح س��اختمانی تولید داخل بوده و نمی توان 
ارتباطی میان این محص��والت با نرخ ارز برقرار 
کرد.« رییس کمیس��یون ام��الک اتاق اصناف 
کشور با بیان اینکه ممکن است در بخش امالک 
کساد داشته باشیم اما رکود نداریم، در خصوص 
آمار معامالت مس��کن در سراس��ر کشور به مهر 
گفت: »در ب��ازه زمانی 1 فروردین 96 تا ۲1 آبان 
96 معادل ۳97 هزار و ۳۲۸ مبایعه نامه امضا شده 
در حالی که در بازه زمانی 1 فروردین امس��ال تا 
۲1 آبان ماه، این شاخص معادل ۴7۲ هزار و 107 
فقره مبایعه نامه امضا شده که نشان می دهد 19 
درصد در کل کش��ور افزایش معامالت مسکن 
داش��ته ایم.« وی در خص��وص حجم معامالت 
مسکن در تهران در بازه زمانی 1 فروردین 96 تا 
۲1 آبان 96 تعداد معامالت مس��کن 1۳۵ هزار و 
976 فقره مبایعه نامه بوده است این در حالی است 
که در بازه زمانی مش��ابه در امسال این شاخص 
به رقم 111 هزار و ۲9۳ فقره رسیده و نشان می 
دهد 10 درصد از حجم معامالت مسکن در این 

مدت در پایتخت کاهش داشته است.

»حمایت« گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن را مورد بررسی قرار داد

تغییر سمت و سوی معامالت مسکن 
به مناطق مرفه نشین پایتخت

اخبار کوتاه

دریافت غذا از عراق 
به جای پول گاز دروغ است

سید حمید حسینی، س��خنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و 
پتروش��یمی خبر دریافت غذا از عراق در ازای پول گاز ایران را دروغ 
رویترز دانست و گفت: عراقی ها پیشنهاد کرده اند پول گاز را با دینار 

پرداخت کنند.
وی  درم��ورد خبری مبنی بر این که دو مق��ام عراقی به رویترز خبر 
داده اند که این کش��ور ب��ا ایران برای مبادله اق��الم غذایی در برابر 
تامین گاز و نی��رو توافق کرده اند، اظهار کرد: این خبر صحت ندارد 
و خبرسازی رویترز است. عراق اعالم کرده حاضر است پول گاز را 

با دینار پرداخت کند. 
وی افزود: نه بنادر عراق ظرفیت آن را دارند که به ایران اقالم غذایی 

بدهد و نه عراق تولیدکننده مواد غذایی است.
حس��ینی خاطرنش��ان کرد: عراق خودش وارد کننده عمده غذایی 

از ایران است؛ پس چگونه می خواهد به ایران مواد غذایی بدهد؟
بر اس��اس این گزارش، بعد از این که عراق موفق ش��د برای ادامه 
تعامالت نفتی، گازی و برقی از آمریکا معافیت بگیرد، خبری منتشر 
ش��د مبنی بر این که عراق به جای پرداخت پول گاز به ایران، اقالم 
غذایی بدهد. بر این اساس رویترز در خبری اعالم کرد که منابع آگاه 
به این رسانه خبر داده اند که عراق یک درخواست به آمریکا ارسال 
کرده تا به این کشور اجازه دهد پس از مهلت ۴۵ روزه، همچنان به 
وارداتش از ای��ران ادامه دهد و در قبال دریافت گاز ایران، کاالهای 

غذایی و بشردوستانه به همسایه خود صادر کند.

موضع ایران درباره 
کاهش تولید نفت اوپک

نماینده ای��ران در هیات عامل اوپک موضع ای��ران درباره کاهش 
احتمالی تولید اعضای این س��ازمان را اعالم کرد. حسین کاظم پور 
اردبیلی با اشاره به این که نفت ایران در شرایط تحریم به سر می برد، 
اظهار کرد: ایران در تحریم اس��ت و اگر سایر اعضاء از قیمت های 
کنونی ناراضی هس��تند، باید تصمیم بگیرند و تولید خود را کاهش 

دهند.
وی اف��زود: میزان کاهش تولید به ما ربطی ن��دارد، زیرا ایران قصد 
کاهش ندارد؛ بنابراین بقیه باید تصمیم بگیرند. ایران در حال حاضر 
نمی تواند برای سایر اعضاء تعیین تکلیف کند و رقمی را برای سایر 
اعضا مشخص کند.  نماینده ایران در هیات عامل اوپک در پاسخ به 
این س��وال که هر کدام از اعضاء چقدر تولید خود را کاهش خواهند 
داد گفت: مشخص نیست اعضاء میزان تولید خود را چقدر کاهش 
دهند. عربس��تان اعالم کرده تولید خود را ۵00 هزار بش��که در روز 

کاهش می دهد و روسیه اعالم کرده است باید بازار را بررسی کند.
بر اساس این گزارش، آمریکا با تحریم نفتی ایران بازی جدیدی را 
در بازارهای جهانی به راه انداخت و از س��ایر اعضای اوپک خواسته 
که برای جبران خالء احتمالی نفت ایران تولید خود را افزایش دهند 

تا تعادل عرضه و تقاضا از بین نرود و قیمت ها کاهش پیدا نکند.
آمریکا در اجرای نقش��ه خود به بن بس��ت رس��ید، زیرا نتوانس��ت 
تنش های سیاس��ی بازار که از تحریم ایران ناشی می شد را کنترل 
و خ��الء نفت ایران را جبران کند و به همی��ن دلیل قیمت ها به طرز 
چش��م گیری افزایش یافت و به مرز ۸۵ دالر نیز رسید. این موضوع 
باعث شد آمریکا به هشت مش��تری نفت ایران معافیت دهد و این 
تصمیم به این منجر ش��د که  بازار حس کند با م��ازاد عرضه رو به 
روست و قیمت ها به طور ناگهانی س��قوط کرد. اتفاقی که به مذاق 
تولیدکنندگان بزرگ از جمله عربستان و روسیه خوش نیامد و مقامات 
نفتی این کشورها در آخرین اظهارات خود اعالم کرده اند تولید خود 

را کاهش خواهند داد.

عرضه تخم مرغ 
تنظیم بازاری در تهران

به دنبال افزایش قیمت تخم مرغ در ماه های گذش��ته، مدیرعامل 
شرکت پش��تیبانی امور دام اعالم کرد که عرضه تخم مرغ تنظیم 
بازاری در تهران و شهرس��تان ها آغاز ش��ده و ب��ازار این محصول 

پروتئینی از محل واردات و تولید داخل کنترل می شود.
بازار تخم مرغ در ماه های گذشته با نوسانات قیمتی بسیاری مواجه 
شده بود؛ به گونه ای که براساس آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط 
قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در سطح شهر تهران در هفته 
منتهی به یازدهم آبان ماه امسال، هر شانه تخم مرغ 1۸ هزار و 71۳ 
تومان فروخته شده که نسبت به هفته قبل از این بررسی، 1.7 درصد 
رشد داشته و با وجود کاهش حدود 0.۲ درصدی در هفته مشابه ماه 
قبل، ۴۳.۵ درصد نسبت به هفته مش��ابه سال قبل افزایش قیمت 
داشته است. حمید ورناصری،  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام  
درباره وضعیت نوسانات قیمتی تخم مرغ و چگونگی کنترل و تنظیم 
بازار این محصول پروتئینی گفت: با توجه به وضعیت و شرایط کنونی 
بازار تخ��م مرغ تصمیم گرفتیم تا این محصول را به صورت تنظیم 
بازاری و قیمت مصوب س��تاد تنظیم بازار به نرخ شانه ای 1۳ هزار و 
۸00 تومان در تهران عرضه کنیم که ای��ن کار در حال حاضر آغاز 
شده و تا کنترل بازار آن ادامه دارد. وی با بیان این که قیمت مصوب 
تنظیم بازاری تخم مرغ در هر اس��تان براساس مصوبه  ستاد تنظیم 
بازار آن استان مشخص و ابالغ می شود، افزود: برای این که بتوانیم 
تعادلی در عرضه و تقاضای تخم مرغ در بازار ایجاد کنیم، اقدامات 
مناسبی انجام و مقرر شده تا با هماهنگی های صورت گرفته، بخش 
خصوص��ی و دولتی تخم مرغ تنظیم بازاری را از محل تولید داخلی 
و واردات از طریق ش��بکه های توزیعی در نظر گرفته شده همچون 
میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای به بازار عرضه کنند تا قیمت 

آن تنظیم شود.

رشد 20 درصدی تولید مرکبات
عضوهیات مدیره اتحادیه باغداران با اشاره به رشد ۲0 درصدی تولید 
مرکبات، گفت: تولید س��یب درختی کافی است و نیازی به واردات 
برای تنظیم بازار عید نداریم. مجتبی شادلو با بیان اینکه در سالجاری 
وضعیت تولید مرکبات در کشور بسیار مطلوب است، گفت: تولید این 
محصوالت امس��ال از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته 
است. وی با اشاره به اینکه برداش��ت نارنگی حدودا از مهرماه آغاز 
شده و در حال عرضه به بازار است، افزود:برداشت برخی واریته های 
پرتقال جنوب نیز از حدود یکماه قبل آغاز ش��ده اما برداشت عمده 
پرتقال از 1۵ آذر تا حدود 1۵ دی انجام می شود ضمن اینکه برخی 
واریته ها تا فرودین ماه برداشت می شوند. رئیس اتحادیه باغداران 
استان تهران با بیان اینکه هم اکنون نمی توان میزان دقیق تولید را 
پیش بینی کرد، افزود: به طور کلی تولید مرکبات در سالجاری حداقل 
۲0 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. شادلو با اشاره به 
وضعیت متغییر اقتصادی و تورم ش��دید در سالجاری، گفت:همین 
مساله باعث شده هزینه تولید نسبت به سال قبل بیش از ۲ برابر شود 
و طبیعی اس��ت این امر در قیمت نهایی نیز تاثیر داشته باشد.وی با 
تاکید بر اینکه مشکلی برای تنظیم بازار میوه عید نداریم، ادامه داد: 
مباحثی که درباره کاهش تولید س��یب درختی و نیاز به واردات آن 
مطرح می شود جوسازی است. شادلو تصریح کرد:حتی اگر عده ای 
چنین ذهنیتی دارند و به دنبال واردات هستند،  خواهند دید محصول 
وارداتی چ��ه اختالف قیمت هنگفتی با تولید داخل دارد و این اقدام 
صرفه اقتصادی ن��دارد ضمن اینکه کیفیت آن محصوالت با تولید 

داخلی قابل مقایسه نیست.

»افزایش غیرمتعارف« و »کوتاه مدت« مس�کن، وضعیت معامالت در چند ماه گذشته را دستخوش تغییراتی 
گروه

کرده اس�ت. ارائه قیمت های تقاضا گریز از س�وی مالکان که عمده ترین دلیل آن نوسانات مخرب نرخ ارز و اقتصادی
گسیل شدن نقدینگی ها به این بازار بوده، باعث کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی و روند کاهشی معامالت 
مسکن شده است. بر اساس آمارها در مهر ماه امسال تنها ۹ هزار و 5۶1 فقره معامله مسکن در تهران به ثبت 
رس�ید که نس�بت به ماه قبل از آن حدود 10 درصد و نسبت به مهر ماه سال گذشته، ۳2.۶ درصد کاهش داشته است. میانگین 
قیمت هر متر مربع مس�کن در این ماه نس�بت به مهر ماه ۹۶ بیش از ۸۳ درصد افزایش داش�ته است. این روند تغییر سمت و 
س�وی معامالت مسکن به مناطق مرفه نشین پایتخت را به همراه داشته است و سهم عمده معامالت متعلق به مناطق ۶، 5، 2 

و ۴ بوده است که از کاهش قدرت خرید اقشار متوسط حکایت دارد.  

 HEMAYATONLINE. 
IR

خودروبورس

صعود بورس در انتظار انتشار گزارش های ۹ ماهه شرکت ها
بورس برای آغاز موج جدید صعودی، چشم انتظار ش��فاف سازی عملکرد شرکت ها و انتشار صورت های 

مالی جدید از جمله گزارش های 9 ماهه است.
بازار بورس پس از رشدی سریع و بی سابقه و رسیدن به مرز کانال ۲00 هزار واحدی، اکنون در مرحله اصالح 
به سر می برد به طوری که از مهرماه امسال در محدوده کانال 170 تا 190 هزار واحدی در نوسان بوده است.
 به نظر کارشناس��ان، در صورت انتش��ار صورت های مالی جدید و مشخص ش��دن عملکرد شرکت ها در 
گزارش های 9 ماهه  که در دیماه منتشر می شود مسیر حرکت شاخص بورس مشخص خواهد شد که می 

تواند به رشد بیشتر و یا افت منجر شود.
حس��ن امیری، کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بازار سرمایه گفت: »یکی از ریسک ها و تهدیدهایی 
که پیش روی بازار س��رمایه قرار داش��ت، مربوط به اخبار سیاسی خارجی بود که خوشبختانه به خوبی با آن 

برخورد شد و تاثیر آن به حداقل رسید.«
این کارشناس بازار سرمایه به فعاالن بازار سرمایه توصیه کرد: »سهامداران باید توجه داشته باشند که وضعیت 

سودآوری شرکت ها نسبت به سال گذشته تفاوت دارد.«
 امیری در گفتگو با ایرنا افزود: »در س��ال مالی گذش��ته ب��ه دلیل افزایش قابل توجه بهای ارز، س��ودآوری 
شرکت ها به ویژه شرکت های صادراتی افزایش زیادی یافت، اما برای سال مالی جدید نمی توان سودآوری 

باالیی را پیش بینی کرد زیرا رشد نرخ ارز متوقف شده است.«
وی ادامه داد: »در س��ال مالی گذشته به دلیل باال رفتن نرخ ارز، درآمد شرکت ها افزایش و هزینه ها کاهش 

یافته بود، اما امسال بهای تمام شده بخش تولید رشد قابل توجهی یافته است.«
این کارشناس بازار سرمایه گفت: »به دلیل اینکه سودآوری شرکت ها اکنون دارای ابهام است، فعاالن بازار 

سرمایه رقم های خیلی باالیی را برای رشد شاخص، هدف گذاری نکرده اند.«
این کارش��ناس بازار سرمایه درباره انتشار گزارش های 6 ماهه ش��رکت ها نیز گفت: »با توجه به تحوالت 
اقتصادی و سیاسی ماه های اخیر، گزارش های 6 ماهه شرکت ها نمی تواند دقیق و واضح باشد به طوری که 

فعاالن بازار سرمایه نمی توانند از طریق آنها عملکرد شرکت ها را به طور کامل پیش بینی کند.«
امیری یادآورش��د: »براساس گزارش های سه و 6 ماهه، شرکت ها توانس��تند محصوالت خود را با قیمت 
مناس��بی به فروش برساند اما هنوز تاثیر واقعی افت قیمت ها بر س��ودآوری شرکت ها مشخص نشده و در 

گزارش 9 ماهه انعکاس خواهد یافت.«

دالیل افزایش قیمت خودرو
این روزها زمزمه های افزایش قیمت خودرو ش��دت گرفته و اظهارنظره��ای مختلفی دراین خصوص 
شنیده شده اس��ت. بررسی اظهارنظرها نشان می دهد وضعیت قطعه س��ازی در کشور یکی از مهترین 
دالیل درخواس��ت افزایش قیمت هاست. بر اساس اعالم منابع رسمی، قیمت خودرو یکشنبه این هفته 
مورد بررسی قرار می گیرد.  آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه 
سازی خودرو کشور گفت: »صنعت قطعه سازی کش��ور با این همه ظرفیت و توانمندی به دلیل کمبود 
نقدینگی، مطالبات معوق از خودروسازان، کاهش تولید خودرو و قیمت دستوری خودرو که موجب شده 
خودروس��ازان، قیمت تمام شده قطعه ساز را نپذیرند در ش��رایط نامطلوبی به سر می برند و ممکن است 
اش��تغال موجود با خطر مواجه ش��ود.« وی واردات قطعات کامل به جای مواد اولیه توسط تعداد انگشت 
شماری از قطعه سازان را مشکل دیگر پیش روی این صنعت دانست و گفت:  »البته برخوردها با این عده 
معدود   انجام شده و در حال پیگیری است.« به گفته محبی نژاد این قبیل واردات به نوعی تهدید صنعت 
قطعه سازی و اشتغال موجود در آن است که از مشکالت فراوان یاد شده نیز رنج می برند؛ اشتغالی که به 
گفته مهدی مطلب زاده، نایب رییس انجمن قطعه سازان، با خطر تعدیل و تعلیق مواجه است به گونه ای 
است که این صنعت تاکنون ۳0 هزار تعدیل نیرو و 70 هزار نفر تعلیق داشته که اگر مشکالت پیش رو حل 
نشود این تعدیل و تعلیق ها افزایش خواهد یافت. به گزارش تسنیم، افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش 
قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی ،مش��کل پیش روی قطعه س��ازان را دو چندان کرده است نکته ای که 
محمد رضا نجفی منش، رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازان خودروی 
کش��ور می گوید: »آلومینیمی را که در گذشته کیلویی 6 هزار تومان خریداری می کردیم االن باید بابت 
آن ۳0 هزار تومان پرداخت کنیم که این افزایش قیمت در حوزه مواد پتروشیمی،  مس و دیگر مواد اولیه 
قطعه س��ازی خودرو که ریشه داخلی دارند نیز مصداق دارد.« وی می افزاید: »این افزایش قیمت باعث 
شده تا قیمت تمام شده قطعه سازان ۸0 تا 1۴0 درصد افزایش یابد که البته باید در قیمت تمام شده قطعه 
ساز لحاظ می شد اما خودروسازان آن را لحاظ نکردند.« قطعه سازان معتقدند در شرایط کنونی که حدود 
70 واحد قطعه س��ازی تعدیل ش��دند و بقیه نیز با کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند اگر تامین 
قطعات داخلی و خارجی به سهولت صورت گیرد، قیمت قطعات درست شود و پرداخت به قطعه سازان نیز 
حداکثر در یک ماه انجام شود این توان وجود دارد که عالوه بر حفظ سهم داخلی قطعات مورد نیاز خودرو، 

قطعات وارداتی نیز داخلی سازی شود.

قیمت سکه و ارز در بازار روند کاهشی خود را در روز پنج شنبه نیز ادامه 
داد. در آخرین روز معامالتی در هفته گذش��ته دالر با شکس��ت سطح 
مقاومتی وارد کانال 11 هزار تومانی ش��د. پیش از این قیمت دالر روز 
چهارش��نبه به کانال 1۲ هزار تومانی رسیده بود. نرخ سکه نیز روز پنج 
شنبه روند کاهش��ی خود را ادامه داد و به حدود سه میلیون و 9۲0 هزار 
تومان رسید. قیمت سکه در یک هفته گذشته کاهش بیش از 600 هزار 
تومانی داشته است. فعاالن بازار و کارشناسان پیش بینی می کنند با توجه 
به افزایش عرضه ارز توس��ط بانک مرکزی، برخورد جدی با دالالن و 
کاهش اطمینان به سوددهی در بازار ارز سکه این روند ادامه داشته باشد. 
عین اهلل شریف پور، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: »حباب قیمت دالر و سکه طال در حال از بین رفتن است 
و پیش بینی می شود با توجه به هماهنگی های تیم اقتصادی دولت با 
مجلس، در روزهای آینده روند کاهشی قیمت ها ادامه یابد.« وی گفت: 
»همانطور که پیش بینی می ش��د تحریم های جدید آمریکا نه تنها به 
رشد قیمت سکه و دالر منتهی نشد بلکه قیمت ها در بازار با روند کاهشی 

نیز روبرو شده است.«
وی در ادامه  به خانه ملت گفت: »افزیش قیمت دالر و طال حبابی بوده 
و براساس بررسی کارشناسان اقتصادی قیمت های کاذب در بلندمدت 

دوام نخواهد آورد.« شریف پور تصریح کرد: »حباب قیمت سکه و دالر 
در حال از بین رفتن اس��ت و پیش بینی می شود با توجه به هماهنگی 
های تی��م اقتصادی دولت با مجلس،در روزهای آینده روند کاهش��ی 

قیمت دالر و سکه ادامه یابد.«
وی افزود: »مقاومت سوداگران ارزی در برابر کاهش قیمت دالر نتیجه 
ای ندارد و وضعیت به نحوی اس��ت که پیش بینی می شود دالرهای 
خانگی به بازار عرضه شود و با توجه به حجم باالی دالرهای خانگی، 

قیمت ارز تعدیل می شود.«
رییس کمیس��یون تخصصی طال و جواهر گفت: »هفته گذشته شاهد 

کاهش 1۳ درصدی قیمت طال و سکه بودیم.« محمد کشتی آرای اظهار 
داشت: »قیمت سکه که در اول هفته  ۴ میلیون و 600 هزار تومان بود و  
به ۳میلیون و 9۲0 هزار تومان رسید، همچنین قیمت طال از هر گرم ۴۲۵ 

هزار تومان در اول هفته به ۳60 هزار و 600 تومان رسید.«
وی کاهش قیمت جهانی طال و کاهش قیمت ارز را دو عامل مهم کاهش 
قیمت طال و سکه دانست و گفت: »این دو فاکتور بسیار مهم،  هم زمان 

کاهش پیدا کرده و باعث افت قیم ها در بازار شده است.«
وی ادامه داد: »قیمت طال در بازاره��ای جهانی از هزار و ۲۳۳ دالر در 
هر اونس از اول هفته به هزار و ۲00 رس��یده است و این یعنی دو و نیم 
درصد کاهش قیمت جهانی طال اس��ت.« رییس کمیسیون تخصصی 
طال و جواهر تصری کرد: »در یک هفته اخیر 1۳ درصد قیمت س��که و 
طال کاهش پیدا کرده است و قیمت ارز نیز در یک هفته ۸درصد کاهش 
یافته اس��ت.« وی درباره حباب سکه به تسنیم گفت: »حباب سکه نیز 
که در چند روز اخیر باالی ۴00 هزار تومان بود به دلیل کاهش تقاضا و 

کاهش قیمت ها،  به حدود ۳00 هزار تومان کاهش پیدا کرده است.«
کشتی آرای اظهار داشت: »وقتی قیمت ها روبه کاهش می رود بیشتر 
مردم فروشنده هستند تا خریدار و همچنین بسیاری از افراد هم دست 

نگه می دارند که قیمت ها بیشتر کاهش پیدا کند.«

پنج شنبه گذشته دالر وارد کانال 11 هزار تومانی و سکه 3 میلیون و 920 هزار تومان شد
ادامه روند کاهشی قیمت ها در بازار ارز و طال



512/189آگهی
پیرو آگهی قبلی به شماره 2714-1395/12/03 روزنامه فن آوران اطالعات در پرونده کالسه 950600 این شعبه- رأی دادگاه- در خصوص اتهام 
های آقای اقبال محمدی صیدآبادی فرزند ایمان علی فاقد مشخصات بیشتر و تامین کیفری دایر به جعل )پروانه ساخت( و استفاده از سند 
مجعول عادی موضوع شکایت آقای حسین محرابی فرزند عزیز اله مفادا بدین شرح که نامبرده مدعی خریداری عسل از متهم شده در حالیکه 
بر روی بسته بندی عسل های خریداری شده پروانه ساخت شماره 40/10089 درج گردیده و پس از مدتی اقالم خریداری شده تغییر حالت داده 
است دادگاه با توجه به شکایت شاکی و با عنایت به پاسخ استعالم به عمل آمده از دانشگاه علوم پزشکی کاشان به شرح برگ شماره 5 پرونده 
که حاکیست پروانه ساخت مذکور متعلق به محصول گالب بوده و شرکت تجاری ذی ربط نیز متفاوت از نام بازرگانی مندرج بر روی بسته بندی 
عسل های فروخته شده می باشد و قطع نظر از عدم حضور و شناسنایی متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی دادسرا و رسیدگی دادگاه و به لحاظ 
اینکه متهم علیرغم تماس های تلفنی مکرر شاکی حاضر به پرداخت خسارت یا استرداد چک های شاکی نشده و با مداقه در کیفر خواست 
دادسرا ، بزه های انتسابی را محرز دانسته و به استناد مواد 523 و 536 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 و ماده 134 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392 نامبرده را بابت هر یک از بزه های جعل وا ستفاده ازسند مجعول به تحمل دو سال حبس محکوم می کند؛ که وفق موازین قانونی 
صرفا یکسری کیفر حبس به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. اما در رابطه با اعتراض آقای حسین محرابی نسبت به بخشی از قرار شماره 
9509975194600073 شعبه اول بازپرسی گناباد که حسب آن در خصوص شکایت معترض فوق علیه آقای اقبال محمدی صیدآبادی مبنی بر 
کالهبرداری به منع تعقیب اظهار نظر شده است. با توجه به مندرجات پرونده که حاکیست قرار مذکور وفق موازین قانونی صادر گردیده و هرچند 
که در فاکتور ارایه شده توسط معترص یکی از اقالم )ردیف دوم( به عنوان عسل طبیعی توصیف شده لیکن نتیجه آزمایش به عمل آمده )برگ 
شماره 33 پرونده( مربوط به عسل با نام تجاری ملکه بوده بنابراین خالف واقع بودن آنچه در ردیف دوم فاکتور به عنوان عسل طبیعی فروخته 
شده، محرز نیست.بر این اساس و به جهت آنکه معترض دلیل موثری که موجب نقض قرار باشد ، ارایه نکرده؛ دادگاه در مجموع اعتراض را وارد 
ندانسته و ضمن رد آن به استناد ماده 273 قانون آئین دادرسی کیفری قرار معترض عنه را تایید می کند رای صادر شده در بخش اعتراض قطعی 
و در قسمت محکومیت نسبت به آقای محمدی غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه وظرف مدت بیست 

روز پس ازآن قابل تجدیدنظر خواهی در شعب محترم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو گناباد

  512/190رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي فرهاد علیمیرزایی داراي شناس�نامه شماره 621 به شرح دادخواست به کالس�ه 2/582/97 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جان میرزا علی میرزایی  به شناسنامه 326 در تاریخ 1385/2/29در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- زربی بی علیمیرزائی فرزند جان میرزا ت.ت 1346/4/2 فرزند 2- جان بی 
بی علمیرزائی فرزند جان میرزا ت.ت 1341/4/6 فرزند 3- فرهاد علی میرزائی فرزند جان میرزا ت.ت 1348/5/1 فرزند 4- غالمرضا علمیرزائی 
فرزندجان میرزا ت.ت 1343/1/12 فرزند 5- منور علی میرزائی فرزند جان میرزا ت.ت 1352/10/15 فرزند،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 دو شوراي حل اختالف شهرستان سرخس

512/191آگهی
احتراما بدینوسیله به خواندگان1- قدرت اله بخشی فرزندحجت اله 2- عباسعلی باقری فرزند اسداله هر دو مجهول المکان ابالغ می شود که در 
خصوص پرونده کالسه 97-98 طی دادنامه شماره 97-124-1397/5/29 حکم بر محکومیت خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و انتقال سند یک دستگاه خودرو نیسان به شماره شهربانی 18535 شاهرود 11 به نام خواهان آقای احمد تارشی فرزند محمد صادر گردیده 
است و اعالم می گردد رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در شورای حل اختالف کندر و ظرف مهلت 20 روز 

پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان خلیل آباد می باشد.
مسئول دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 4 کندر-خلیل آباد

512/192آگهی
احتراما بدینوسیله به خواندگان1- پرویز تذکری فرزند غالمحسین 2- حیدر پور حیدری فرزند زبر ابالغ می شود که در خصوص پرونده کالسه 
97-97 طی دادنامه شماره 97-120-1397/5/27 حکم بر محکومیت خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال و تنظیم سند 
یک دستگاه خودرو وانت نیسان به شماره شهربانی 275 ی ایران 15 به نام خواهان آقای احمد تارشی فرزند محمد صادر گردیده است و اعالم 
می گردد رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در شورای حل اختالف کندر و ظرف مهلت 20 روز پس از آن قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان خلیل آباد می باشد.
مسئول دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 4 کندر-خلیل آباد

512/193آگهی احضارمتهم
نظربه اینکه درپرونده کالسه 971115 این دادگاه آقای محمد علی سرحد زاده فعال مجهول المکان خوانده دعوی خواهان حسین جدکاره به 
خواسته تعدیل اقساط، لذا به علت معلوم نبودن محل اقامت نامبرده در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری از طریق نشر آگهی به وی 
اعالم تا در روز چهارشنبه 1397/10/5 ساعت 12/30 در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خواف حاضر و از خواسته دفاع نماید در صورت 

عدم حضوردر این شعبه تصمیم قانونی اخذ خواهد شد. 
ممنشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو خواف 

512/194رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمود زنگنه اسدآبادی داراي شناسنامه شماره 725 به شرح دادخواست به کالسه 3/601/97 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرخ سلطان زنگنه نیازآبادی به شناسنامه 430 در تاریخ 1396/8/9 در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- محمود زنگنه اسدآبادی به ش.ش 725 متولد 1337/2/15 فرزند متوفی 
2- احمد زنگنه اس�دآبادی به ش�ماره شناس�نامه 724 متولد 1337/2/15 فرزند متوفی 3- علی اصغر زنگنه اسدآبادی به ش.ش 611 متولد 
1326/3/15 فرزند متوفی 4- فریده زنگنه به ش.ش 1 متولد 1348/1/1فرزند متوفی 5- پری وش زنگنه به ش.ش 6 متولد 1350/2/10 فرزند 
متوفی 6-مهین زنگنه اسدآبادی به ش.ش 726 متولد 1339/8/8 فرزند متوفی 7-پروین زنگنه اسدآبادی به ش.ش 4 متولد 1332/5/3 فرزند 
متوفی 8- محمد تقی زنگنه به ش.ش 772 متولد 1343/1/1 فرزند متوفی 9- محمد باقر زنگنه اسدآبادی به ش.ش 2 متولد 1344/4/31 فرزند 
متوفی 10- مرضیه زنگنه فرزند علیرضا؛ متوفی فرزنددیگری 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.
رئیس شورا شعبه 3 شوراي حل اختالف شهرستان خواف

512/195رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمود زنگنه اسدآبادی داراي شناسنامه شماره 725 به شرح دادخواست به کالسه 3/702/97 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا زنگنه اسدآبادی به شناسنامه 259-1306/4/8 در تاریخ 1395/1/4 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- محمود زنگنه اس�دآبادی به ش.ش 725 متولد 1337/2/15 
فرزند متوفی 2- فریده زنگنه به ش.ش 1 متولد 1348/1/1فرزند متوفی3- فرخ سلطان زنگنه اسدآبادی به ش.ش 430 متولد 1311/7/1 نسبت 
همسر متوفی 4- علی اصغر زنگنه اسدآبادی به ش.ش 611 متولد 1326/3/15 --- 5- پروین زنگنه اسدآبادی به ش.ش 4 متولد 1332/5/3 
--- 6- مهین زنگنه اسدآبادی به ش.ش 726 متولد 1339/8/8 --- 7- محمد باقر زنگنه اسدآبادی به ش.ش 2 متولد 1344/4/31 --- 8- 
محمد تقی زنگنه به ش.ش 772 متولد 1343/1/1 --- 9- پری وش زنگنه به ش.ش 6 متولد 1350/2/10 --- 10-احمد زنگنه اس�دآبادی به 
شماره ملی0769387519  متولد 1337/2/15 ---- 11-مرضیه زنگنه فرزند علیرضا همگی فرزندان مرحوم و وراثت دیگری ندارد؛ متوفی 
فرزنددیگری ندارد،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 3 شوراي حل اختالف شهرستان خواف

512/196رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای نورا... صالح زاده دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 1/512/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا صالح زاده به شناسنامه 18 در تاریخ 1317/1/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1- نورا... صالح زاده به ش.ش 1 فرزند مرحوم 2- صبورا صالح زاده به ش.ش 56فرزند مرحوم 
3- حشمت صالح زاده به ش.ش 7 فرزند مرحوم 4- محبوبه صالح زاده به ش.ش 7155 فرزند مرحوم 5- منصوره صالح زاده به ش.ش 5 فرزند 
مرحوم 6- حفظه طاهری تیزابی به ش.ش 1 همسر مرحوم 7- غالم غوث صالح زاده به شماره شناسنامه به سریال شناسنامه 252897د30 
فرزند مرحوم؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 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.
مسئول دفتر شورا شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان خواف

512/197رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای یعقوب سیرخانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 9 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
به ش�ماره 1/97/397 تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمد شیرخانی فرزند میرزا علی به شماره شناسنامه 
96 در تاریخ 1397/08/15 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1- یعقوب ش�یرخانی فرزند محمد به ش.ش 
9 ت.ت 1336/10/07 کدمل�ی 5739869668 فرزند پس�ر متوفی 2- علی اصغر ش�یرخانی فرزند محمد ب�ه ش.ش 2 ت.ت 1346/09/01 کد 
ملی5739779324 فرزند پسر متوفی 3- شمسی ش�رخانی فرزند محمد به ش.ش 497 ت.ت 1334/06/17 کدملی 5739535301 فرزند 
دختر متوفی 4- زهرا عباس آبادی عربی فرزند محمد به ش.ش 791 ت.ت 1341/01/01 کد ملی 5739536286  دختر متوفی ؛ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 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.
رئیس شورای حل اختالف حوزه یک شهرستان جوین

512/198رأی شورا
کالسه:5/18/97 ؛خواهان:احمد آزموده فرزند غالم شاه به شماره ملی 0769452175 به نشانی خواف،خ شهاب،طالجات آزموده؛ خوانده:1- 
حبیب اهلل یحیایی فرزند دین محمد ساکن سنگان،خ معدن2- شرکت مینا کویر زنجان مجهول المکان، موضوع: تنظیم سند؛رأی شورا:در 
خصوص دعوی آقای احمد آزموده فرزند غالم شاه به نشانی خواف،خیابان شهاب، طالجات آزموده به طرفیت 1-آقای حبیب اهلل یحیایی فرزند 
دین محمد به نشانی خواف، سنگان، خیابان معدن2- شرکت مینا کویرزنجان مجهول المکان به خواسته صدور حکم به الزام خوانده ردیف دوم 
به حضوردریکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه بیل مکانیکی به شماره شاسی 61602 مدل 2012 زوم لون مقوم 
به پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات و هزینه دادرسی، با عنایت به خواسته خواهان مالحظه اسناد ارائه شده که حکایت از مالکیت خوانده 
ردیف دوم داشته و با توجه به تصویر مبایعه نامه عادی بین خواهان وخوانده ردیف اول و لحاظ تصرفات مالکانه خواهان که حکایت از انتقال 
مالکیت دارد وتوجها به اس�ناد و مدارک ارائه ش�ده که حکایت از تعلق سند به نام خوانده ردیف دوم داشته و عدم حضور خوانده ردیف دوم 
علیرغم ابالغ قانونی و بالتبع عدم ارائه دفاع موثر در خصوص موضوع لذا شوری با عنایت به مراتب موصوف خواسته را موجه دانسته و با استناد به 
مواد 219 ، 220، 222، 223، 225 قانون مدنی و تجویز حاصل از ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 198 قانون  آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقالب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم که سند بنام وی می باشد به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت بنام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار ریال صادر 
واعالم می نماید اما در مورد دعوی مطروحه به طرفیت خوانده ردیف اول به خواسته فوق با توجه به اینکه حسب اسناد ارائه شده بیل مکانیکی 
متعلق به آنها نبوده لذا دعوی را متوجه وی ندانسته و با استناد به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 آن قانون قرار رد 
دعوی صادر و اعالم می گردد .رأی صادره در قسمت محکومیت غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا 
وپس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خواف می باشد و در قسمت رد دعوی حضوری 

و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خواف خواهد بود.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان خواف- مصطفی مروی

512/199آگهی
کالسه: 960238؛ آقای قربان محمد نوائی دادخواستی به طرفیت آقای علی محمد جعفری فعال مجهول المکان به خواسته تجدیدنظرخواهی 
از دادنامه شماره 9709975172500605-1397/06/27 تقدیم شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی شهرستان تربت جام نموده است. به علت 
مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده فوق و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف 10 روز 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت تجدیدنظرحاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی دادگستری شهرستان تربت جام 

512/200رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه زهرا خورشاهی فروتقه دارای شناسنامه به شماره 15 به شرح دادخواست به کالسه 6/487/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان معصومه نخعی قدیم فدافن به ش�ماره شناس�نامه 7133 در تاریخ 1397/02/30 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زهرا خورشاهی فروتقه به ش.ش/ش.م 15 ت.ت 
1331/2/14 فرزن�د متوفی 2- فاطمه صغری خورش�اهی فروتقه ب�ه ش.ش/ش.م 0902166719 ت.ت 1341/2/15 فرزند متوفی 3- صدیقه 
خوش�اهی فروتقه به ش.ش/ش.م 0901031550 ت.ت 1332/7/4 فرزند متوفی 4- حس�ین خورشاهی به ش.ش/ش.م 0900841389 ت.ت 
1351/7/1 فرزند متوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 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.
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر-حسین سلیمی

512/201آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای حمیدرضا امیری فرزند جمشید فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای محمد پرتو دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت شما به شعبه دوم شورای حل اختالف کاشمر ارائه و به کالسه 2/324/97 ثبت و برای روز سه شنبه مورخ 1397/10/4 ساعت 
9 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید 
قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان کاشمر مستقر در مجتمع شماره به نشانی خ منتظری جنوبی مراجعه 
و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم 

حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/202رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مجتبی معلمی محمود آبادی دارای شناس�انمه به ش�ماره 2725 به شرح دادخواست به کالسه 2/1053/97 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا معلمی محمود آبادی به شماره شناسنامه 1022 در تاریخ 
1386/8/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مریم صالوری فرزند غالمرضا به 
ش.ش 14 صادره از تربت جام همسر متوفی 2-مجتبی معلمی محمودآبادی فرزند غالمرضا به ش.ش 2725 صادره از تربت جام فرزند متوفی 
3- جواد معلمی محمودآبادی فرزند غالمرضا به ش.ش 1 صادره از تربت جام فرزند متوفی4- نرگس معلمی فرزند غالمرضا به ش.ش 28 
صادره از تربت جام فرزند متوفی 5- مرضیه معلمی فرزند غالمرضا به ش.ش 073388921-230 صادره از تربت جام فرزند متوفی   ؛ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 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.
قاضی شورا شعبه دو شورای حل اختالف شهرستان تربت جام

512/203رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مجتبی معلمی محمود آبادی دارای شناسنامه  به شماره 2725 به شرح دادخواست به کالسه 2/1054/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم صالوری به شماره شناسنامه 14-0732029333 در تاریخ 1389/4/8 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مجتبی معلمی محمودآبادی فرزند غالمرضا به ش.ش 2725 
صادره از تربت جام فرزند متوفی 2- جواد معلمی محمودآبادی فرزند غالمرضا به ش.ش 1 صادره از تربت جام فرزند متوفی3- نرگس معلمی فرزند 
غالمرضا به ش.ش 28 صادره از تربت جام فرزند متوفی 4- مرضیه معلمی  فرزند غالمرضا به ش.ش 230 صادره از تربت جام فرزند متوفی  2 ؛ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 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.
قاضی شورا شعبه دو شورای حل اختالف شهرستان تربت جام

512/204آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله به آقای مختار خوافی بنی تاک فرزند غالمرسول فعال مجهول المکان ابالغ می شود خانم سحرعظیم زاده فراهی فرزند محمد 
دادخواستی به خواسته اثبات بکارت به دادگاه عمومی تربت جام تسلیم کرده که به شعبه دوم حقوقی تربت جام ارجاع گردیده و به شماره 
کالسه 970626 ثبت و برای 1397/10/09 ساعت 12/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است . مراتب به درخواست خواهان و با اجازه حاصله 
از ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی درج می گردد 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.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تربت جام

8- ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : عصمت اهلل رخشانی، فرزند : صمد، نشانی : زاهدان کارخانه نمک بلوار بعثت 1 خیابان 20 متری فروشگاه امکان پالک 0 ، 
تاریخ حضور : 1397/09/13 ساعت حضور : 09:30 در خصوص دعوی رضا نبی پور باغابری به طرفیت شما مبنی بر مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم 

سند خودرو در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
500 شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان کرمان 

511/143آگهی ابالغ اجرائیه
پی�رو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به  حس�ین غف�وری  که مجهول المکان می باش�د ابالغ می ش�ود طب�ق اجرائیه صادره 
9710427577600240 در پرونده کالسه 26/960679 به موجب دادنامه شماره 960997757601350 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی مشهد 
محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 993000000 ریال  بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 33815000 ریال بابت هزینه دادرسی 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 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 و ماده 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.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد �  علیرضا باقری

511/144آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به  فهیمه جهانی ش�کیب  که مجهول المکان می باش�د ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره 
9710427577600258 در پرونده کالس�ه 26/960601 به موجب دادنامه ش�ماره 9609977601205 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی مشهد 
محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 45000000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 3945000 ریال بابت هزینه دادرسی 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 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 و ماده 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.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد �  علیرضا باقری

511/145آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای محسن چوبدار سعد آباد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اکبر طلعتی به خواسته ابطال سند رسمی مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرنده 9709987578500529 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/10/12 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 یکماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجععه و ضمن االم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد �  راحله فرهادی نژاد

511/146آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای علی اکبر رضایی دادخواس�تی به طرفیت  خواندگان 1� س�وده پوریزدان محمد آباد 2� اکرم نداف 3� سعید احمدی مقدم 4� 
علیرضا دلنقدی مقدم 5� علیرضا قدری 6� آرش آژیر 7� امید خزایی 8� سید هادی وفایی جانی یزد به خواسته صدور حکم ورشکستگی 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987578500550 شعبه 35  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/29 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دارسی 
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 دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد �  راحله فرهادی نژاد

511/147آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای محمدرضا فیاض دل دادخواستی به طرفیت خوانده رضا ملکی به خواسته صدور حکم ورشکستگی مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9709987578500559 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/11/02 ساعت 10/30 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 انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد �  راحله فرهادی نژاد

511/148آگهی ابالغ نظریه کارشناسی
شماره بایگانی شعبه 960563خواهان علیرضا قطب حسینی بطرفیت 1� رویا 2� علیرضا 3�  محمد رضا شهرت همگی بیاکی 4� مهین دوایی 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 35 ارجاع گردیده و به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب ابالغ نظریه کارشناسی یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم و نظریه کارشناسی را دریافت نماید و در مهلت مقرر در صورت داشتن اعتراض به نظریه کارشناسی مراتب اعتراض 

خود را کتبا و مستدال اعالم نماید.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد �  راحله فرهادی نژاد

511/149آگهی ابالغ دادنامه حکم ورشکستگی
شماره بایگانی شعبه 960457به موجب دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان رضا مقیمی فرزند حسین به طرفیت خوانده شرکت سهامی خاص 
ساختمانی و راهسازی جاده سازان توس به شماره ثبت 10347 و شناسه ملی 10380260711 به خواسته صدور حکم ورشکستگی خوانده به 
موجب دادنامه شماره 9709977578500758 � 1397/06/22 صادره از شعبه 35 دادگاه حقوقی مشهد با رعایت ماده 413 قانون تجارت در 
اجرای ماده 435 این قانون قرار توقیف هیئت مدیره و مهر و موم اموال شرکت سهامی خاص ساختمانی و راهسازی جاده سازان توس تا تعیین 
تکلیف نهایی و ختم تصفیه و ورشکستگی با تاریخ توقف 1394/9/20 صادر و اعالم گردیده است این حکم به طور موقت اجرا می شود و ظرف 
10 روز از تاریخ ابالغ حکم از ناحیه اصحاب دعوا و ظرف یک ماه از تاریخ اعالم حکم از تاریخ ناحیه اشخاص مقیم کشور و ظرف دو ماه از ناحیه 

اشخاص خارج از کشور در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی قابل تجدید نظرخواهی می باشد. 
مدیر دفتر شعبه 35 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد � مختاریه

511/150آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای محمد باقر صفاریان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی نادران فرزند حسن به خواسته تنظیم سند و غیره مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987578300522 شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/25 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دارسی 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 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد �  حسن صدیقی

511/151آگهی ابالغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محسن رستگار مقدم و هادی رضایی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست بطرفیت 
شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره در پرونده 970052 حکم محکومیت مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
منشی شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � حسن صدیقی

511/152آگهی ابالغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمود خجسته پور فرزند علی اکبر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست بطرفیت 
شما به خواسته مطالبه خسارت به موجب حکم شماره در پرونده 960910 حکم محکومیت مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد. رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
منشی شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � حسن صدیقی

511/153آگهی ابالغ اجرائیه
مرب�و دادنام�ه  ش�ماره  و  ش�ماره  ب�ه  مربوط�ه  حک�م  اج�رای  درخواس�ت  موج�ب  ب�ه  گ�ردد  م�ی  اب�الغ  رضاکاش�انی  ب�ه 
طه9509977578100636-9409977578101161-940997757810097-97910997511260125  محکوم علیه اس�ت به 668200000 ریال 
بابت اصل و 13364000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر از 91/3/28 لغایت هنگام پرداخت در حق محکوم له وهاب پهلوان زاده ظرف 10 

روز می توانید نسبت به اجرای حکم اقدام فرمایید.
مدیر دفتر شعبه 31 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � سید عباس سعادت خواه

511/154رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مهدی اسفندیاری دارای شناسنامه شماره 2291 به شرح دادخواست به کالسه 23/970554 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد اسفندیاری به شناسنامه 3499 در تاریخ 95/11/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� سلطان موذنی فرزند محمد علی ش 4535 ت ت 1340 صادره اسفراین � 
همسر متوفی 2� علی اسفندیاری فرزند محمد ش ش 6237 ت ت 1354 صادره اسفراین فرزند متوفی 3� فاطمه اسفندیاری فرزند محمد 
ش ش 28 ت ت 1356 صادره اس�فراین فرزند متوفی 4� معصومه اس�فندیاری فرزند محمدش ش 380 ت ت 1359 صادره اسفراین فرزند 
متوفی 5� اسماء اسفندیاری فرزند محمد ش ش 786 ت ت 1362صادره اسفراین فرزند متوفی 6� مهدی اسفندیاری فرزند محمد ش ش 
2291 ت ت 1365 صادره اسفراین فرزند متوفی 7� رضا اسفندیاری فرزند محمد ش ش 0630133409 ت ت 1371 صادره اسفراین فرزند 
متوفی . اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت 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 چهار طبقه شهرستان مشهد 

511/155رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مهدی اس�فندیاری دارای شناسنامه شماره 2291 به ش�رح دادخواست به کالسه 230/970555 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم سلطان موذنی به شناسنامه 4535 در تاریخ 95/11/12 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� علی اسفندیاری فرزند محمد ش ش 6237 ت ت1354 صادره 
اسفراین فرزند متوفی 2� خانم فاطمه فرزند محمد ش ش 28 ت 1356 صادره اسفراین فرزند متوفی 3� خانم معصومه اسفندیاری فرزند 
محمد ش ش 786 ت 1362 صادره اس�فراین فرزند متوفی 4� اس�ماء اس�فندیاری فرزند محمد ش ش 786 ت ت 1362صادره اس�فراین 
فرزند متوفی5- مهدی اسفندیاری فرزند محمد ش ش 2291 ت 1365 صادره اسفراین فرزند متوفی 6� رضا اسفندیاری فرزند محمد ش 
ش 0630133409 ت 1371 صادره اسفراین فرزند متوفی برابر اظهار خواهان محل صدور فرزندان همگی اسفراین می باشد. 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 230 شورای حل اختالف )چهار طبقه(شهرستان مشهد 

511/156رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مهناز مسجدیان معماردارای شناسنامه شماره 1162 به شرح دادخواست به کالسه 230/970540 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن جاللیان آل هاشمی به شناسنامه 1675 در تاریخ 96/12/3 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� مهناز مسجدیان معمار فرزند محمد ش 1162� ت ت 1340 
صادره مشهد همسر متوفی 2� دل آرا جاللیان آل هاشمی فرزند محسن  ش 0922364079 ت ت 1372 صادره مشهد 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 )چهار طبقه(شهرستان مشهد 

511/157رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مهدی سخاوتی دارای شناسنامه شماره 322 به شرح دادخواست به کالسه 970/553 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا جوادی نیشابوری به شناسنامه 99 در تاریخ 1397/5/27 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� مهدی سخاوتی فرزند یداله به ش ش 322 متولد 1332 صادره از مشهد 
همسر متوفی 2� سعید جوادی نیشابوری فرزند  غالمرضا به ش ش 1056 متولد 1347 صادره از مشهد فرزند متوفی 3� سیمین جوادی 
نیشابوری فرزند  غالمرضا به ش ش 1985 متولد 1350 صادره از مشهد فرزند متوفی 4� نیره جوادی نیشابوری فرزند  غالمرضا به ش ش 
12503 متولد 1352 صادره از مشهد فرزند متوفی 5� سارا جوادی نیشابوری فرزند غالمرضا به ش ش 3339 متولد 1360 صادره از مشهد 
فرزند متوفی 6� الهه جوادی نیشابوری فرزند  غالمرضا به ش ش 497 متولد 1362 صادره از مشهد 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)چهار طبقه( شهرستان مشهد 

9- حصروراثت
خانم مژده شفیعی بافتی فرزند حسین دارای شناسنامه 553  بشرح دادخواست شماره 970387 مورخ 1397/7/8 توضیح داده شادروان 
حسین شفیعی بافتی فرزند عزیزاله بشناسنامه 66 در تاریخ 1394/10/27 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- 
مژده شفیعی بافتی فرزند حسین متولد 1360/4/6 ش.ش 553 کدملی 3130941363 فرزند متوفی. 2- حسن شفیعی بافتی فرزند حسین  
متولد 1358/4/12 ش.ش 822 کدملی 3130916601 فرزند متوفی. 3- محمدرضا ش�فیعی بافتی فرزند حس�ین متولد 1349/6/11 ش.ش 
2945 کدملی 3130029478 فرزند متوفی. 4- مژگان ش�فیعی بافتی فرزند حسین متولد 1346/6/26 ش.ش 126 کدملی 3130846621 
فرزند متوفی. 5- نفیسه بوذر جهری فرزند ماشااله متولد 1329/3/28 ش.ش 33 کدملی 3090473992 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.
387 شورای حل اختالف شماره 26 شهرستان کرمان

10- حصروراثت
خانم فاطمه بناءزاده فرزند ضربعلی دارای شناسنامه 112  بشرح دادخواست شماره 97/5/583 مورخ 1397/8/23 توضیح داده شادروان 
محمدعلی عطارزاده فرزند مهدی بشناس�نامه 2991582960 در تاریخ 1397/5/25 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی 
عبارتن�د از : 1- مه�دی عطارزاده ش.ش 388 متولد 1314 فرزند کریم ص�ادره از بم پدر متوفی. 2- فطمه بناءزاده ش.ش 112 متولد 1324 
فرزند ضربعلی صادره از بم 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.
538 شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان کرمان

11- دادنامه
پرونده کالس�ه 9609983468400744 ش�ورای حل اختالف شماره 24 شهرستان کرمان تصمیم نهایی ش�ماره 9709973468400682 
خواهان : آقای امین بهره برامجزی فرزند احمد با وکالت خانم س�تاره سرس�االری فرزند محمدرس�ول به نشانی کرمان ابتدای خ فردوسی 
مقابل اداره ارشاد مجتمع نور واحد 202 خوانده : آقای صالح درویشی دیوانمراد فرزند صادق به نشانی فاریاب- گروه 3 پاساژ صاحب الزمان 
انتهای پاساژ موبایل سعید خواسته : مطالبه وجه چک گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این ش�ورا و ثبت به کالس�ه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر مالحظه می گردد اعضای شورا 
نظریه مش�ورتی خود را کتبا اعالم داش�ته، لذا با بررس�ی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می گردد رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان امین بهره برامجزی با وکالت خانم ستاره سرساالری به طرفیت خوانده صالح 
درویش�ی دیوانمراد فرزند صادق به خواس�ته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره سریال 9408/351832- 12 عهده بانک ملی علیه امام 
خمینی به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال، با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت بانک محال علیه و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی که داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن را دارد لذا چون خوانده دفاع موثری در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه وارائه نکرده 
است لهذا بنا بر مستندات فوق دعوای خواهان بنحو مطروحه ثابت تشخیص و مستندا به ماده 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهارمیلیون و چهل هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/12/22 تا زمان اجرا که توسط اجرای احکام 
حقوقی براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم می شود محاسبه و از محکوم علیه وصول به محکوم له مسترد نماید در حق خواهان 
صادرو  اعالم می نماید این رای غیابی است و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از گذشت 20 روز دیگر 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی کرمان می باشد.
744 شورای حل اختالف شماره 24 شهرستان کرمان

آگهی تغییرات شرکت دامداران بزد تربت جام شرکت تعاونی به شماره ثبت 346 و 
شناسه ملی 10980040223 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/06/18 ونامه شماره6743مورخ97/7/22 
اداره تع�اون کار و رف�اه اجتماعی تربت جام تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : -1صورته�ای مالی 96به 
تصویب مجمع رسید 2-محمود جباری بزدی کد ملی: 0731886739 و خلیل جوادی بزدی کدملی: 
0730224848 و محمد رستمی بزدی کدملی: 0720676975به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و 
مجید اقبالی بزدی کدملی: 0731894189 و نور محمد احمدی بزدی کدملی: 0730224864به سمت 
اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال تعیین شدند -3 محمود عبادی بزدی کدملی: 
0730123979 به س�مت بازرس اصلی و داود توس�لی کدملی: 0730231631به سمت بازرس علی 

البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )291565(

آگهی تغییرات شرکت ماهان مهرگان شاهین دژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
52572 و شناسه ملی 14004426379 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس مشهد، آزاد شهر ، خیابان شیخ مفید شمالی )معلم 
33( ، خیابان معلم 1/35 )س�یدرضی 28( ، پالک 341 ، طبقه همکف به کد پستی 9188734649 

تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )291573(

آگهی تغییرات شرکت دامداران بزد تربت جام شرکت تعاونی به شماره ثبت 346 و شناسه 
ملی 10980040223 

به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/20 ونامه ش�ماره6743مورخ97/7/22 اداره 
تع�اون کار و رفاه اجتماعی تربت جام تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 1� آقای محمود جباری بزدی به 
سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل جوادی بزدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای محمد 
رستمی بزدی به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند 2� آقای اکبر قهرمان 
کد ملی 0700491503 به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب شد 3� کلیه قراردادها و اسناد 
رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای آقای اکبر قهرمان)مدیر 
عامل ( و آقای محمود جباری بزدی )رییس هیات مدیره (و در غیاب ایش�ان با امضای آقای خلیل 

جوادی بزدی )نایب رئیس( و مهر شرکت دارای اعتبار است
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )291574(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راهسازی ون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
1023 و شناسه ملی 10380112577 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
مهرداد معتمدی به ش�ماره ملی 0921029934 با پرداخت 145000000 ریال به صندوق شرکت سهم 
الشرکه خود را به مبلغ 290000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 450000000 به 
595000000 ریال افزایش و ماده مربوطه اساسنامه بنحو مذکور اصالح گردید. سهم الشرکه شرکا به 
شرح ذیل می باشد : ابوالقاسم معتمدی 140000000 ریال و مهرداد معتمدی 290000000 ریال و احمد 

بشیر 60000000 ریال و اشرف تکریمی 100000000 ریال و تقی معتمدی 5000000 ریال . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )291575(

511/175آگهي مزایده اموال مرحله اول 
بموجب  پرونده اجرائی کالسه شماره 973724 / 1 ج / ش 13 صادره از حوزه شماره 4 شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای وحید 
درجاتیانی جمعا به پرداخت مبلغ 5/970/000 ریال بابت نیم عشر دولتی و 122/940/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در 
حق محکوم له فاطمه علیزاده  محکوم گردیده است و چون تا کنون نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال 
مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ یکشنبه 1397/9/11 از ساعت 9 الی 
10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد واقع در میدان شهدا، خ عبادی ، روبروی عبادی 8 اجرای احکام مجتمع 
شماره یک شورای حل اختالف مشهد از طریق مزایده حضوری به فروش برسد ،مزایده از قیمت پایه شروع وبه کساني که باالترین قیمت 
را پیشنهاد می نمایند واگذار خواهدشد.طالبین به خرید می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده  مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال 
داده شود.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد . اموال مورد مزایده عبارت است 
از :تعداد سی دست قالب رزوه روتاری و متعلقات تجهیزات مربوطه که با توجه به وضعیت قالبها ارزش مجموع تجهیزات توسط کارشناس 

به میزان 180/000/000 ریال ارزیابی گردیده است 
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد-رهنورد

511/176آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای  فرشاد نوشاد و نرگس پرهیزگار و منصوره نوشاد و 
موسی علیزاده 

خواهان  عاطفه خباز دادخواس�تی به طرفیت خوانده گان فرش�اد نوش�اد و منصوره نوشاد و موس�ی علیزاده و نرگس پرهیزگار و غیره  به 
به خواس�ته اعتراض ثالث مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709985133400003 ش�عبه 14 دادگاه تجدیدنظر 
اس�تان خراس�ان رضوی ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/9/28 ساعت11/45 تعیین ش�ده 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 
کثیراالنتش�ارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنش�ر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی
511/177آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم آزاده آرام بن نیا فرزند عباس  

خواه�ان  خانم افس�انه س�یدنیا دادخواس�تی به طرفی�ت خوانده خان�م آرام آزاد نی�ا و غیره به خواس�ته تجدیدنظر خواه�ی از دادنامه 
9709977578100628 صادره از شعبه 31 مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609987578100117 شعبه 14 دادگاه 
تجدیدنظر استان خراسان رضوی ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/9/29 ساعت10 تعیین شده 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 
کثیراالنتش�ارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنش�ر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

511/178آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان محمد حسن نخودکار قوچان عتیتق  دادخواستی به طرفیت خواندگان 1-ابوالفضل کالته عربی 2-رمضانعلی نجاتی  به خواسته 
الزام به تنظیم سند  تقدیم شورای حل اختالف مشهد  مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 302 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 
مشهد واقع در بلوار وکیل آباد کوثر شمالی 15 ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970783 ثبت گردیده وقت رسیدگی 97/9/28 ساعت 8 
صبح تعیین که حسب دستور داداه طبق موضوع 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 ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
دفترشعبه 302 شورای حل اختالف  مجتمع شماره4  مشهد

511/179آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم  
خواهان علیرضا بزمونه  دادخواستی بطرفیت 1-محمد علی قاسمی 2-حسین امیری 3-محسن سجادی   به خواسته مطالبه وجه  تقدیم 
دادگاه های عمومی مشهد نموده  که جهت رسیدگی به شعبه28 ارجاع گردیده وبه کالسه 28/970879 ثبت گردیده ووقت رسیدگی ان 
روز 1397/9/29 ساعت 10 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامور مدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده 
پس از نش�رآگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت 
مقررفوق جهت رسیدگی حضور به هم رسانند.چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود
مدیر دفتر شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/180آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان 
کالسه پرونده :25/970698  وقت رسیدگی :97/9/27 ساعت 12  خواهان :بانک صادرات ایران )سهامی عام(  خوانده:فاطمه غالمی شهرت 
جدید بزرگمهر  خواسته :مطالبه وجه بابت تسهیالت دریافتی-مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه 
های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه25 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 25 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

512/181آگهي ابالغ دادخواست و وقت رسیدگي
بدینوسیله به آقاي محسن امیری پاجوب فرزند اسداله فعال مجهول المکان ابالغ مي شود که آقاي نعمت اله  اسفندیاری با وکالت سپیده 
الوانی دادخواستی  به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه سوم شورای حل اختالف تربت جام ارائه و به کالسه 3/918/97 ثبت و 
براي روز چهارشنبه مورخه 1397/9/28 ساعت 9/30 صبح وقت رسیدگي تعیین گردیده است. لذا به استناد به ماده 73 ق.آ.د.م  مراتب 
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج مي گردد شما مي توانید قبل از رسیدگي به دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه شهرستان تربت جام 
مستقر در مجتمع شماره سه به نشانی تربت جام- بلوار مقابل دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگي در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگي خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه سوم شورای حل اختالف تربت جام  

512/182آگهي ابالغ دادخواست و وقت رسیدگي
بدینوس�یله به آقاي هوش�نگ حریری فرزند حسین فعال مجهول المکان ابالغ مي ش�ود که آقاي  حامد غالمپور دادخواستي به خواسته 
تنظیم سند بطرفیت شما به شعبه سوم شورای حل اختالف تربت حیدریه ارائه و به کالسه 3/463/97 ثبت و براي روز سه شنبه مورخه 
1397/9/27 س�اعت 5/45 بعد از ظهر وقت رس�یدگي تعیین گردیده است. لذا به استناد به ماده 73 ق.آ.د.م  مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار درج مي گردد شما مي توانید قبل از رسیدگي به دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه سوم شهرستان تربت حیدریه مستقر 
در مجتمع شماره یک به نشانی خ فردوسی شمالی جنب دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگي در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگي خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه سوم شورای حل اختالف تربت حیدریه-عباسی  

512/183آگهي حصر وراثت
آقای رضا قدوسی فرزند حسن تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواست وي به حوزه پنجم  شوراي حل اختالف تربت حیدریه 
ارجاع وبه کالسه 97/114 ح5  ثبت که چنین اشعار داشته حسن قدوسی  فرزند علی اکبر درتاریخ 75/9/28 به رحمت ایزدي پیوسته و 
وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز:1- رضا قدوس�ی فرزند حس�ن ش.ش 4 متولد 1332 فرزند متوفی 2-عباس قدوسی فرزند حسن 
ش.ش 4576 متولد 1339 فرزند متوفی3- شوکت قدوسی فرزند حسن ش.ش 264 متولد 1324 فرزند متوفی 4- حسین قدوسی فرزند 
حسن ش.ش 377 متولد 1335 فرزند متوفی5- سکینه قدوسی فرزند حسن ش.ش 127 متولد 1329 فرزند متوفی 6- محسن قدوسی 
فرزند حسن ش.ش 4575 متولد 1339 فرزند متوفی وبجز نامبردگان فوق وارث دیگري ندارد لذا مراتب یک نوبت آگهي میگردد تا چنانچه 
کس�ي اعتراضي یا وصیتنامه اي اعم ازسري ورسمي داشته باش�د.ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشاربه حوزه 5 شوراي حل اختالف تربت 

حیدریه ارسال نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
دبیر حوزه 5 شوراي حل اختالف تربت حیدریه

512/184آگهی ابالغ اجرائیه
کالسه 8/28/97؛ پیرو آگهی شماره مورخه روزنامه بدینوسیله به آقای مهدی حجی زاده فرزند ناصرعلی  از طریق جراید ودر اجرای ماده 
9 قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان 1356 که مجهول المکان می باشد بعنوان محکوم علیه ابالغ می شود بموجب دادنامه شماره 
222-1387/5/14 صادره از  شعبه 8 شورای حل اختالف تربت حیدریه که پرداخت مبلغ 14 میلیون تومان )معادل صد و چهل میلیون ریال 
(بابت باقیمانده ثمن یک دستگاه خودرو کامیونت فوتون بابت اصل خواسته و مبلغ 1960000 ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله طبق 
تعرفه در حق محکوم له حسن زنده دل شده اید. مفاداجرائیه ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و جهت 
عملیات اجرائی نیازی به ابالغ و یا اخطار دیگری نمی باشد مگر اینکه شما محل اقامت خود را کتبا به دایره اجرای احکام مدنی اعالم نمائید. 
دبیر دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف تربت حیدریه

512/185آگهي احضار متهم 
در پرونده کالسه 970764 آقای فریبرز شجیعی فرزند نظرعلی به اتهام فروش مال غیرتحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف هستند ظرف مدت سی روز در شعبه سوم 
دادیاری دادس�رای عمومی وانقالب تربت حیدریه حاضر و از اتهام انتس�ابي دفاع نمایند، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگي و 

اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد.رایگان
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی وانقالب تربت حیدریه

512/186آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم
بدینوسیله به شرکت بی تاره شرق به مدیریت ابراهیم دائمی شیر علیزاده فعال مجهول المکان ابالغ مي شود که آقاي  محمد حسین نوری دادخواستي 
به خواسته مطالبه طلب بطرفیت خوانده به حوزه 2 شورای حل اختالف شهرستان سرخس ارائه و به کالسه 2/335/97 ثبت و براي روز سه شنبه 
مورخه 1397/9/27 ساعت 10 صبح وقت رسیدگي تعیین گردیده است. لذا به استناد به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی   مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود خوانده مي تواند قبل از رسیدگي به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه ثاني دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگي حضور بهم رسانند و در  صورت عدم حضور غیابا رسیدگي و اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
دبیرخانه شورای حل اختالف حوزه 2 شهرستان سرخس

512/187آگهي ابالغ دادنامه
پیروآگهي قبلی ش�ماره 4299-97/7/2 روزنامه حمایت بدینوس�یله به خانم/آقای 1- علی پرتوی فرزند غالم محمد 2- هادی پرتوی فرزند 
غالم محمد 3- علیرضا شبانی شاندیز فرزند ابوالقاسم 4- فاطمه حیدرنیا فرزند محمد فعال مجهول المکان ابالغ میگردد بموجب راي شماره 
579-97/8/6 صادره ازشعبه چهار شورای حل اختالف تربت حیدریه به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 40355934 ریال بابت اصل خواسته 
تا تاریخ 97/5/16 و خسارت تاخیر تادیه اصل تسهیالت اعطایی از تاریخ 97/5/16 لغایت یوم الوصول طبق قرارداد و هزینه دادرسی به مبلغ 
2104500 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان بانک ملت با وکالت علیرضا کریم زاده محکوم گردیده راي صادره غیابي 
وقابل واخواهی است.مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشارمحلی/ روزنامه رسمی آگهی میگردد تاچنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد 

ظرف مدت 20 روز پس ازدرج درروزنامه دادخواست واخواهی خویش را تکمیال به دفترشورا ارائه نماید . 
مدیر دفتر شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدریه 

512/188اجرائیه
کالسه: 8/172/97 ؛ مشخصات محکوم علیه: محمد مرادی زارع فرزند حسن شغل آزاد به نشانی مجهول المکان؛مشخصات محکوم له: رحمت 
اله شریف فرزند محمدعلی شغل :آزاد به نشانی کاشمر-امیر کبیر –نبش امیر کبیر12-پالک 5؛محکوم به :محکوم علیه محکوم است به:پرداخت 
مبلغ 27900000 ریال بابت چهارفقره چک به شماره های 638678-1377/5/27؛ 632347-1377/5/27 ؛ 632327-1377/5/27 ؛ 530036-

1377/4/5 مبلغ 990000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از سررسید چک ها الی یوم الوصول طبق تغییر شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان.نیم عشر اجرایی معادل 1395000 ریال.محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد 24 و 34 و 35 و 38 و 64 و 

66 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522 و 523 و 526 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/205اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 .برابر رأی شماره 139760306001000313 مورخه 97/8/21 هیات اول موضوع قانونی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا هزار جریبی فرزند غالمرضا 
بشماره شناسنامه 515 صادره از دماوند در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 109076 مترمربع در قسمتی از پالک 10 فرعی 64 اصلی 
بخش 3 زبرخان واقع در اراضی حسن آباد بسرو خریداری از مالک رسمی آقای محمد غریبی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 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 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 خواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/26، تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/11
رئیس ثبت اسناد و امالک زبرخان- سیدحسن پور موسوی

512/206اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک بجستان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی .
برابر رأی ش�ماره 139760306020000176 هیات اول موضوع قانونی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک بجستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین اسماعیل پور فرزند علی بشماره شناسنامه 
1360 صادره از یونس�ی در 0/57 دانگ مش�اع از ششدانگ یک قطعه بندسار به مساحت کل 17155 مترمربع،قسمتی از پالک ثبتی 381 
–اصلی واقع در بخش 2 گناباد حوزه ثبت ملک بجستان خریداری مع الواسطه از محل مالکیت آقای حسین خواجوی بجستانی در خالصه 
معامالت 5401 مورخ 46/12/23 و 3140 مورخ 43/3/17 دفتر 27 بجستان محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی 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 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 

خواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/26، تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/12
رئیس ثبت اسناد و امالک بجستان- حمیدرضا باقرزاده

512/207اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک بجستان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
.برابر رأی ش�ماره 139760306020000174 هیات اول موضوع قانونی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی 
مس�تقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک بجس�تان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ش�عبان بذرگران فرزند غالم حسین بشماره 
شناسنامه 77 صادره از بجستان در 3/75 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه بندسار به مساحت کل 17155 مترمربع،قسمتی از پالک ثبتی 
381 –اصلی واقع در بخش 2 گناباد حوزه ثبت ملک بجستان خریداری مع الواسطه قسمتی از محل مالکیت آقای علی خواجوی بجستانی 
فرزند حسین موضوع سند 67782 مورخ 78/1/22  دفتر 10 گناباد محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی 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 تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را ب�ه مرج�ع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر 

خواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/26، تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/12
رئیس ثبت اسناد و امالک بجستان- حمیدرضا باقرزاده

512/208اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک بجستان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی .
برابر رأی ش�ماره 139760306020000175 هیات اول موضوع قانونی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بجستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد قنبریان فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 72 
صادره از بجستان در 1/68 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه بندسار به مساحت کل 17155 مترمربع،قسمتی از پالک ثبتی 381 –اصلی 
واقع در بخش 2 گناباد حوزه ثبت ملک بجستان خریداری مع الواسطه قسمتی از محل مالکیت آقای علی خواجوی بجستانی فرزند حسین 
موضوع سند 67782 مورخ 78/1/22  دفتر 10 گناباد محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
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 تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم 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 خواهدشد. تاریخ 

انتشار نوبت اول: 97/8/26، تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/12
رئیس ثبت اسناد و امالک بجستان- حمیدرضا باقرزاده

512/209مفقودی
کارت هوشمند خودرو کامیون کمپرسی به شماره انتظامی 12-236 ع 79 به شماره کارت 2646278 

مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
کاشمر

512/210آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به خانم رعنا دهقانی فرزند ناصر فعال مجهول المکان، ابالغ مي شود که آقای عرفان سلمانی کسرینه دادخواستی به خواسته 
تنظیم سند به طرفیت شما به شعه دوم شورای حل اختالف کاشمر ارائه و به کالسه 2/493/97 ثبت و برای  روز دوشنبه مورخ 1397/10/3 
ساعت 9 وقت رسیدگي تعیین گردیده، 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 دوم شهرستان کاشمر مستقر در مجتمع شماره به نشانی خ منتظری جنوبی 
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 دوم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/211برگ اجرائی
کالس�ه پرونده ش�ورا:96/670 ش 11 ؛مش�خصات محکوم علیه:1- آرمین خوش�خو 2- ش�اهدخت صادقی ؛ به نش�انی مجهول المکان 
-مش�خصات محکوم له: احسان خوش روش آبگرگی فرزند محمد ش�غل آزاد به نشانی قوچان- خیابان شهید واقفی نرسیده به چهارراه 
دوم –پالک97؛محکوم به : به موجب رای شماره 94  تاریخ 97/3/6 شعبه یازده شورای حل اختالف شهرستان قوچان که قطعیت یافته است 
محکوم علیها محکوم می باشند به:پرداخت مبلغ چهارمیلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و نوزده هزار 
و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان )محکوم له( و نیز مبلغ نیم عشر  دولتی در حق دولت محکوم می باشند.محکوم علیه 
مکلف است: پس از ابالغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و 
مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد 24 و 34 و 35 و 38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522 و 523 و 526 قانون آیین 

دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه یازده شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/212آگهی ابالغ  وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به خانم رقیه کوکبی فرزند
خواهان آقای احمد علی ستاری مقدم تیمور لوئی فرزند عباس با وکالت حمیدرضا امیری دادخواستی به طرفیت خوانده خانم رقیه کوکبی 
شاهرودی فرزند به خواسته استرداد ثمن معامله و غیره  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709985189300001 شعبه 
3 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان وقت رسیدگي مورخ 1397/10/19 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 میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان قوچان

512/213دادنامه
پرونده کالس�ه9609985712100790 ش�عبه 101 دادگاه کیفری دو شهرس�تان طرقبه ش�اندیز)101 جزایی س�ابق( تصمیم نهایی ش�ماره 
9709975710800956 ؛ش�اکی:آقای هادی حضرتی فرزند فرهاد به نش�انی استان خراسان رضوی- شهرستان بینالود-شهر طرقبه- ویال 
شهر- بین امام رضای 29 و 31- شماره 317؛ متهم:مهدی خانی تقی آباد فرزند یونس به نشانی متواری؛ اتهام ها:1- سرقت مستوجب تعزیر 
2- خیانت در امانت؛ رأی دادگاه: در خصوص شکایت آقای هادی حضرتی فرزند فرهاد علیه آقای مهدی خانی تقی آباد فرزند یونس مبنی 
بر خیانت در امانت)عدم استرداد کارت عابربانک(و سرقت وجه نقد به مبلغ 575 هزار تومان از کارت موصوف با توجه به محتویات پرونده و 
شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و شهادت شهود و پاسخ استعالم صورت گرفته از بانک مسکن شعبه طرقبه و پرینت صورتحساب 
شاکی و متواری شدن متهم بعد از ارتکاب عمل و با عنایت به اینکه متهم با وجود ابالغ قانونی )نشرآگهی( در جلسه دادگاه حضور نیافته و 
دفاعی به عمل نیاورده، تحقیقات به عمل آمده و کیفرخواست صادره و قرار جلب به دادرسی از دادسرای بینالود، بزه انتسابی به وی محرز 
و مسلم است.لذا دادگاه مستندا به مواد 661 ، 674، 131 قانون مجازات اسالمی به لحاظ اینکه به انجام فعل واحد مرتکب بزه های متعدد و 
مذکور گردیده و مجازات اشد مجازات موضوع ماده 674 قانون مجازات اسالمی است که سه سال حبس پیش بینی گردیده،لذا نامبرده را به 
تحمل سه سال حبس و عالوه بر آن رد مال به شاکی محکوم می نماید، رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز از آن تاریخ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو بینالود)طرقبه شاندیز(-خطیبی

511/214آگهی مزایده 
به موجب پرونده کالس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 14 دادگاه حقوقی مشهد به ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/4/970735 آقای مجتبی 
شادکام تربتی محکوم است به پرداخت مبلغ 118618869 ریال در حق خانم میترا ساعدی و نیز مبلغ 1000000 ریال نیم عشر دولتی نظر 
به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و 
هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/09/17 
از ساعت 11 الی 11/45 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان 
اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا 
نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد 
شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی 
بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده:سه عدد کامپیوتر با مشخصات ذیل مدل ش1418 سالم ولی بدون ماوس و صفحه 
all in one- I mac1-کلید و جعبه ، 2 عدد هر کدام به مبلغ 38000000 ریال و جمعا به مبلغ 76000000 ریال – مدل سالم ولی بدون ماوس 
و صفحه کلید و جعبه و شکستگی شیشه مانیتور به I mac – ahll in one  مبلغ 26000000 ریال که جمعا مطابق با نظریه کارشناسی به 

مبلغ 102000000 ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/138آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای علی اکبر رحمانی فرزند غالم علی که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق 
اجرائیه صادره 9710427577600251 در پرونده کالس�ه 26/960125 به موجب دادنامه شماره 9609977577600608 صادره از شعبه 26 
دادگاه حقوقی مشهد محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 40000000 ریال بابت مانده بدهی و مبلغ 1758000 ریال بابت هزینه دادرسی 
بر عهده محکوم علیه می باشد. 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 به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م  و ماده 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.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد �  علیرضا باقری

511/139آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به بهنام عقلی � مجتبی روانی � فهیمه عمادی که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق 
اجرائیه صادره 9710427577600248 در پرونده کالسه 26/960774 به موجب دادنامه شماره 9609977577600027 صادره از شعبه 26 
دادگاه حقوقی مشهد محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 211000000 ریال  بابت اصل خواسته ونیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر عهده 
محکوم علیه می باشد بدهی 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 به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای 
احکام مدنی در یکی از جراید  کثیراالنتشار درج می گرددتا 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.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد �  علیرضا باقری

511/140آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به علی شکاری � نرگس مالیی که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره 
9710427577600249 درپرونده کالسه 26/960123 به موجب دادنامه شماره 96099775776000776 صادره از شعبه 26 دادگاه حقوقی 
مشهد محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 70000000 ریال  بابت اصل خواسته و نیز 5266000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم 
له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا ونیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن 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 و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز 
پس از انتش�ار آگهی نس�بت 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 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد �  علیرضا باقری

511/141آگهی ابالغ اجرائیه
پی�رو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به اس�حق ول�ی زاده که مجهول المکان می باش�د ابالغ می ش�ود طب�ق اجرائیه صادره 
9710427577600247 در پرونده کالس�ه 26/960959 به موجب دادنامه ش�ماره 9609977577600295 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی 
حقوقی مشهد محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 67000000 ریال  بابت اصل خواسته و نیز 41830000 ریال بر عهده محکوم علیه می باشد 
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 به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 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.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد �  علیرضا باقری

511/142آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به  عباسعلی محمدی � هوشنگ اسد زاده که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه 
صادره 9710427577600238در پرونده کالسه 26/960402به موجب دادنامه شماره 9609977577600865 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی 
حقوقی مشهد محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 330000000 ریال  بابت اصل خواسته و نیزپرداخت 21540000 ریال بابت هزینه دادرسی 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 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 و ماده 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.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد �  علیرضا باقری
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی استان آذربایجان 
غربی – شهرستان شاهین دژ

هیات رسیدگی به تقاضاهای ثبت امالک موضوع قانون تعیین وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/03 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهین دژ بشرح آرا ذیل در پرونده های هیات تصرفات مالکانه و مفروزی اشخاص مذکور را 

تایید علیذا در اجرای ماده 3 قانون یاد شده مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگردد .
فروعات ازیک اصلی بخش 15 مراغه در استان آذربایجان غربی – شهرستان شاهین دژ – شهر شاهین دژ

ردیف 1 _  برابر رای شماره 948 مورخه 97/07/18 مالکیت  دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی سازمان هواشناسی کشور  - اداره 
کل هوا شناس�ی اس�تان آذربایجان غربی  در ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به مساحت 4184/88 متر مربع و مجزی شده از 
نس�ق زراعتی 13298 و خریداری ش�ده از مالک اولیه مرحوم  محمد رحیم محمود عبدالعلی زاده در  کالس�ه 84 – 97 که برای آن پالک 

8819 فرعی اختصاص یافت .
ردیف 2 _    برابر رای ش�ماره 921 مورخه 97/07/11 مالکیت آقای روح اله مطلبی فرزند قنبر در شش�دانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به 
مساحت 192/04 متر مربع و مجزی شده از نسق زراعتی 13309 – 51/03/21 و خریداری شده از مالک اولیه وراث مرحوم کیکاوس فیضی 

هوالسو در  کالسه 230 – 96 که برای آن پالک 8820 فرعی اختصاص یافت .
ردیف 3 _    برابر رای شماره 919 مورخه 97/07/11 مالکیت آقای جواد  مطلبی رضا قشالقی فرزند قنبر در ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به مساحت 185/65 متر مربع و مجزی شده از نسق زراعتی 13309 – 51/03/21 و خریداری شده از مالک اولیه وراث مرحوم کیکاوس 

فیضی هوالسودر  کالسه 229 – 96 که برای آن پالک 8821 فرعی اختصاص یافت .
ردیف 4 _  برابر رای ش�ماره 997 مورخه 97/07/24 مالکیت آقای حمید فرامرزی س�انجود فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یکباب ساختمان به مساحت 154 متر مربع و مجزی شده از نسق زراعتی 13315 و خریداری شده از مالک اولیه حبیبه و وراث رفیعه نعمتی 

دو نفر از وراث محمد نعمتی کالسه 8 – 97 که برای آن پالک 8822 فرعی اختصاص یافت .
ردیف 5 _  برابر رای شماره 999 مورخه 97/07/24 مالکیت آقای جمشید فرامرزی سانجود فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یکباب ساختمان به مساحت 154 متر مربع و مجزی شده از نسق زراعتی 13315 و خریداری شده از مالک اولیه حبیبه و وراث رفیعه نعمتی 

دو نفر از وراث محمد نعمتی کالسه 9 – 97 که برای آن پالک 8822 فرعی اختصاص یافت .
ردیف 6 _  برابر رای شماره 348 مورخه 03/28./97 مالکیت آقای ابوالقاسم جعفرپور فرزند مالک اشتر درششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به مساحت 272/25 متر مربع و مجزی شده از پالک یک اصلی و خریداری شده از مالک اولیه وراث مرحوم علی النقی افشار  و موافقت 

نامه به شماره 94/2/14/2/96892 – 95/05/18 بنیاد مستضعفان کالسه 1623 – 91 که برای آن پالک 8823 فرعی اختصاص یافت .
فروعات از دو  اصلی بخش 15 مراغه در استان آذربایجان غربی – شهرستان شاهین دژ – قریه خرم ده 

ردیف 1 _  برابر رای شماره 886 مورخه 97/07/05 مالکیت  آقای اباصلت بی مثال فرزند عشقعلی در ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 
به مساحت 199/12 متر مربع و مجزی شده از نسق زراعتی 8449 و 10277- خریداری شده از مالک اولیه مرحوم  عبدالحسین قره گوزی 

در  کالسه 4 – 96 که برای آن پالک 342 فرعی اختصاص یافت .
ردیف 2  آگهی اصالحی _  برابر رای اصالحی شماره 1059 مورخه 97/08/10 مالکیت  خانم رقیه نظری جوشاتی فرزند اسداله در ششدانگ 
عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 100/36 متر مربع و مجزی شده از نسق زراعتی 8428- 47/11/16 و خریداری شده از مالک اولیه 

مرحوم  محمود عباسی در  کالسه 276 – 96 که برای آن پالک 341 فرعی اختصاص یافت .
لذا چنانچه ظرف درمدت  دو ماه ازتاریخ انتشار اولین نوبت آگهی اعتراضی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی به ثبت نرسد اداره ثبت اسناد 
و امالک سند مالکیت مورد تقاضای متصرف را بر اساس مدلول رای و طبق مقررات مربوطه صادر خواهد کرد و در صورت اعتراض معترض 
باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض و اخذ رسید به مرجع قضایی دادخواست تقدیم نماید و گواهی مشعر بر جریان دعوی را به 
اداره ثبت ارائه دهد و اقدامات ثبت موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می باشد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود . تاریخ انتشار نوبت اول        97/08/26 تاریخ انتشار نوبت  دوم       97/09/11
2900- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهین دژ-عزیزی

اگهی
شماره: 13/970080 ، تاریخ: 1397/08/21 . در خصوص دادخواست آقای سعید نوری زاد به طرفیت آقایان ناصر علیزاده و عثمان مرتضوی 
مجهول المکان می باش�ند مبنی بر مطالبه وجه که جلسه شورا به تاریخ 1397/09/25 و به ساعت 8:45 صبح روز یکشنبه وقت رسیدگی 
تعیین نموده است لذا از خوانده دعوت می شود که در جلسه یاد شده شرکت نمایند در غیر این صورت برابر مقررات اقدام قانونی معمول 

خواهد شد. 
2902-مسئول شعبه 13 شورای حل اختالف نقده

آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي محمدرضا هاشم پور فرزند اصغر                
خواهان آقاي جهانگیر لرس�تانی نژاد   دادخواس�تي به طرفیت خوانده آقاي محمدرضا هاشم پور به خواسته  مطالبه وجه چک   مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986715100400 شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان دورود ثبت و وقت رسیدگي 
مورخ 1397/09/26 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان دورود-مریم 
ساالري

آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم قمر یزداني فرزند 
ابوالقاسم  وسامان  صفری               

خواهان آقاي/خانم محمد پوالدوند دادخواس�تي به طرفیت خوانده آقاي/خانم  قمر یزداني فرزند ابوالقاسم  وس�امان  صفری  به خواسته 
مطالبه وجه چک   مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709986638900326 شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي 
دادگستري شهرستان دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ 1397/09/26 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
 مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه چهارم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود - 
روح اله یاراحمدي

آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي  یاور پاپي فرزند هوشنگ                
خواهان آقاي حسین میرزائی   دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي یاور پاپی   به خواسته مطالبه وجه سفته   مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9709986715100408 شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ 1397/09/25 
س�اعت 11:00 تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و در 
خواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتش�ار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهي به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�اني کامل خود ، نس�خه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در 

دادگاه حاضر گردد .
 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان دورود-مریم 
ساالري

آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي مسعود احمدوند فرزند حسن                
خواهان آقاي اس�ماعیل قائدرحمت  دادخواس�تي به طرفیت خوانده آقاي مس�عود احمدوند   به خواسته  مطالبه طلب   مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986715100360 شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ 
1397/09/26 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي 

در دادگاه حاضر گردد .
 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان دورود-مریم 
ساالري

آگهي ابالغ وقت رسیدگي به متهم آقای  باقر نعمتي فرزند سوخته زار 
شاکی آقای سعید )صفر( ساکی پور    شکایتی علیه باقر نعمتی مبنی بر فروش مال غیر     مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالس�ه 9509986644001051 ش�عبه 101 دادگاه کیفري دو شهرستان دورود ) 101 جزایي سابق( ثبت و وقت رسیدگي مورخ 1397/09/14 
س�اعت 09:00 تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 344 قانون آئین دادرسي کیفری  به علت مجهول المکان بودن متهم  و 
در خواس�ت ش�اکی  مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا متهم  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�اني کامل خود ، نس�خه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در 

دادگاه حاضر گردد .
 مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفري دو شهرستان دورود ) 101 جزایي سابق(-شهناز کرنوکر

آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم چراغعلي علیپور فرزند                 
خواهان/شاکي: جهانگیر لرستاني نژاد خوانده/متهم: چراغعلي علیپور - اشدبانو علي پورسرکوه خواسته/اتهام: مطالبه وجه سفته - تامین 
خواسته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986715500451 شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان 
دورود ثبت و وقت رس�یدگي مورخ 1397/10/15 س�اعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي 
مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان 
دورود-فرزانه ابراهیمي

آگهي ابالغ وقت رسیدگي  به ابراهیم صالحیان 
خواهان/ش�اکي: منصور س�روش نیا خوانده/متهم: ابراهیم صالحیان خواسته/اتهام: مطالبه وجه بابت ... - تامین خواسته مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالسه 9709986715300446 شعبه سوم ش�وراي حل اختالف شهرستان دورود ثبت و وقت رسیدگي 
مورخ 1397/09/10 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان دورود 

آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به  مریم و محمد و سارا همگی لشني              
خواهان آقاي ظهراب شیری چکانی  دادخواستي به طرفیت خواندگان مریم محمد و سارا همگی لشنی و بلقیس ساکی   به خواسته  اعتراض 
به عملیات اجرایی  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986715100443 شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان 
دورود ثبت و وقت رس�یدگي مورخ 1397/09/19 س�اعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي 
مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان دورود-مریم 
ساالري

آگهي ابالغ وقت رسیدگي محمد مسحنه 
خواهان/ش�اکي: جهانگیر لرس�تاني نژاد خوانده/متهم: محمد مس�حنه خواس�ته/اتهام: مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709986715300369 شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختالف شهرس�تان دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ 
1397/09/06س�اعت 10:00 تعیین که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي 

در دادگاه حاضر گردد .
سوم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان دورود

آگهي ابالغ وقت رسیدگي عباس خلیلي - اسد قائمي 
خواهان/ش�اکي: پرویز باجالن خوانده/متهم: عباس خلیلي - اسد قائمي خواس�ته/اتهام: الزام به ایفاي تعهد )مالي( مبني بر مطرح که به 
این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالسه 9709986715300444 شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان دورود ثبت و وقت 
رسیدگي مورخ 1397/09/11ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
سوم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان دورود

به مجهول المکان آقای حسین بیرانوند ابالغ می شود: 
در خص�وص تجدیدنظ�ر خواه�ي خانم/آق�اي مرتض�ی ش�هابی  بطرفی�ت ش�ما نس�بت ب�ه دادنام�ه ص�ادره از ای�ن ش�عبه ، ب�ه 
پیوس�تن س�خه ثان�ي دادخواس�ت و ضمائ�م تجدی�د نظ�ر خواه�ي ب�ه ش�ما اب�الغ میش�ود . مقتض�ي اس�ت حس�ب م�اده 346 
قان�ون آئی�ن دادرس�ي دادگاه ه�اي عموم�ي و انق�الب در ام�ور مدن�ي چنانچ�ه پاس�خي داری�د ظ�رف ده روز از تاری�خ ابالغ،ب�ه 
 نح�و مکت�وب ب�ه ای�ن دادگاه تحوی�ل دهی�د . در غی�ر اینص�ورت پرون�ده ب�دون دفاع ش�ما به مرج�ع تجدیدنظ�ر ارس�ال میگردد.

ضمنا به پیوست دادخواست )و ضمائم( ارسالي از خدمات قضائي )مکانیزه( ارسال مي گردد.
 مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه دوم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود - 
سیدعلي وفائي

آگهی
به مجهول المکان ها آقایان یاسر روحانی لشکریانی و محمد لشنی ابالغ می شود درخصوص دادخواست تقدیمی آقای رسول مراد آبادی 
بطرفیت شما مبنی بر مطالبه وجه و اعسار از هزینه دادرسی که پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی دورود ارجاع گردیده وبه کالسه 
970502 ثبت شده و وقت رسیدگی آن 97/9/26 ساعت10 صبح می باشد به علت مجهوالمکان بودن شما و درراستای اعمال ماده 73 قانون 
ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی مراتب مذکوردریکی ازجرایدکثیراالنتشارجهت ابالغ به شما اگهی میگردد درصورت 
عدم حضوربدون حضور شما دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد ضمنا شما می توانید قبل ازجلسه دادرسی به دفتر مراجعه ونسخه 

ثانی دادخواست وضمائم رادریافت نمایید./
منشي شعبه دوم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود- سجاد نظامی

آگهی
رونده کالسه 9409986644201400 بدینوسیله به آقای محسن غالمی ساالروند فرزند حیدر و هنگامه نظامی فرزند مرتضی که فعال مجهول 
المکان میباشد وفق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری ابالغ  میگردد که خود را  ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی به شعبه پنجم دادیاری 
دادسرای دورود موضوع شکایت آقای اردوان آسیم به وکالت آقای ابراهیم یاراحمدی مبنی بر انتقال مال غیر به این شعبه معرفی نماید در 

غیر اینصورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
 داود خویشاوند - مدیرشعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دورود

آگهی ابالغ وقت دادرسی به مجهول المکان
بدینوس�یله به مجهول المکان ها عزت اله عباسی و میالد عباسی در راستای پرونده ش�ماره 9709986639700252 شعبه سوم حقوقی 
دادگس�تری شهرس�تان دورود برابر ماده 73قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ابالغ میش�ود در خصوص 
دادخواس�ت تقدیمی سیروس بهلولی بطرفیت شما دایر بر مطالبه وجه جهت رس�یدگی در تاریخ1397/10/26 ساعت 09/30 صبح در این 

دادگاه حاضر شوید ضمنا میتوانید قبل از جلسه به دفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمایید
مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان دورود - رضا شهبازي

آگهی ابالغ وقت دادرسی به مجهول المکان
بدینوسیله به مجهول المکان حبیب هاشمی در راستای پرونده شماره 9709986639700253 شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان 
دورود برابر ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ابالغ میشود در خصوص دادخواست تقدیمی سیروس 
بهلولی بطرفیت شما دایر بر مطالبه وجه جهت رسیدگی در تاریخ 1397/10/30 ساعت 09 صبح در این دادگاه حاضر شوید ضمنا میتوانید 

قبل از جلسه به دفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمایید
مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان دورود - رضا شهبازي

اجرائیه
خواهان/ش�اکي: فرشید احمدي خوانده/متهم: مهدي باباحسین پورقزویني خواسته/اتهام: مطالبه وجه بابت ... - تامین خواسته بموجب 
درخواس�ت اجراي حکم مربوطه به شماره و ش�ماره دادنامه مربوطه 9709976715500499 محکوم علیه محکوم است به  پرداخت مبلغ 
9650000تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 2026250ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 347400تومان بابت 60درصد مرحله بدوی حق الوکاله 
وکیل پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت چک 1397/03/20لغایت وصول ان محکوٌم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه :  1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(.2-ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به 
بدهد.3-مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود )مواد 8 و3 
قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(.4-خودداري محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري 
درجه هفت را در پي دارد.)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(5-انتقال 
مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه 
شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(.6-چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم 

علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(”
 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان 
دورود-فرزانه ابراهیمي

اجرائیه
خواهان/شاکي: سعید فروغي خوانده/متهم: پوریا محمدي - عباس علي آبادي خواسته/اتهام: الزام به تنظیم سند خودرو بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709976715500472 محکوم علیه خوانده ردیف دوم  محکوم است به حضور در 
احد از دفاتر اسناد رسمی و انتقال یک دستگاه خودرو سواری هیوندایبه شماره پالک انتظامی81د778ایران 41بابت اصل خواسته و پرداخت 

مبلغ 21500تومان بابت هزینه دادرسی  محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :
 1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(.2-ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3-مالي معرفي 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اش�خاص ثالث و نیز فهرس�ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک س�ال قبل از طرح 
دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود )مواد 8 و3 قانون نحوه 
اجراي محکومیت مالي 1394(.4-خودداري محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت 
را در پي دارد.)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(5-انتقال مال به دیگري 
به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي 
نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(.6-چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد 

بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(”

اجرائیه
خواهان/شاکي: عبداله قائیدرحمت خوانده/متهم: ناصر فرخفال خواسته/اتهام: الزام به تنظیم سند رسمي ملک بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به  دادنامه شماره  9709976638900508  حکم بر الزام خوانده به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمي و انتقال یک باب مغازه 
تحت پالک ثبتي 2175 فرعي از 115 اصلي شهرستان دورود موضوع قولنامه مورخه 1386/11/16 بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 700/10 
تومان بابت هزینه دادرسي در حق خواهان محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :  1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجراي احکام مدني(.2-ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3-مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه 
نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(.4-خودداري محکوم علیه ازاعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد.)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(5-انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال 
براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده21 
قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(.6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت س�ي روز ارائه ش�ود آزادي محکوٌم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(”
منشي دادگاه حقوقي شعبه چهارم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود - فرهاد دلیخاني

آگهی حصر وراثت
شکر اله لیریایی دارای شناسنامه شماره  114 به شرح دادخواست به کالسه 855-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان خدیجه خورشیدوند  بشناسنامه 331 در تاریخ 97/07/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به :  شکر اله لیریایی دارای شناسنامه شماره  114 )فرزند متوفی( اکبر لیریایی دارای شناسنامه شماره  181 
)فرزند متوفی( صفی اله لیریایی دارای شناسنامه شماره  68 )فرزند متوفی( حبیب اله لیریایی دارای شناسنامه شماره  115 )فرزند متوفی( 
هدایت لیریایی دارای شناسنامه شماره  195 )فرزند متوفی( پری زاد لیریایی دارای شناسنامه شماره  69 )فرزند متوفی( شهربانو لیریایی 
دارای شناسنامه شماره  9277 )فرزند متوفی( نازی لیریایی دارای شناسنامه شماره  105 )فرزند متوفی( محمد لیریایی دارای شناسنامه 
شماره  196 )فرزند متوفی( و مرحوم ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  پي در پي ماهي 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
امیر فالحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف دادگستري دورود

آگهی حصر وراثت
مریم س�لیمانی دارای شناسنامه شماره  964 به شرح دادخواست به کالس�ه 870-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان اسفندیار درویشی  بشناسنامه 4694 در تاریخ 96/04/04 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  مریم سلیمانی دارای شناسنامه شماره  964 )همسر متوفی( رضا درویشی دارای شناسنامه شماره  
4210348740 )فرزند متوفی( رامین درویشی دارای شناسنامه شماره  421040713 )فرزند متوفی( راحله لیریایی دارای شناسنامه شماره  
4210222291 )فرزند متوفی( و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت  پي در پي 
ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
امیر فالحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف دادگستري دورود

آگهی حصر وراثت    
محسن عسگری دارای شناسنامه شماره  0520452607 به شرح دادخواست به کالسه 861-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین عسگری  بشناسنامه 151 در تاریخ 97/08/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  صغری حیدری دارای شناسنامه شماره  14 )همسر متوفی( محسن عسگری دارای شناسنامه شماره  
0520452607 )فرزند متوفی( ابوالفضل عسگری دارای شناسنامه شماره  4210450765 )فرزند متوفی( معصوم عسگری دارای شناسنامه 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  پي  شماره  4210453005 )فرزند متوفی( و مرحوم ورثه دیگری ندارد. 
در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
امیر فالحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف دادگستري دورود 

  آگهی وقت رسیدگی 
در  اجرای ما ده 174  قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 92  به آقای امید میرزاویس�ی فرزند  صالح 
که در پرونده کالسه 9709988323800395  به اتهام سرقت سیم برق و کابل کارخانه دانه بندی شن  و ماسه تحت تعقیب می باشد ابالغ 
می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش�ار آگهی در ش�عبه مارالذکر جهت پاسخگویی به اتهام خویش   حاضر شود در صورت عدم حضور   

دادسرا غیابا اتخاذ تصمیم می نماید. 
872  دادیار شعبه شانزدهم دادسرای عمومی و انقالب  اسالمی کرمانشاه 

آگهی 
در پرونده کالسه 9709988315200772   شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  کرمانشاه  امیر خردمند  گوهر به اتهام کالهبرداری  
در فضای  مجازی به مبلغ 370  هزار تومان به موجب  شکایت آقای حیدر کرانیان تحت تعقیب قرار  دارند با توجه به معلوم نبودن  محل 
اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در رو زنامه   کثیر 

االنتشار آگهی  و  متهمین ظرف مهلت یک ماه احضار می شود  پس از انقضای  مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد. 
871 بازپرس شعبه اول دادسرای  عمومی و انقالب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
 نظر به اینکه متهم امید شاکری فرزند  مرتضی به اتهام  توهین به مقام قضایی شماره کالسه 9709988323300554  فوق تحت تعقیب  
کیفری بوده و مجهول المکان  می باشد لذا در اجرای ما ده 174  قانون آئین دادرسی  کیفری از طریق انتشار آگهی در رو زنامه به نامبرده ابالغ 
می گردد که ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار  این آگهی جهت دفاع از خود در این شعبه دادیاری  دادسرای عمومی و انقالب  کرمانشاه 

حاضر در غیر اینصورت غیابا  اتخاذ تصمیم  خواهد شد. 
875  دادیار شعبه 13  دادیاری دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه 

دادنامه 
پرونده کالسه 9709988310500838  شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی  شماره خواهان:  آقای خدابخش کرمی  
فرزند علی داد به نش�انی اس�ت ان کرمانش�اه  شهرستان کرمانشاه  شهر کرمانشاه  نوکان کوچه ش�هید با هنر  پالک 502 منزل شخصی  
خواندگان: 1. خانم اکرم خدادادیان فرزند  محمدرسول به نشانی استان کرمانشاه  شهرستان کرمانشاه  شهر کرمانشاه  کیهانشهر  بلوک 
5 کوچه اردیبهشت  فرعی دوم 2.  آقای بهروز کرمی فرزند خدابخش  به نشانی مجهول المکان  خواسته: حضانت رای دادگاه در رابطه با 
دعوی خواهان  خد ابخش کرمی  فرزند علی  داد به طرفیت خواندگان  1.  آقای بهروز کرمی فرزند خدابخش  2.  خانم اکرم خدادادیان فرزند  
محمدرسول به خواسته حضانت نوه به ستایش کرمی 6 ساله با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه به موجب تحقیقات 
انجام شده و مدارک موجود ابوین طفل در سال 95  از همدیگر متارکه و از آن زمان تاکنون نگهداری  و مراقبت از طفل با جد پدری وی می 
باشد و مادرش به لحاظ مشکالت موجود بنا به اظهار خودش قادر به نگهداری از طفل نمی باشد و با التفات به اینکه پدر طفل در حال حاضر 
مجهول المکان و کس دیگری نیز که بتواند از مشارالیها نگهداری  نماید یافت نگردیده و به نظر دادگاه نیز جد پدری وی  در طول چند سالی 
که از نوه اش نگهداری  کرده به نحو احسن و  شایسته از وی مراقبت نموده و  فی الحال نیز صالحیت اخالقی و قانونی وی برای نگهداری  از 
طفل محل تردید نمی باشد فلذا دادگاه ضمن پذیرش خواسته ی خواهان و با عنایت به نظریه ی قاضی محترم مشاور به شرح مضبوط در 
پرونده  دعوی مطروحه  از ناحیه خواهان را  وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 1173 و 1180  از  قانون مدنی و ماده  41  از  قانون حمایت  
از خانواده   مصوب 1391   حضانت و نگهداری از طفل خانم ستایش  کرمی را به جد پدری وی )خواهان ( محول می نماید. رای صادره نسبت 
به  خوانده  ردیف دوم حضوری و به مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد و 
نسبت به خوانده  ردیف اول غیابی  و به مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه  و سپس ظرف  مهلت بیست روز دیگر قابل 

تجدید نظر خو اهی در محاکم محترم  تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد. 
1688 رئیس شعبه سوم دادگاه خانواده کرمانشاه 

دادنامه
پرونده کالس�ه 9709988154100024 ش�عبه 111 شورای حل اختالف شهرستان بهار تصمیم نهایی شماره 9709978154100245 خواهان 
اقای محمد امیدی متهور فرزند نبی اله به نشانی استان همدان ، شهر همدان ، شهرک الوند ، خ آزادگان ، خ سلحشور ، نبش خ سلحشور 
، اپارتمان پارسیان ،  واحد 6 خوانده آقای مجید زاهدنژاد فرزند شنبه به نشانی مجهول المکان خواسته ها 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه 
خسارات دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/فوق العاده شورا به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل 
شده و با توجه به محتویات پرنده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای شورای در خصوص دعوی آقای 
محمد امیدی متهور فرزند نبی اله به طرفیت آقای مجید زاهدنژاد فرزند شنبه به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 411423 بر عهده بانک کشاورزی بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح 
که خواهان طی دادخواستی و با حضور در جلسه شورا ضمن باقی بودن به خواسته خویش صدور حکم به شرح فوق را خواستار شده خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه ای ارائه ننموده شورا با عنایت به بررسی مجموع اوراق و محتویات 
پرونده نظر به اینکه مستند ابرازی خواهان ) چک و گواهینامه عدم پرداخت ( فاقد اشکال و ایراد قانونی و شکلی بوده و  اساسا مورد تعرض 
خوانده قرار نگرفته اس�ت نظر به اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارس�ازی شود در حالیکه صدور گواهینامه عدم پرداخت موید عدم 
کارسازی وجه چک موضوع پرونده می باشد نظر به اینکه وجود چک در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه و بدهکاری خوانده و ایضا استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه سند دارد نظر به اینکه هرگاه حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای ان است مگر خالف ان ثابت گردد 
نظر به اینکه خوانده دلیل متقن یا دفاع موثری راجع به پرداخت وجه چک و برائت ذمه خود ارائه ننموده لذا با توجه به موارد پیش گفته و 
استصحاب بقای دین دعوی مطروحه را وارد و در خور پذیرش دانسته و مستندا به مواد 310 ، 313 و 314 قانون تجارت و مواد 198 ، 515 ، 
519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1258 ، 1284 ، 1301 قانون مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و قانون 
استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 20/000/000 ریال بابت اصل 
خوسته و مبلغ 1/465/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و همچنین خسارت ناشی از تاخیر در امرتادیه از تاریخ سر رسید چک ) 95/3/20 
( تا زمان اجرای حکم که بر مبنای ش�اخص کل بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از طرف بانک مرکزی جمهوری اس�المی ایران در واحد 
اجرای احکام مدنی محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و بدوا ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در همین شورا و متعاقبا ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظر در محکمه محترم شهرستان بهار می باشد .
1733 قاضی حوزه 111 شورای حل اختالف بهار – ناصر قلی ئی 

آگهی حصروراثت 
آقای علی ش�هبازی دارای شناس�نامه شماره 2961788936 به شرح دادخواست به کالس�ه 9701200589 از این حوزه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده توضیح داده که شادروان شکراله شهبازی به شناسنامه شماره 14474 در تاریخ 95/02/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه و چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به : 1- حبیب اله ش�هبازی به ش ش 686 پس�ر متوفی 2- علی 
شهبازی به ش ش 599 پسر متوفی 3- فرزانه شهبازی به ش ش 341 دختر متوفی 4- فریبا شهبازی به ش ش 127 دختر متوفی 5- عزیزاله 
شهبازی به ش ش 22880 پسر متوفی 6- مهین رستمی به ش ش 198 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 .
3680 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی حصروراثت 
خانم معصومه نصرتی دارای شناسنامه شماره 490 به شرح دادخواست به کالسه 9701200622 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده توضیح داده که شادروان محمد رضا نصرتی به شناسنامه شماره 142 در تاریخ 97/07/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه و چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به : 1- متقاضی گواهی حصروراثت دختر متوفی 2- زیبا نصرتی به ش ش 22711 
دختر متوفی 3- فریمهر نصرتی به ش ش 24033 دختر متوفی 4- رضوان نصرتی به ش ش 481 دختر متوفی 5- نورالعین نصرتی به ش 
ش 81 دختر متوفی 6- صدیقه نصرتی به ش ش 195 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 .
3679 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

ابالغ اخطار اجرایی 
به موجب رای شماره 9710098531600208 مورخ 97/8/23 حوزه 116 شورای حل اختالف شهرستان نهاوند که قطعیت یافته است محکوم 
علیه  حسن حسینی فرزند اسداله به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت خودرو ال 90 
به شماره پالک 28 ایران 952 ج 64 و پرداخت نیم عشر دولتی در حق محکوم له آقای رضا سلگی فرزند اسمعیل به نشانی روستای عباس 
آباد نهاوند و حق االجرای حکم بر عهده محکوم علیه می باشد محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این اجراییه پس از ده روز مفاد آن را 

به موقع به اجرا بگذارد و اال اقدامات الزمه قانونی معمول خواهد گردید .
6983 شورای حل اختالف حوزه 116 شهرستان نهاوند 

رونوشت آگهی حصر وراثت
  خانم سکینه نقي وردیني داراي شماره شناسنامه 250 به شرح دادخواست به کالسه 878/1/97  
از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم نقي 
وردین بشناس�نامه شماره  188 درتاریخ 97/8/3  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر سکینه نقي وردیني 
داراي شماره شناسنامه 250 متولد 1334 همسرمتوفی 2- اصغر نقي وردین دارای شماره شناسنامه 
13719 متولد 1355 پس�رمتوفی 3- اکبر نقي وردین دارای شماره شناسنامه 19063 متولد 1357 
پسرمتوفی 4- مجتبي نقي وردین دارای شماره شناسنامه 374 متولد1361 پسرمتوفی 5- اسماعیل 
نقي وردین دارای ش�ماره شناسنامه 5286 متولد 1362 پسرمتوفی 6- مصطفي نقي وردین دارای 
شماره شناسنامه 5288 متولد 1362 پسرمتوفي  7- حسنیه نقي وردین دارای شماره شناسنامه 
3988 متولد 1354 دخترمتوفي اینک با انجام تش�ریفات 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 ش�عبه یکم  شورای حل اختالف شهرس�تان قرچک تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
                          1741            رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

آگهی تغییرات شرکت پارسیان سالمت هیرکان سهامی خاص 
به شماره ثبت 10942 و شناسه ملی 14004437146 

به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/25 تصمیمات 
ذی�ل اتخاذ ش�د : زه�را تمس�کنی به ک�د مل�ی 2269873491 به 
س�مت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره زهره تمس�کنی به کد ملی 
2269873505 به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره رضا تمسکنی به 
کد ملی2269846494 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال 
انتخاب ش�دند.کلیه اس�ناد واوراق بهادار و تعه�دآور با امضای ثابت 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبودو سایر نامه های اداری 

شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )292415(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات کشاورزی آرد دانه 
گلستان سهامی خاص به شماره ثبت 12097 و شناسه ملی 

14006762506
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سرمایه شرکت از مبلغ 1/500/000/000ریال 
به مبلغ 2/500/000/000 ریال منقسم به 25000سهم 100/000یالی بانام از 
محل واریز نقدی سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بش�رح مذکور اصالح گردید.و مبلغ 1/000/000/000 ریال بابت افزایش 
س�رمایه در تاریخ 1397/08/15وبه ش�ماره 56135 به حساب جاری 
شرکت در بانک ملت شعبه کردکوی به حساب شماره 8375915164 
ش�رکت واریز گردید ماده مربوطه اساس�نامه بش�رح مذکور اصالح 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )292501(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات کشاورزی آرد دانه 
گلستان سهامی خاص به شماره ثبت 12097 و شناسه ملی 

 14006762506
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده م�ورخ 
1397/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سرمایه تعهدی شرکت 
مبلغ 975/000/000 ریالدر تاریخ 1397/08/19وبه ش�ماره 56135 
به حس�اب جاری ش�رکت در بانک ملت شعبه کردکوی به حساب 
جاری شماره 8375915164 شرکت واریز گردیدو ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح مذکور اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )292502(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات کشاورزی آرد دانه 
گلستان سهامی خاص به شماره ثبت 12097 و شناسه ملی 

 14006762506
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده م�ورخ 
1397/08/20 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : - در خصوص دس�تور 
جلس�ه:افزایش موضوع ش�رکت: مجمع موافقت نمود که خرید و 
فروش و تهییه و تامین و تولید و واردات و صادرات انواع فرآورده 
های پروتئینی ازجمله گوشت قرمز و سفید )گرم و سرد و منجمد( 
و فراورده های صنایع محصوالت جنبی و بسته بندی مرغ و ماهی 
و میگ�و و انواع فرآورده های پروتئینی و س�ایر م�واد مربوطه به 
موضوع فعالیت اضافه گ�ردد -در کلیه موارد در صورت لزوم پس 
از کس�ب مجوز از مراج�ع ذیصالح )ثبت موض�وع فعالیت مذکور 
ب�ه منزله اخذ وص�دور پروانه فعالیت نمیباش�د ( و همچنین ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )292507(
آگهی تغییرات شرکت پارسیان سالمت هیرکان سهامی خاص 

به شماره ثبت 10942 و شناسه ملی 14004437146
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و 
زیان شرکت منتهی به سال1395مورد تصویب قرار گرفت. اعضای 
هیئت مدیره عبارتند: زهره تمس�کنی به کد ملی 2269873505 
زهرا تمس�کنی به ک�د ملی 2269873491 رضا تمس�کنی به کد 
ملی2269846494ب�رای مدت دوس�ال انتخ�اب گردیدند. عالیه 
خانم سلیم زاده شالفون به کد ملی4591557911 به سمت بازرس 
اصل�ی و فروغ اعظمی به کد ملی 2260074219 به س�مت بازرس 
عل�ی البدل برای مدت یک س�ال مالی انتخاب ش�دند. -روزنامه 
کثیراالنتش�ارحمایت جهت نشر آگهی های ش�رکت انتخاب شد. 
ترازنامه و حس�اب سود و زیان ش�رکت منتهی به سال1395مورد 

تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان 
)292817(

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله سوم 
 نظر به صدور حکم به فروش ملک مشاع به پالک ثبتی 4382  فرعی از 13 اصلی  به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش  امالک مشاعی و 
تقسیم وجوه حاصله واحد اجرای احکام مدنی واحد شیروان در نظر دارد نسبت به مزایده و فروش ششدانگ پالک 4382  فرعی مجزی 
شده از 125 فرعی از 13 اصلی واقع در باغات حومه قطعه 3 شیروان بخش 5 قوچان واقع در خیابان جواداالئمه که ذیل ثبت شماره 30084  
صفحه 94 دفتر 166 به نام خانم پروین قاسم زاده و  قدرت اله مقصود ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است که شماال  به طول 11/70  دیوار 
به دیوار پالک 124 فرعی شرقا 9/70  متر درب و دیوار نسبت به خیابان خانلق جنوبا به طول 12/50 متر به دیوار باقی مانده 125 فرعی  غربا 
به طول 8/30 متر به دیوار باقی مانده 125 فرعی ساختمان به صورت نیمه اسکلت با سقف آهن و مصالح به کار رفته آجر و سیمان که قدمت 
اعیان حدود 20 سال می باشد  پالک مذکور فاقد حقوق ارتفاقی بوده و در حال حاضر به صورت یک باب انباری در اجاره می باشد  هیچ گونه 
پروانه یا پایان کار دال بر تعیین نوع کاربری اعم از تجاری انباری یا مسکونی بودن ملک از ناحیه مالکین ارائه نشده و برابر سوابق ثبتی ملک 
به صورت انباری ثبت و نسبت به آن سند مالکیت صادر گردیده به مساحت 108/90 مترمربع که از قرار هر متر مربع 43/000/000  ریال جمعا 
مبلغ 4/682/700  ریال ارزیابی گردیده است که از ناحیه کارشناسی ارزیابی شده است در خصوص پرونده اجرایی به کالسه 970492 اجرائی 
شعبه اول در حضور نماینده دادستان و دادورز  اجرای حقوقی به فروش برساند مورد مزایده از قیمت کارشناسی مذکور شروع و به فرد یا 

افرادی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ضمنا هزینه نقل و انتقال سند به عهده خریدار می باشد.
مکان مزایده: دادگستری شیروان – دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شیروان

زمان مزایده ملک: روز  یکشنبه 1397/09/11 – از ساعت 10 الی 11 
طالبین به خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از مال مورد مزایده به نشانی شیروان خیابان جواد االئمه بازدید به عمل 
آورند . ضمنا برنده مزایده بایستی 10 درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده به دایره اجرا تسلیم نماید. در غیر اینصورت 

مبلغ سپرده به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ انتشار در روزنامه : روز شنبه  1397/08/26 16
مدیر دفتر  شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شیروان – مرادی 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله سوم
 نظرب�ه  به محکومیت محکوم علیه آقای علیرضا روش�نفکر فرزند محمد به پرداخت مبلغ 350/000/000 ریال به عنوان اصل خواس�ته  و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه وهمچنین پرداخت مبلغ 6/940/000  ریال به عنوان خسارت هزینه دادرسی در حق محکوم له  آقای قدیر 
نامانلو و نظربه اینکه شخص ثالث  آقای پرویز نشان وفق تبصره ماده 34  ششدانگ یک باب منزل در 2 طبقه مسکونی و یک واحد تجاری دو 
ممره واقع در حاشیه بلوار فجر شماره پالک ثبتی 485 فرعی از 11 اصلی مزرعه خانلق واقع در قطعه 3 شیروان بخش 5 قوچان را به اجرای 
احکام جهت وصول محکوم به معرفی نموده است واحد اجرای احکام مدنی شیروان در نظر دارد نسبت به مزایده و فروش  6دانگ پالک فوق  
به مساحت عرصه 200 مترمربع از قرار هرمترمربع 500/000 تومان و اعیان در 2 طبقه مسکونی به مساحت 221 متر مربع از قرار هر متر مربع 
400/000  تومان و اعیان تجاری به مساحت 20 مترمربع از قرار هر متر مربع 1/000/000 تومان و امتیازات آب و برق و گاز جمعا 9 فقره  امتیاز به 
مبلغ 9/000/000  تومان که جمعاً از ناحیه کارشناس به مبلغ 217/400/000 تومان ارزیابی شده را در خصوص پرونده اجرایی به کالسه شماره 
960248 اجرائی شعبه اول در حضور نماینده دادستان و دادورز اجرای حقوقی به فروش برساند، مورد مزایده از قیمت کارشناسی مذکور 

شروع و به فرد یا افرادی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ضمنا هزینه نقل و انتقال سند به عهده خریدار می باشد.
مکان مزایده: دادگستری شیروان – دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی شیروان

زمان مزایده: روز دو شنبه 1397/09/12 – از ساعت 10 الی 11 
طالبین به خرید می توانند در مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از مال مورد مزایده به نشانی شیروان واقع در حاشیه بلوار فجر بازدید به عمل 
آورند . ضمنا برنده بایستی 10 درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده به دایره اجرا تسلیم نماید. و مابقی را ظرف یک ماه 

پرداخت کند در غیر اینصورت مبلغ سپرده به نفع دولت ضبط می گردد.  تاریخ انتشار 97/08/26 16
مدیر دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری شیروان – مرادی 

آگهی
رونده کالسه 9709986644400309 بدینوسیله به آقایان حسن و حسین زیدی فر هر دو فرزند محمد که فعال مجهول المکان میباشند وفق 
ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری ابالغ  میگردد که خود را  ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی به شعبه پنجم دادیاری دادسرای دورود 
موضوع شکایت آقای علي مومني نسب مبنی بر انتقال مال غیر به این شعبه معرفی نماید در غیر اینصورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
 داود خویشاوند - مدیرشعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دورود

آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي هادي برومندقدسي فرزند عین اله                
خواهان خانم اش�رف ذلقی دادخواس�تي به طرفیت خوانده آقاي/ هادی برومند قدس�ی  به خواس�ته مطالبه مبلغ  مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709986715400380 شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ 
1397/09/27 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي 

در دادگاه حاضر گردد .
 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان دورود-
مرجان قائدرحمت

دادنامه
پرونده کالسه 9709986715500308 شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715500657  
خواهان: آقای مجید رحیمي فرزند عزیزاله به نشاني استان لرستان - شهرستان دورود - خیابان صفا- بوستان 13 انتهاي کوچه سمت چپ 
خوانده: آقای احمد پاک نژاد فرزند علي محمد به نش�اني مجهول المکان  خواس�ته: الزام به تنظیم س�ند خودرو گردشکار: پس از وصول 
دادخواست و ثبت به کالسه فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شورا در خصوص دادخواست آقاي مجید 
رحیمي به طرفیت احمد پاک نژاد به خواسته الزام خوانده به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمي و انتقال رسمي مالکیت یک دستگاه خودرو 
تاکس�ي روا مقوم به 500/000 تومان با احتس�اب خسارات دادرسي با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به مدارک و مستندات 
ابرازي و با توجه مفاد اظهارات خواهان به شرح دادخواست و جلسه دادرسي و رونوشت مصدق از مدارک ابرازي از سوي خواهان که داللت 
بر انتقال خودرو تاکسي به شماره 485 ت 25 ایران 31 از سوي خوانده به خواهان دارد لذا شورا دعوي خواهان را وارد و به استناد مواد 198 
، 515 ، 519 قانون آیین دادرسي مدني مصوب 1379 حکم به محکومیت خوانده به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمي یک دستگاه خودرو 
تاکسي به شماره انتظامي 485 ت 25 ایران 31 بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 250/24 تومان بابت هزینه دادرسي در حق خواهان صادر 
و اعالم مي دارد رأي صادره غیابي و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 

در محاکم حقوقي شهرستان دورود مي باشد./.س
 اسداله یوسفوند � قاضی شورا شعبه 5 شورای حل ختالف شهرستان دورود

دادنامه
پرونده کالسه 9709986715100290 شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715100752  خواهان: 
آقای یعقوب گودرزي  فرزند خیراهلل به نش�اني اس�تان لرستان -  شهرستان دورود - بخش مرکزي شهرس�تان دورود -  دهستان دورود 
روستاي سیاهکله خوانده: آقای امراله عزیزي  فرزند اسماعیل به نشاني مجهول المکان  خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو گردشکار: پس 
از وصول دادخواست و ثبت به کالسه فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  رای شورا در خصوص دادخواست 
خواهان آقای یعقوب گودرزی فرزند خیراله به طرفیت خوانده آقای امراله عزیزی فرزند اسماعیل  به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام 
خوانده به مراجعه به احدی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم سند انتقال مالکیت یکدستگاه خودروی سواری پژو مقوم به مبلغ 500000 تومان 
و احتساب خسارت دادرسی با توجه به مفاد اظهارات خواهان به شرح دادخواست تقدیمی رونوشت مصدق مبایعه نامه تنظیمی فی مابین 
خواهان و خوانده که داللت بر  انتقال سند خودروی پژو 405 به رنگ سبز یشمی از سوی خوانده به خواهان داشته و شماره های انتظامی 
خودرو در زمان مالکیت خوانده بر آن 21ط267 ایران 41 بوده و پس از انتقال به خواهان این پالک به شماره پالک 58 د393 ایران 41 تغییر 
داده شده است و احراز مالکیت رسمی خوانده بر آن به موجب سند رسمی شماره 18215 – 89/5/12 دفتر اسناد رسمی شماره یک دورود 
، لذا شورا دعوی خواهان را وارد تلقی مستنداً به مواد 198 ، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 ، 220 ، 223 ، 224 و 225 
از قانون مدنی خوانده را به حضور در احد دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودروی پژو 405 تحت پالک  58 د393 ایران 41  ) که 
س�ابقاً 21ط267 ایران 41 بوده ( به نام خواهان و پرداخت مبلغ 12250 تومان بابت هزینه دادرس�ی در حق خواهان محکوم می نماید . رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی شهرستان دورود می باشد./س
محمد آصف ظفری – قاضی مشاور شعبه اول شورای حل اختالف دورود

دادنامه
پرونده کالس�ه 9709986715400269 ش�عبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان دورود تصمیم نهایی ش�ماره 9709976715400616  
خواهان: آقای جهانگیر لرس�تاني نژاد  فرزند عباس به نش�اني استان لرستان -  شهرستان دورود -  شهر دورود - خ 45 متري جنب ثبت 
احوال ک میعاد 5 خوانده: آقای غالمرضا هاشمي  فرزند علي به نشاني مجهول المکان  خواسته ها:  1. مطالبه وجه چک 2. تامین خواسته 
رای شورا   در خصوص دادخواست خواهان آقای جهانگیر لرستانی نژاد  بطرفیت خوانده آقای  غالمرضا هاشمی  به خواسته مطالبه مبلغ 
5/000/000 تومان  بابت وجه یک فقره چک به شماره  808326 عهده بانک تجارت  با احتساب  خسارت دادرسی و تاخیر تادیه  به شرح  
دادخواست  تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و نظر به وجود اصل چک  و گواهینامه عدم پرداخت  آن در ید خواهان که داللت بر اشتغال 
ذمه خوانده داشته و با توجه  اینکه  با وصف ابالغ از طریق انتشار آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده  و و دلیلی بر برائت ذمه خویش 
به این مرجع  ارائه ننموده لذا ش�ورا  به استناد مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی  و  مواد  312-315  قانون  تجارت  و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک اصالحی 82 را به پرداخت مبلغ 1-5/000/000 تومان  بابت اصل خواسته  2- مبلغ  191/700  تومان  
بابت هزینه دادرسی 3-  پرداخت  خسارت تاخیرتادیه  از تاریخ  چک 95/11/30  لغایت وصول آن  بر مبنا شاخص نرخ تورم اعالمی بانک 
مرکزی که اجرای احکام مکلف به محاسبه ان است محکوم مینماید . رای صادره  غیابی بوده  و ظرف20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی ذر 

این شعبه سپس ظرف 20روز قابل تجدیدنظر در محاکم  عمومی حقوقی دورود می باشد  /ق
علی امیدی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان دورود    

دادنامه
پرونده کالسه 9709986715100276 شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715100750  خواهان: 
آقای رضا دانش پژو فرزند غالمحس�ین به نشاني استان لرستان - شهرس�تان دورود - شهر دورود - بلوار 60 متري-رستوران خانه معلم 
خواندگان:  1. آقای محمد سنجابي 2. آقای امیر یاراحمدي 3. آقای مهدي لک 4. آقای رضا مینائیان همگي به نشاني مجهول المکان 5. آقای 
پروین والتون 6. آقای الهام پاپي همگي به نشاني استان خوزستان - شهرستان خرمشهر - خرمشهر - خلیج فارس-کوچه نرگس پ 44 7. 
آقای آذین میري به نشاني استان خوزستان - شهرستان خرمشهر - خرمشهر - خلیج فارس-کوچه نرگس پ 4  خواسته: الزام به تنظیم 
سند خودرو گردشکار:پس از وصول دادخواست و ثبت به کالسه فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  رای 
شورا در خصوص دادخواست خواهان آقای رضا دانش پژو فرزند غالمحسین  به طرفیت خواندگان 1- محمد سنجابی 2- الهام پاپی 3- آذین 
میری 4- پروین والتون 5- امیر یاراحمدی 6- مهدی لک 7- رضا مینائیان  به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند 
رسمی خودروی پاترول به شماره انتظامی 672 ط 93 ایران 55 مقوم به یک میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی با عنایت به 
جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به مدارک و مس�تندات ابرازی و با توجه به تواتر قولنامه های پیوس�تی ایادی ما قبل ومفاد اظهارات 
خواهان به شرح دادخواست و جلسه دادرسی ، رونوشت مصدق مبایعه نامه تنظیمی فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول و استعالم صورت 
گرفته از پلیس راهور شورا دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول محمول بر صحت تشخیص داده و مستنداٌ به مواد 198، 515 ، 519 ، 
522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 222 و 223 و 224 و 225 قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف اول به حضور در احد از 
دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی پاترول به شماره انتظامی 672 ط 93 ایران 55 بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 97000 تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان ردیف دوم تا 
هفتم نظر به اینکه دعوی متوجه خواندگان نمی باشد مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رد 
دعوی خواهان را صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روزاز تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف 

مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان دورود می باشد./س
محمد آصف ظفری – قاضی شعبه اول شورای حل اختالف دورود

دادنامه
پرون�ده کالس�ه 9609986644301196 ش�عبه 102 دادگاه کیف�ري دو شهرس�تان دورود ) 102 جزای�ي س�ابق( تصمی�م نهایی ش�ماره 
9709976639300750  ش�اکي: خان�م طال خدائي  فرزند صیدمال به نش�اني دورود چغابدار خ 15 متري به�ار دوم  متهم: آقای عبدالرضا 
قائدرحمت  فرزند احمد به نشاني لرستان-دورود انگشته جاده قدیم  اتهام: ضرب و جرح عمدي  گردشکار: پس از وصول شکوائیه و ثبت به 
کالسه فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.  رأی دادگاه  در خصوص اتهام آقای عبدالرضا قائدرحمت فرزند 
احمد دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع ش�کایت خانم طال بانو خدایی با عنایت به اوراق پرونده ، شکایت ش�اکیه ، گواهی پزشکی 
قانونی، گواهی گواه تعرفه شده شاکیه در دادسرا ، کیفر خواست صادره و عدم ارائه هرگونه دفاع در راستای اثبات بی گناهی از سوی متهم 
علی رغم ابالغ وقت رسیدگی ، دادگاه مجرمیت نامبرده را محرز دانسته و مستنداً به مواد 448و 449و462و488و558و559و569و714 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 حکم به محکومیت مشار الیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت 1- یک و نیم هزار دیه کامل بابت 
کبودی زانوی راست 2- سیزده درصد و سی و سه دهم درصد دیه کامل بابت خرد شدگی استخوان بازوی راست در حق شاکیه ظرف مدت 
یکسال از تاریخ وقوع جرم ) 96/7/2( صادر و اعالم می نماید. از حیث جنبه عمومی جرم مستنداً به ماده 614 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1375 باب تعزیرات با توجه به اینکه فعل ارتکابی متهم منجر به شکستگی )خرد شدگی( عضو گردیده و اقدام مرتکب موجب بیم تجری 
وی و دیگران می گردد و جهت صیانت از حقوق جامعه حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر می گردد . رأ 
ی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف مدت بیست رو زقابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد.ا
مظفر غالمی – رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان دورود

دادنامه
پرون�ده کالس�ه 9609986644301144 ش�عبه 102 دادگاه کیف�ري دو شهرس�تان دورود ) 102 جزای�ي س�ابق( تصمی�م نهایی ش�ماره 
9709976639300673  شاکي:  آقای علیرضا مدیري فرزند محمدرضا به نشاني استان لرستان - شهرستان دورود - شهر دورود - الغدیر 
خیام ش�رقي س�اختمان بهنام   متهم:  آقای علي ساکي به نشاني لرس�تان-دورود پاساژ پردیس ط همکف پوشاک بچه لي لي پوت  اتهام 
ها:  1. توهین به اشخاص عادي 2. تهدید 3. تخریب گردشکار:پس ازوصول شکوائیه وثبت بکالسه فوق بتصدی امضاءکننده ذیل مبادرت 
بصدوررای می نماید. “رای دادگاه” درخصوص اتهام آقای علی س�اکی ،متواری ومجهول المکان،دائربر1- تخریب وس�یله نقلیه 2- توهین 
موضوع ش�کایت آقای علیرضا مدیری باعنایت به اوراق پرونده،ش�کایت ش�اکی،گواهی گواه تعرفه شده ش�اکی دردادسرا،کیفر خواست 
صادره وعدم حضورمتهم درجلسه دادگاه جهت دفاع ازاتهام انتسابی وبه تبع آن عدم ارائه دلیل درراستای اثبات بی گناهی خویش؛دادگاه 
مجرمیت نامبرده رامحرزدانس�ته ومس�تندا به مواد608و677قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 باب تعزیرات وبارعایت ماده 134قانون 
مجازات اسالمی مصوب1392 درباب تعددجرم حکم به محکومیت مشارالیه ازحیث ارتکاب بزه ردیف اول به تحمل سه سال حبس تعزیری 
وازحیث ارتکاب بزه ردیف دوم تحمل هفتادوچهارضربه شالق تعزیری درمحل اجرای احکام دادسرای دورود صادرواعالم می نماید ر.رای 
صادره غیابی وظرف مدت بیس�ت روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین ش�عبه وپس ازانقضاءمهلت واخواهی ظرف مدت بیس�ت روز قابل 

تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان لرستان می باشد.
 مظفر غالمی- رئیس شعبه 102دادگاه کیفری 2شهرستان دورود

اجرائیه
خواهان/شاکي: سجاد مهین فالح خوانده/متهم: الهام امیرپور خواسته/اتهام: تامین خواسته - مطالبه وجه بسمه تعالي بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976718801414 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 3/000/000 تومان 
بابت اصل خواس�ته وپرداخت مبلغ 157/000 تومان بابت هزینه دادرس�ی وپرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/6/30 لغایت هنگام 
پرداخت در حق خواهان  وهزینه حق االجرا بعهده محکوم علیه می باشد. محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :  1-ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(.2-ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3-مالي معرفي کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي 
و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مش�خصات دقیق حس�ابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي 1394(.4-خودداري محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد.
)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(5-انتقال مال به دیگري به هر نحو 
با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(.6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سي روز ارائه شود آزادي محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.

)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(”
متصدي امور دفتري دادگاه شعبه هفتم شوراي حل اختالف شهرستان دورود-فریده هاشمي

اجرائیه
خواهان/شاکي: حمیرا زندیاوري خوانده/متهم: فریدون لشني خواسته/اتهام: الزام به تنظیم سند رسمي ملک بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به  دادنامه شماره  9709976638900705 محکوم علیه محکوم است به حکم بر الزام خوانده به حضور در احد از دفاتر اسناد 
رسمی و انتقال سهم االرث خود از ماترک مرحوم فتح اله زند یاوری ) لشنی( در خصوص یک باب منزل مسکونی تحت پالک ثبتی 1803 
فرعی از 115 اصلی شهرستان دورود در حق خواهان محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :  1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(.2-ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3-مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(.4-خودداري 
محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد.)ماده 34 قانون اجراي احکام 
مدن�ي و م�اده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(5-انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به 
نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات مي ش�ود. )ماده21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(.6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت س�ي روز ارائه ش�ود آزادي 
محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توس�ط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(”
 منشي دادگاه حقوقي شعبه چهارم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود - فرهاد دلیخاني

اجرائیه
خواهان/ش�اکي: محمدمهدي بیرانوند خوانده/متهم: مرتضي سبزواری)حس�نوند( خواسته/اتهام: الزام به فک پالک خودرو بموجب 
درخواس�ت اج�راي حکم مربوطه به  دادنامه ش�ماره 9709976638900433  حکم بر الزام خوانده ب�ه فک پالک مذکور و پرداخت 
مبلغ 206/000 تومان بابت هزینه دادرسي در حق محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :  1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 
اج�را گذارد)م�اده 34 قانون اجراي اح�کام مدني(.2-ترتیبي براي پرداخ�ت محکوٌم به بدهد.3-مالي معرفي کن�د که اجرا حکم و 
اس�تیفا محکوٌم به از آن میسر باش�د. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل 
تع�داد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مش�روح مش�تمل بر میزان وجوه نقدي ک�ه به هر عنوان نزد بانکها 
و موسس�ات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مش�خصات دقیق حس�ابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد 
اش�خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اش�خاص ثالث و نیز فهرس�ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان 
یک س�ال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعس�ار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت 
مي ش�ود )م�واد 8 و3 قانون نحوه اجراي محکومیت مال�ي 1394(.4-خودداري محکوم علیه ازاعالم کام�ل صورت اموال به منظور 
ف�رار از اج�راي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پ�ي دارد.)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نح�وه اجراي محکومی�ت مالي1394(5-انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي 
پرداخت دیون کافي نباش�د موجب مجازات تعزیري درجه ش�ش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي ش�ود. 
)م�اده21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(.6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت س�ي روز ارائه ش�ود آزادي محکوٌم علیه 
از زن�دان من�وط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توس�ط محکوٌم علیه خواه�د بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجراي محکومیت مالي 1394(”
منشي دادگاه حقوقي شعبه چهارم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود - فرهاد دلیخاني

آگهی احضار متهم 
 نظر به اینکه متهم خان میرزا منتظریانی به اتهام مشارکت در سه فقره سرقت تعزیری به شماره کالسه 9609988444301033 فوق تحت 
تعقیب  کیفری بوده و مجهول المکان  می باشد لذا در اجرای ما ده 174  قانون آئین دادرسی  کیفری از طریق انتشار آگهی در رو زنامه به 
نامبرده ابالغ می گردد که ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار  این آگهی جهت دفاع از خود در این شعبه دادیاری  دادسرای عمومی و انقالب  

کرمانشاه حاضر در غیر اینصورت غیابا  اتخاذ تصمیم  خواهد شد. 
874 دادیار شعبه 13  دادیاری دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه 
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آگهی تغییرات شرکت رکین آوگون مشهد شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 52899 و شناسه ملی 14004520593 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی ع�ادی م�ورخ 1397/07/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای امیر خدیور به شماره ملی 0946047952 آقای ایمان 
رضوانی به ش�ماره ملی 0939044315 آقای فرهاد خاکپور به شماره 
مل�ی 0946475474 ب�رای باقیمانده مدت تصدی هیئ�ت مدیره تا 
تاریخ 97/8/19 انتخاب گردیدند. - خانم رویا دریادل با ش�ماره ملی 
0053624548 به س�مت بازرس اصلی و آقای محمد تاج میرریاحی 
به ش�ماره ملی 0945026803 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب شدند - روزنامه کثیراالنتشار حمایت جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )291578(
آگهی تغییرات شرکت رکین آوگون مشهد شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 52899 و شناسه ملی 14004520593 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - آقای امیر خدیور به سمت رییس هیئت مدیره به شماره 
ملی 0946047952 - آقای فرهاد خاکپور به سمت نائب رییس هییت 
مدیره به ش�ماره ملی 0946475474 - آقای ایمان رضوانی به سمت 
عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0939044315 آقای ایمان رضوانی به 
ش�ماره ملی 0939044315 به سمت مدیر عامل برای باقیمانده مدت 
تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 97/8/19 انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور و قراردادها ،چکها ،سفته ها و بروات 
و س�ایر نامه های اداری با امضاء ثابت آقای امیر خدیور یا آقای ایمان 

رضوانی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )291579(

آگهی تغییرات شرکت رکین آوگون مشهد شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 52899 و شناسه ملی 14004520593

به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیأت مدیره از 5 نفر به 3 نفر 
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )291580(
آگهی تغییرات شرکت نوین آزمون یگانه شرق شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 65596 و شناسه ملی 14007829981
 به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -آقای علی اسالم پناهی به شماره ملی 0945232896 
به س�مت رئیس هیات مدیره آقای وهاب حس�ن زاده به شماره ملی 
0945880804 به س�مت نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آقای 
آقای عباس باال قلعه به ش�ماره ملی 0759889546 به س�مت عضو 
هیات مدیره آقای علی صباغ مقدم به ش�ماره مل�ی 0872962636 
به س�مت عضو هیات مدی�ره آقای وحید چمن زاری به ش�ماره ملی 
0946195056 به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی 
تا تاریخ 1399/06/19 میباشد. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
ش�رکت اعم از چک – س�فته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیات 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 )291582(

511/215آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 7 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/5/970240 آقای حامد خوش 
صدای رودی محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 178790773 ریال در حق آقای علی اصغر زمان دان و نیز مبلغ 7906666 ریال نیم عش�ر 
دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل 
خواس�ته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف و توس�ط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 
1397/09/17 از ساعت 8/45 الی 9/30 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 
6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا 
مراجعه تا نس�بت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده 
وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه 
تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده:1- 73 جفت کفش زنانه مخمل و مواد مصنوعی پاشنه بلند 
مجلسی در طرح های مختلف به مبلغ جمعا 10950000 ریال 2- 121 جفت کفش زنانه و دخترانه کتانی و مواد مصنوعی در طرح های مختلف 
اسپرت و مجلسی و صندل و چکمه جمعا به مبلغ 12100000 ریال 3- 20 عدد کیف دستی و دوشی زنانه مواد مصنوعی در طرح های مختلف 

جمعا به مبلغ 2000000 ریال.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

512/216اجرائیه
ش�ماره بایگانی ش�عبه:960291؛ مش�خصات محکوم له/محکوم لهم:1-جواد حسامی فرزند ابوالقاسم به نشانی اس�تان خراسان رضوی- 
شهرس�تان بینالود-ش�هر طرقبه- جاده طرقبه)ویالش�هر( نبش امام رضا 9ممیر 1- مبلمان لیپاریس –مشخصات محکوم علیه/محکوم 
علیه�م:1- علی اصغر امینی پ�ور فرزند قربان مجهول المکان-محکوم به:به موجب درخواس�ت اجرای احکام مربوطه به ش�ماره دادنامه 
9609975710500593 محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 240000000 ریال بابت اصل خواس�ته و پرداخت مبلغ 6645000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ صدور چک تا زمان وصول که 
از ناحیه اجرای احکام قابل محاسبه خواهد بود در حق محکوم له .پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد. محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روزمفاد انرا بموقع اجرا گذارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازان میسر باشد چنانچه خود راقادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول ، به طورمشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو 
نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردر اموال مذکور اززمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم ، حبس تعزیری درجه 
هفت را درپی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی وماده 20 ق.م.ا وماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(5- انتقال مال به 
دیگری به هرنحو باانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردومجازات می شود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس ازمهلت سی روزارائه شود ازادی محکوم علیه اززندان 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(
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

511/217آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/ آقای حبیب مقامی نژاد فرزند رجبعلی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای/ یاس�ر فتحی حصاری به خواسته مطالبه وجه چک 
ومطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 
دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )47 حقوقی سابق( واقع در استان خراسان رضوی � شهرستان مشهد � ابتدای 
بلوار ش�هید مدرس ارجاع و به کالس�ه 970707 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/09 ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده/ متهم  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. 
منشی شعبه دادگاه حقوقی شعبه 20 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/218آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 7دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/4/961447 شرکت کارتن مشهد 
محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 91/110/237 ریال در حق آقای یونس پور محمد نصره آباد و نیز مبلغ 100/000 ریال نیم عش�ردولتی نظر به 
اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و 
هزینه دادرس�ی و نیم عش�ر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری  به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/9/17 
از ساعت 8 الی 8/45 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 � ساختمان 
اجرای احکام مدنی از طریق  مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند واگذار خواهد ش�د طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیش�تر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا 
نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد 
شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی 
بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: سیصد عدد پالت آهنی در سه تیپ متفاوت آبی رنگ به وزن تقریبی 43 کیلوگرم 
نارنجی رنگ وزن تقریبی 37/5 کیلوگرم و زرد رنگ به وزن تقریبی 55/5 کیلوگرم به مبلغ هر کیلوگرم 12/000 ریال و جمعاً 135/000/000 

ریال که ازطریق مزایده و به میزان محکوم به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/219آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 19 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/10/960676 � خلیل رشیدی 
محکوم است به پرداخت مبلغ 2/615/362/000 ریال به در حق پست بانک ایران و نیز مبلغ 131/421/940 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه 
محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه 
دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری  به شرح ذیل ارزیابی ومقرر گردیده در تاریخ 1397/9/19 از ساعت 8 
الی 8/45 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهدواحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 � ساختمان اجرای احکام 
مدنی از طریق  مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید 
آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های 
تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی 
به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده:  3312 ده هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ اعیان و  منافع استیجاری عرصه ملک متعلق به 
محکوم علیه در مشهد بلوار معلم بین معلم 28/26 شماره 620 دارای پالک ثبتی 25358 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد با عرصه موقوفه 
آستان قدس رضوی و اعیان مشتمل بر یک باب مغازه تجاری و یک باب کارواش مشغول به فعالیت می باشد مقدار مجاز مساحت تجاری در 
همکف 52 متر مربع و نیم طبقه 6/6 متر مربع درج شده است مساحت  عرصه برابر با 444/5 متر مربع با کاربری مسکونی و تجاری )58/6 
متر مربع تجاری و بقیه مسکونی( که ششدانگ ملک مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 50/000/000/000 ریال برآورد شده است که به میزان 

فوق به مبلغ 2/760/333/940 ریال به فروش  می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

512/231مفقودی
اینجانب محمد حق س�االر فدافن مالک خودرو س�واری پژو 405 جی ال ایکس 180 آی به ش�ماره 
شهربانی 32-223 م 86 و شماره موتور 12486162230 و شماره شاسی 40393084 بعلت فقدان 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس ادعایی درمورد 
خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهدشد.
کاشمر

511/233آگهی اصالحی مزایده کالسه 9101909
احتراما پیرو آگهی منتشره شماره 717 در روزنامه حمایت در مورخه 1397/8/13 در سطر هفدهم مبلغ 5/000/000/000 ریال )پنج میلیارد 

ریال( صحیح می باشد که بدینوسیله تصحیح می گردد.
مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- احمد افشون پور سربندی

512/235آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم حلیمه اصغر زاده شاهوردی داراي شناسنامه شماره 0870816373به شرح دادخواست به کالسه 97/493 شعبه اول از این 
شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم علی اکبر اصغرزاده شاهوردی به شماره شناسنامه 0872651932 
در تاریخ 1391/9/29 در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- جواد اصغرزاده شاهوردی 
ب�ه ش.ش 0870758152 ت.ت 1358/6/30 مح�ل ص�دور شناس�نامه قوچ�ان فرزند متوف�ی 2- حلیمه اصغرزاده ش�اهوردی به ش.ش 
0870816373 ت.ت 1349/12/1 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 3- معصومه  اصغرزاده ش�اهوردی به ش.ش 0870817061 
ت.ت 1354/5/2محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 4- احمد اصغرزاده یساقی به ش.ش 0870818783 ت.ت 1345/12/2 محل 
صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 5- فاطمه اصغرزاده به ش.ش 0870816225 ت.ت 1346/10/1 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند 
متوفی 6- جهان حسین پور یساولی به ش.ش 0870778803 ت.ت 1311/10/3 محل صدور شناسنامه قوچان همسر 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 نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/236آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای آدینه محمد رنجبر بیگلر داراي شناس�نامه ش�ماره 0829584625 ش�رح دادخواست به کالس�ه 544-97 ش 2 از این 
شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم رضا رنجبر بیگلر به شماره شناسنامه 0870897748 در تاریخ 
1397/7/28 دراقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- آدینه  محمد رنجبر بیگلر به کدملی 
0829584625 ت.ت 1333 محل صدور شناسنامه شیروان فرزند متوفی 2- زینب رنجبر بیگلر به کدملی 0870899570 ت.ت 1338 محل 
صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 3- فاطمه رنجبر بیگلر به کدملی 0870900374 ت.ت 1342 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند 
متوفی 4- لیال رنجبر بیگلر به کدملی 0870900791 ت.ت 1345 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 5- ام البنین رنجبر بیگلر به 
کدملی 0870902091 ت.ت 1351 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 6- مریم رنجبر بیگلر به کدملی 0870902644 ت.ت 1352 
محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی7- زهرا رنجبر بیگلر به کدملی 0872730905 ت.ت 1336 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند 
متوفی 8- ش�هربانو یزدانی مقدم بیگلر به کدملی 0870897810 ت.ت 1313 محل صدور شناس�نامه قوچان همسرمتوفی؛ 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 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 بالاثرخواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/237رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای حس�ن مهربان خمارتاش داراي شناس�نامه ش�ماره 27 ش�رح دادخواست به کالسه 648-97 ش�عبه چهار از این شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم علی اصغر مهربان خمارتاش به شماره شناسنامه 0871940744 در 
تاریخ 1397/7/20دراقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- حسین مهربان خمارتاش  به 
ش.ش 0872971163 ت.ت 1366/4/2 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 2- حسن مهربان خمارتاش  به ش.ش 0872766934 
ت.ت 1361/11/23 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 3- رقیه مهربان خمارتاش  به ش.ش 0872755347 ت.ت 1359/7/1 محل 
صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 4- سکینه مهربان خمارتاش  به ش.ش 0871145251 ت.ت 1357/7/2 محل صدور شناسنامه قوچان 
فرزند متوفی5- محمود مهربان خمارتاش  به ش.ش 0860159401 ت.ت 1369/10/3 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 6- بتول 
برومند خمارتاش  به ش.ش 0870981129 ت.ت 1339/6/2 محل صدور شناسنامه قوچان همسر 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 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 بالاثرخواهد شد.
قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/238رأی شورا
شماره پرونده:178-97 ش4 ؛ شماره دادنامه:482-1397/7/29 ، خواهان: ناصر گلشنی نیک قلعه با وکالت جواد بابایی- خیابان امام خمینی 
پالک 120؛ خوانده: 1- حسین سلمانی 2- اصغر سلمانی 3- سعید سلمانی 4- محمدرضا سلمانی 5- آرزو سلمانی 6- محمد همتی همگی مجهول 
المکان ؛ موضوع: الزام به تنظیم سند رسمی  ؛ رأی شورا: در خصوص دعوی آقای ناصر گلشنی نیک قلعه فرزند علی اصغر با وکالت جواد بابایی 
بطرفیت آقایان1- حسین سلمانی 2- اصغر سلمانی 3- سعید سلمانی 4- محمدرضا سلمانی 5- آرزو سلمانی 6- محمد همتی بخواسته الزام 
خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو پراید به شماره پالک 336 ب 25 ایران 26 و مطالبه خسارات دادرسی خواهان اعالم نموده 
است که خودرو مذکور در خواسته را از خوانده ردیف ششم خریداری نموده و مدارک خودرو تحویل وی می باشد ثمن معامله کامال پرداخت شده 
است ولی نامبرده از تنظیم سند امتناع می نمایند حسب خواسته تقاضای رسیدگی می شود شورا با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و 
مالحظه مبایعه نامه فی مابین خواهان و خوانده که حکایت از وقوع معامله در خصوص خودروی مذکور در خواسته بین نامبردگان دارد مبایعه نامه 
مصون از هرگونه خدشه ای باقی مانده است ونظر به استعالم از پلیس راهور که اعالم شده است پالک خودور مذکور به نام مورث خواندگان می 
باشد ونظر به اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده اند وخواسته خواهان مصون از هر گونه تعرضی باقی مانده است لذا دعوای خواهان را 
وارد ندانسته و مستندا به مواد 219 و 220 قانون مدنی 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی خواندگان را به 
حضور در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند خودرو فوق الذکر در حق خواهان و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل محکوم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری قوچان می باشد.
قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/239آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای مهدی خرمش�اهی فرزند محمد حس�ن فعال مجهول المکان، ابالغ مي ش�ود که آقای محمدرضایی مزار فرزند احمد 
دادخواستی  به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، به طرفیت  شما به 
ش�عبه مرکزی شورای حل اختالف بجستان ارائه و به کالس�ه 96/434 ثبت و برای روز یک شنبه مورخه 1397/10/2 ساعت 9 صبح وقت 
رس�یدگي تعیین گردیده اس�ت، 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 مرکزی بجستان  مستقر در ساختمان دادگستری شهرستان بجستان مراجعه و با 
ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رس�یدگی در شورا حاضر شوید، در صورت عدم 

حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مدیر دفتر شورای حل اختالف شهرستان بجستان – ابوالقاسم استادزاده 

512/240آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 9609985185200959 آقای جمعه ایوبی راد فرزند میرداد به شماره ملی 0780764508 متولد 1332/02/11 
و نظام بخش�ی فرزند حیدر به ش�ماره ملی 0819536245 متولد 1328/04/06 دائر بر شهادت خالف واقع منجر به اخذ شناسنامه موضوع 
شکایت اداره ثبت احوال شهرستان سرخس در این دادرسی تحت تعقیب است به جهت معلوم نبودن محل اقامت و ابالغ احضاریه ممکن 
نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقالب سرخس جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور اقدام قانونی 

معمول خواهد شد.2.
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی انقالب شهرستان سرخس

512/241ابالغ اجراییه
شماره بایگانی پرونده:921388؛پیرو آگهی های قبلی بدینوسیله به آقای محمد اولیاء زاده ابالغ می گردد برابر اجرائیه 9710425177100087 
این ش�عبه ملزمید به پرداخت بیست درصد خس�ارت معادل 86522960 ریال و پرداخت مبلغ 1724059 ریال بابت هزینه دارسی ومبلغ 
3123100 ری�ال باب�ت حق الوکاله وکیل در حق خواهان) مه�دی دالوری( و پرداخت مبلغ 4326148 ریال بابت نیم عش�ر دولتی در حق 

دولت رأی صادره غیابی است.
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان چناران

512/242آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله به آقای عبدالرسول بخشنده بزنجردی فرزند غالم حیدر فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای ابوالفضل پورمرادی سیستان 
طلب دادخواستی به خواسته الزام خواندگان در دفترخانه و تنظیم سند رسمی یک باب منزل مسکونی پالک ثبتی 1049 فرعی از 5 اصلی 
بخش 13 مشهد واثبات وقوع عقد بیع به دادگاه عمومی تربت جام  تسلیم کرده که به کالسه 970209 ثبت شعبه دوم حقوقی تربت جام 
گردیده و برای 1397/11/16 ساعت 12 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. مراتب به درخواست خواهان و با اجازه حاصله از ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی درج می گردد تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراحعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت جام

512/243رونوشت آگهي حصر وراثت
آقای محمود اکبری فرزند حسن به شماره ملی 5729882300 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
به شماره 970186 شعبه دو تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که علی اکبری به شماره ملی 0890531749 در تاریخ 1397/7/7 
دراقامتگاه دائمي خود درگذش�ته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- محمود اکبری فرزند حس�ن به ش�ماره ملی 5729882300 متولد 
1352)نسبت پدر متوفی( 2- صغری قدرتی فرزند حسین به شماره ملی 5729890303 متولد 1355 )نسبت مادر متوفی(اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک مرتبه آگهي مي نماید تا هرکس اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان خلیل آباد

512/244مالحظه نظریه کارشناس
خواهان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی با نمایندگی آقای محمدرضا اخوان دادخواستی به طرفیت خواندگان غالم حیدر 
کریمدادی، کبری فاروقی جوزقانی ف محمود، غالم صفدر سیاوشی ف رسول ، علیرضا ابراهیمی ف ستار، مریم مودودی ف جالل ، پروین 
خسروی ف میربرهان، محمد رحیم کریمدادی ف غالم موال ، غالمحسین تیموری ف صفر ، عبدالرحمن مرید قادری ف شیرمحمد، زینب 
جهانی ف رمضان علی، فاطمه نگهبان ف رضا، گلثوم جهانی ف رجب، نیره ارجمند ف فیض محمد ، سیاره ارجمند ف فیض محمد ، منیر 
ارجمند ف فیض محمد، آیرین ارجمند ف فیض محمد ، رحیم ارجمند ف فیض محمد، حسین خادمی ف نورمحمد، بهنام خادمی ف مصطفی 
، نورمحمد خادمی فرزند مصطفی ، بهرام خادمی ف مصطفی ،شهرام خادمی ف مصطفی ، گوهر ملوک خادمی ف شیرمحمد، عزت خادمی 
ف نورمحمد، شمس الدین سعیدی ف علی محمد، محمود تاجیک ، علیمردان نعمتی ف مالعبداهلل ، عبدالرحیم مرید قادری ف شیرمحمد، 
داوود رحمت اللهی ریزه ای ف عبدالحمید، کریم اکبری ف علی اکبر، عبدالواحد اکبری ف رجب، عبدالقادر اکبری ف رجب ، فاطمه فیض 
الله�ی ف محم�د اهلل ، عبداهلل کریم دادی ف کریم ، مریم رمضانی ف�ر، خانم رمضانی فر ف رمضان ، حامد معصومی ف محیی الدین ، آفاق 
معصومی ف محیی الدین ، طلعت یوسفعلی زاده ف حسین ، ستاره رمضانی فر ، سیف اهلل رمضانی فر ، عبدالغفور رمضانی فر ، به خواسته 
اعتراض نس�بت به رأی ش�ماره 1/142 مورخه 1388/9/24 کمیس�یون ماده واحده قانون جنگل ها و مراتع و نهایتا نقض آن و جبران کلیه 
خسارات وارده تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تایباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تایباد واقع 
در تایباد ارجاع و به کالسه 970085/ح2 ثبت گردیده است. ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار 
هر مطلبی نفیا یا اثباتا به علت مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خواندگان پس از نشر آگهی 

و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در این دادگاه حاضر گردند.
مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی شهرستان تایباد

512/245آگ�هی اب�الغ دادخواس�ت و وق�ت رسی�دگی )97/503(
بدینوسیله به آقای/خانم محمد باری فعالً مجهول المکان ابالغ می شود که آقای/ خانم علی آئینه فرزند مصیب  دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت ش�ما به ش�عبه 11 شورای حل اختالف نیشابور ارائه و به کالس�ه 97/503 ش 11 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخه 
97/09/28 ساعت 09:30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار 
درج میگردد. شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 11 شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع شماره مرکزی 
به نشانی خیابان شهید جعفری – دادگستری سابق مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی و استماع اظهارات شهود خواهان در جلسه مربوطه حضور یابد و چنانچه شهود معارضی دارید در جلسه حاضر نمایید 

و در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد.
مس�ئول دبیرخان�ه شعبه 11 شورای ح�ل اخت�الف نیش�اب�ور

512/246آگ�هی اب�الغ دادخواس�ت و وق�ت رسی�دگی )97/856(
بدینوسیله به آقای/خانم احسان طاهری فرزند علی فعالً مجهول المکان ابالغ می شود که آقای/ خانم الیاس اردمه دادخواستی به خواسته 
الزام به تنظیم س�ند به طرفیت ش�ما به شعبه 10 شورای حل اختالف نیش�ابور ارائه و به کالسه 97/856 ثبت و برای روز سه شنبه مورخه 
97/10/04 ساعت 08:30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار 
درج میگردد. شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 10 شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع شماره مرکزی به 
نشانی خیابان شهید جعفری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی 

در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد.
مس�ئول دبیرخان�ه شعبه 10 شورای ح�ل اخت�الف نیش�اب�ور

512/247ان�حصار وراث�ت )12/97/744(
 نظر به اینکه آقای/خانم رمضانعلی اکبری دارای شناس�نامه شماره 1050165731 به ش�رح دادخواست به کالسه 12/97/744 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا اکبری به شناسنامه 1064066948در تاریخ 97/07/15 
در اقامت�گاه دائم�ی خ�ود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- زهرا اکب�ری ش.م: 1063126551 ت.ت: 
1363/06/30 ص:نیشابور دختر متوفی. 2- علی اکبری ش.م: 1063633583 ت.ت: 1362/06/31 ص:نیشابور پسر متوفی. 3- زهره اکبری 
ش.م: 1064047297 ت.ت: 1365/02/01 ص:نیش�ابور دختر متوفی. 4- محمد اکبری ش.م: 1064083846 ت.ت: 1367/01/20 ص:نیش�ابور 
پس�ر متوفی. 5- رمضانعلی اکبری ش.م: 1050165731 ت.ت: 1369/02/01 ص:نیشابور پسر متوفی. 6- سعید اکبری ش.م: 1050656245 
ت.ت: 1374/12/01 ص:نیش�ابور پس�ر متوفی. 7- مجید اکبری ش.م: 1050553047 ت.ت: 1372/10/30 ص:نیشابور پسر متوفی. 8- اکرم 
اکب�ری ش.م: 1050435249 ت.ت: 1371/07/20 ص:نیش�ابور دخت�ر متوف�ی. 9- فاطم�ه برزگ�ری ش.ش: 31235 ت.ت: 1347/02/27 
ص:نیشابور همسر متوفی. 10- مریم طاهری ش.ش: 338 ت.ت: 1352/04/04 ص:نیشابور همسر متوفی. 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 12  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

512/248ان�حصار وراث�ت )97/752(
 نظر به اینکه آقای/خانم محمد رسول دباغیان اول دارای شناسنامه شماره 2090 به شرح دادخواست به کالسه 97/752ش7 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد کاظم دباغیان اول به شناسنامه 24129 در تاریخ 1397/08/03 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- محمد رسول دباغیان اول ش.ش: 2090 ت.ت: 
1364 ص: نیش�ابور پس�ر متوفی. 2- راحله دباغیان اول ش.ش: 44252 ت.ت: 1359 ص: نیش�ابور دختر متوفی. 3- اقدس بشکار ش.ش: 
24004 ت.ت: 1335 ص: نیشابور همسر متوفی. 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 7  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

512/249رای شورا )11/97/40(
کالسه پرونده :11/97/40، شماره دادنامه :341/89 -97/04/27 خواهان : مهدی صالح آبادی باوکالت سمانه اسالمی نژاد)خ دارایی ساختمان 
پارسه ط 2 واحد 203( ، خوانده : مرجان زهدی راد ) مجهول المکان( ، خواسته : مطالبه وجه )) رای شورا (( در خصوص دعوی آقای مهدی 
صالح آبادی فرزند محمد باوکالت خانم سمانه اسالمی نژاد فرزند خدابخش به طرفیت خانم مرجان زهدی راد نظر به اینکه خواهان با تقدیم 
فتوکپی مصدق چک به شماره 0154/608431 مورخ 1396/02/07 عهده بانک صادرات به مبلغ شصت میلیون ریال به انضمام هزینه های 
دادرس�ی و ح�ق الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه از تاریخ صدور تا یوم االداء و ب�ا این ادعا که خوانده از بابت بدهی خود چک موصوف را اصدار 
نموده است و با وجود اصل چک در ید خواهان داللت بر بقاء دین و ظهور در اشتغال ذمه خوانده را دارد و از جهتی خوانده علیرغم استحضار 
از وقت دادرس�ی در ش�ورا حاضر نش�د و الیحه و دفاعیه ارائه نداده است. به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون 
آئین دادرسی مدنی خوانده محکوم به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال به انضمام هزینه های دادرسی به مبلغ 1/890/000 ریال و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید مورخ 1396/02/07 تا یوم االداء و حق الوکاله وکیل پنجاه هزار تومان در حق خواهان می گردد. رأی صادره 
غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش�عبه می باش�دو سپس پس از 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در یکی از 

محاکم عمومی شهرستان نیشابور می باشد.
پیرزاده- قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

511/220آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 4 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/14/950820 آقای سید مرتضی 
حسینی نامی محکوم است به پرداخت 1� مبلغ 1/025/300/000 ریال در حق محسن پیرزاده و نیز مبلغ 51/265/000 ریال نیم عشردولتی 2� 
مبلغ 249/575/500 ریال اصلی به عالوه مبلغ 12/478/775 ریال نیم عش�ر دولتی بابت کالس�ه پرونده 9101503 شعبه اول اجرای ثبت 3� 
مبلغ 245/860/000 ریال محکوم به عالوه مبلغ 122/543/000 ریال نیم عشردولتی بابت کالسه پرونده 110/14/970144 نظر به اینکه محکوم 
علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل درقبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم 
عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/09/19 از ساعت 10/15 الی 11 صبح 
در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید مدرس مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد 
طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال 
مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل 
و انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: 2 
دانگ و 173 ده هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل ویک باب مغازه واقع در انتهای شیرازی 9 کوچه آب میرزا سمت چپ پالک 23 
دارای پالک ثبتی 2 فرعی از 708 اصلی بخش 3 مشهد با عرصه به مساحت 114 متر مربع )طبق نقشه 138/5( و باعیان دو طبقه با یک زیرزمین به 
مساحت حدود 340 متر مبع با کاربری مسکونی و یک باب مغازه به مساحت 14 متر مربع � اعیان  قدیمی ساز و با توجه به نزدیکی به حرم مطهر 
به صورت اقامتی استفاده می شود هر طبقه 2 سوئیت دارای 4 یک خواب و 1 دو خواب  کل ملک در عقب نشینی قراردارد و پس از اجرای طرح با 
کاربری با فضای سبز تجهیز شده می باشد که قیمت ششدانگ ملک مطابق نظریه هیئت 3 نفره کارشناسی به مبلغ 4/560/000/000 ریال برآورد 

شده است که به میزان فوق به مبلغ 1/533/214/275 ریال به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/221آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 32 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/7/960058 خانم سیمین بیگم حسینی 
محکوم است به پرداخت مبلغ 887/275/121 ریال در حق بیژن مربی و نیز مبلغ 38/098/348 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه 
نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته  و هزینه دادرسی و نیم عشر  
دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/9/19 از ساعت 8/45 الی 9/30 صبح در 
مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 � ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق  مزایده 
حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد 
ضمنا حداقل 10درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی 
های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه  تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده:یک دانگ و 386/2 هزارم 
یک دانگ مش�اع از س�ه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب آپارتمان متعلق به شخص ثالث آقای سید رضا حسینی واقع در مشهد � بلوار کوثر 
شمالی 23 چهار راه اول سمت چپ پالک 13 طبقه دوم شرقی ) رو به حیاط ( دارای پالک ثبتی 6447 فرعی از 4507 فرعی از یک فرعی از 191 
اصلی بخش 10 مشهد به مساحت 88/30 متر مربع دارای آب � برق � گاز � تلفن و انباری مستقل و پارکینگ اشتراکی � دو خواب � کف سرامیک 
� دیوارها � کاغذ دیواری  و پنل با کابینت فلزی � سیستم سرمایش کولر ابی و گرمایش پکیج و رادیاتور دارای تراس � شومینه � سرویس ایرانی 
و فرنگی و آیفون معمولی فاقد آسانسور نمای ساختمان سیمان )رومی( با قدمت حدود 17 سال که ششدانگ آپارتمان مطابق با نظریه کارشناسی 

به مبلغ 2/900/000/000 ریال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 670/000/000 ریال )معادل مبلغ تعهد شخص ثالث( به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی � سید محمد رضا تشنگر

511/222آگهی مزایده اموال مرحله اول
به موجب پرونده اجرائی کالسه شماره 51/975676 صادره ازحوزه شماره 241 شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای/ خانم علی مازندرانی 
جمعاً به پرداخت مبلغ 188/381/470 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای/خانم سید محمد طاهر جاللی شاد 
محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچ گونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم 
به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/9/17 ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل 
اختالف مشهد واقع در اجرای احکام مدنی شورای مجتمع پنج از طریق مزایده  حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از 
اموال داده شود ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد  اموال مورد مزایده عبارت است از : 
سرقفلی یک باب مغازه واقع در مجتمع میدان فروش مواد غذای حافظ به نشانی حاشیه بزرگراه صد متری کمربندی منطقه شهرک شیرین که دهانه 
مغازه 2/84 متر و عمق آن 9/94 متر ومساحت مفید واحد تجاری 28/23 متر مربع اندازه گیری شده کف مغازه سرامیک فرش و درب و ویترین 

شیشه سکوریت که طبق نظر کارشناسی 450/000/000 ریال معادل چهل و پنج میلیون تومان ارزیابی گردیده است.
اجرای احکام مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/223آگهی مزایده اموال مرحله اول
به موجب پرونده اجرائی کالسه شماره 52/970207 صادره از حوزه شماره 245 شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای/ خانم مرتضی یزدی 
جمعاً به پرداخت مبلغ 197/840/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای/خانم حرمعلی محمودزاده محکوم 
گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچ گونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به 
توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/9/18 ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل 
اختالف مشهد واقع در اجرای احکام مدنی شورا میدان میرزاکوچک خان از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنان از اموال داده شود ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد اموال مورد مزایده 
عبارت است از : یکباب مغازه به صورت قولنامه به آدرس انتهای میثم شمالی خیابان خداشناس 8 خیابان شهید بلوچی بین خداشناس و بلوچی 
1 پالک 63 با دهانه 2/75 و عمق 5/75 به مساحت 15/80 متر مربع با ارتفاع 3/20 متر بخشی از یک مغازه بزرگتر بوده و با دیوار گچی جداسازی 
شده است مغازه فاقد هر گونه سند و پایانکار تجاری می باشد دیوار اصلی سمت چپ کاشی، کف سرامیک، شیشه سکوریت، حفاظ کرکره و فاقد 

امتیازات مصرفی می باشد که طبق نظر کارشناسی به مبلغ 400/000/000 ریال معادل چهل میلیون تومان ارزیابی گردیده است. 
اجرای احکام 52مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/224آگهی مزایده اموال
به موجب پرونده اجرائی کالسه شماره 53/970163 صادره از حوزه شماره 252 شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای حسین اخالقی جمعًا 
به پرداخت مبلغ 36/968/145 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له خانم مرضیه شیر آل محمد محکوم گردیده است 
و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچ گونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط 
کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/9/18 ساعت 7/30 الی 8/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف 
مشهد واقع در اجرای احکام شورا مجتمع 5 شورا طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده 
شود ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد اموال مورد مزایده عبارت است از : 1� پارچه 
کردبان 4 طاقه خارزده ش�ده به رنگ خاکس�تری به مقدار 53/9 کیلوگرم قیمت واحد 95/000 ریال جمع کل 5/120/500 ریال 2� پیراهن مردانه 
نیم دوز بدون آستین دکمه 96 توپ قیمت واحد 55/000 جمع کل 5/280/000 3� شلوار بچه گانه در سه سایز 143 توپ قیمت واحد 75/000 ریال 
جمع کل 10/725/000 4� چرخ خیاطی ژانومه مستعمل 1 دستگاه 2/500/000 ریال که طبق نظر کارشناسی شده اموال فوق جمعا مبلغ 23/625/500 

ریال برآورد گردیده است.
اجرای احکام 53مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/225آگهی مزایده اموال
به موجب پرونده اجرائی کالسه شماره 54/970142 صادره از حوزه شماره 262 شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای/خانم علی کولیوند 
جمعاً به پرداخت مبلغ 125/500/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای محمدزمان رضایی محکوم گردیده 
است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچ گونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و 
توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/9/20 ساعت 8 الی 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف 
مشهد واقع در اجرای احکام شورا مجتمع 5  از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده 
شود ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد اموال مورد مزایده عبارت است از : 1� مانتو 
طرح ژاکارد تعداد 96 عدد سایز بندی و رنگ بندی دارد قیمت واحد 760/000 ریال و قیمت کل 72/960/000 یک دارای یک رنگ و 6 سایز و سه 
طرح 2� مانتو طرح جودون 84 عدد دارای 6 رنگ و 6 سایز قیمت واحد 830/000 ریال و قیمت کل 69/720/000 ریال باشد جمع 180 عدد مانتو 

مبلغ 142/680/000 ریال می باشد.
مدیر شعبه 54 اجرای احکام مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/226آگهی مزایده اموال مرحله اول
به موجب پرونده اجرائی کالسه شماره 52/975863 صادره از حوزه شماره 245 شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای/ خانم رضا بخاری 
بیدخت   جمعا اموال حاصل از تخلیه بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای/خانم علی اکبر نور افشان محکوم گردیده 
است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچ گونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و 
توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/9/19 ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف 
مشهد واقع در اجرای احکام مدنی شورا میدان میرزاکوچک خان از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان 
از اموال داده شود ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد اموال مورد مزایده عبارت است 
از : 1� لباسشوئی آزمایش قدیمی یک دستگا مستعمل 1/300/000  2� گاز رومیزی سه شعله یک دستگاه 350/000 ریال 3� یخچال فریزر سایوال 
فریزر یک دستگاه 4/500/000 ریال 4� میز نهارخوری یک عدد 700/000 ریال 5� فرش دوازده متری یک عدد 1/600/000 ریال 6� فرش شش متری 
یک عدد 700/000 ریال  7� روفرشی شش متری یک  عدد 100/000 ریال 8� سبد سیب زمینی و پیاز یک عدد 100/000 ریال 9� آبمیوه گیری قدیمی 
فاقد مارک یک عدد 850/000 ریال 10� موکت نمدی 12 متر جمع 180/000 ریال11-کمد چوبی لباس بچه دو کشو 1عدد 650/000ریال 12- پشتی 
ماشینی کرم 2عدد جمعا 300/000ریال  13� ضبط صوت گلدستار بزرگ دوباند و دو کاست یک  عدد 450/000 ریال 14� تلفن رومیزی تیپ تل یک 
دستگاه 100/000 ریال 15� تلویزیون چهارده اینچ سامسونگ یک عدد 700/000 ریال 16� جاروبرقی سان استار یک عدد 1/400/000 ریال 17� بوفه 
چوبی شیشه ای یک عدد 1/000/000 ریال 18� گیرنده دیجیتال استارست یک عدد 550/000 ریال 19� میز تلویزیون شیشه ای یک عدد 1/200/000 
ریال 20� لوازم آشپزخانه ظروف فلزی � بلور � چینی � کریستال یک سری 750/000 ریال 21� بخاری گازی قدیمی دو عدد  جمعا600/000ریال که 

همگی مستعمل و طبق نظریه کارشناسی جمعا 18/080/000 ریال ارزیابی گردیده است.
شعبه 52 اجرای احکام مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/227آگهی مزایده اموال مرحله دوم
به موجب پرونده اجرائی کالسه شماره 54/970069 صادره از حوزه شماره ........... شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای حسین ابراهیم 
زاده فخار جمعاً به پرداخت مبلغ 255/591/976 ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای/ خانم علی رضا زندی 
دشت بیاض محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل 
در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/9/17 ساعت 12 الی 13 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی شوراهای حل اختالف مشهد واقع در اجرای احکام شورا مجتمع 5 از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنان از اموال داده شود ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد اموال مورد مزایده 
عبارت اس�ت از : 1� س�وپرلودرکاترپیالر SL �966  قیمت 12/500/000  ریال 2� س�وپررنومیدالم 2700 قیمت  14/500/000 ریال 3� س�وپر مایلر 
67RH قیم�ت 16/000/000 ریال 4� س�وپر دنگ فنگ 2077HX قیمت 17/500/000 ریال 5� س�وپر دنگ فن�گ HX 4027 قیمت 17/500/000 
ریال 6� سوپر کامیون آمیکو 3K قیمت 17/500/000 ریال 7� سوپر  اتوبوس ولوو WHIE  B7  قیمت 16/500/000 ریال 8� سوپراتوبوس ولوو 9 
HX4077B قیمت 20/000/000 ریال 9� سوپر اسکانیا گازوئیلی 42t 9 قیمت 19/000/000 ریال 10� سوپر اتوبوس 457� 310118 قیمت 18/500/000 
 HX 40 77 50 قیمت 15/500/000 ریال 13� سوپر کامیون آمیکوZL ریال 11� سوپر کامیون الکتروسی قیمت 17/500/000 ریال 12� سوپر لودر
قیمت 15/500/000 ریال 14� سوپر لودر H Lt   E2 قیمت 3/000/000 ریال که جمع کل اقالم مورد مزایده مبلغ 231/000/000 ریال  توسط کارشناس 

ارزش گذاری گردیده است.
شعبه 54اجرای احکام مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

512/228رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم راحله قربانی زاده داراي شناسنامه شماره 8622 به شرح دادخواست به کالسه 3/1113/97 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر محمودی به شناسنامه 18 در تاریخ1368/7/10در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- اش�رف تبریز فرزند غالم محمد ش.ش 13 ت.ت 1316/3/5 صادره از تربت جام مادر 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 شوراي حل اختالف شهرستان تربت جام

512/229رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم عصمت اکبر نیا اوغاز داراي شناسنامه شماره 2071 به شرح دادخواست به کالسه 97/398 ش 1 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربان اکبر نیا اوغاز به شناسنامه 869 در تاریخ 1394/9/8 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- زینت تیموری اوغاز به ش.ش 0828090491 ت.ت 1343/11/26 محل صدور شناسنامه شیروان 
همسر متوفی 2- عصمت اکبر نیا اوغاز به ش.ش 0872418006 ت.ت 1360/6/1 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 3-زهرا اکبر نیا اوغاز 
به ش.ش 1288799071 ت.ت 1345/9/28 محل صدور شناسنامه اصفهان  فرزند متوفی 4- سکینه اکبر نیا اوغاز به ش.ش 0872302563 ت.ت 
1347/3/1 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 5- محمد اکبر نیا اوغاز به ش.ش 0872501124 ت.ت 1363/6/25محل صدور شناسنامه 
قوچان فرزند متوفی 6- حسن اکبر نیا اوغاز به ش.ش 6358744801 ت.ت 1357/6/6محل صدور شناسنامه شیروان فرزند متوفی 7- حسین 
اکبر نیا اوغاز به ش.ش 1284744965 ت.ت 1349/6/14 محل صدور شناسنامه اصفهان 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 نشر 

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

512/230آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به 1- علی اکبر سیدآبادی فرزند عیدمحمد 2- علی اکبر محرابی فر فرزند حسین 3- علی پورطوسی فرزند محمد حسن ابالغ که بانک ملت 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه علیه شما ارائه که به کالسه 5/97/569 ثبت و برای مورخه 97/9/26 ساعت 17 وقت رسیدگی تعیین گردیده 

است. شما می توانید قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و ضمن اعالم آدرس خود نسخه ثانی دادخواست را دریافت نمائید.935
شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

512/232اداره 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
براب�ر رای ش�ماره 139760306022000992 هی�ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر اصنامی فریمانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 180 صادره 
از فریمان دریک باب ساختمان به مساحت 651/08 مترمربع پالک  2910 فرعی از276 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 خود را 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:1397/8/26 ، نوبت دوم : 1397/9/10
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فریمان- محمدرضا رجایی مقدم

512/234آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم حلیمه اصغر زاده ش�اهوردی داراي شناس�نامه ش�ماره 0870816373به شرح دادخواست به کالس�ه 97/492 ش 1 از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم جهان حسین پور یس�اولی به شماره شناسنامه 0870778803 
در تاریخ 1394/4/1در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-جواد اصغرزاده ش�اهوردی 
به ش.ش 0870758152 ت.ت 1358/6/30 محل صدور شناسنامه قوچان –کالته ملو فرزند متوفی 2- حلیمه اصغرزاده شاهوردی به ش.ش 
0870816373 ت.ت 1349/12/1 محل صدور شناسنامه قوچان –یساقی فرزند متوفی 3- معصومه  اصغرزاده شاهوردی به ش.ش 0870817061 
ت.ت 1354/5/2محل صدور شناسنامه قوچان –یساقی فرزند متوفی 4- احمد اصغرزاده یساقی به ش.ش 0870818783 ت.ت 1345/12/2 
محل صدور شناس�نامه قوچان –یس�اقی فرزند متوفی 5- فاطمه اصغرزاده به ش.ش 0870816225 ت.ت 1346/10/1 محل صدور شناسنامه 
قوچان –یس�اقی فرزند 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 نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

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

512/250آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم )970532(
خواهان  آقای محمد آجیلیان فرزند غالمحسین دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسین رهباریان به خواسته تقاضای جلب ثالث حسین 
رهباریان به عنوان مالک ثبتی و انتقال گیرنده مغازه به شماره 3 فرعی از 927 اصلی بخش یک حوزه ثبتی نیشابور در پرونده کالسه 970416 
مطروحه در ش�عبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی نیش�ابور و مطالبه جمیع خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709985198000507 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/09 ساعت 09:00تعیین 
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، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
علی اصغر نصر آبادی – منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

512/251آگهی )960464(
محکوم له:سروی رحمانی محکوم علیه: شهریار کتایون ثریا فروغ و رویا. پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به شهریار کتایون ثریا 
فروغ و رویا همگی ش�ریعتمداری که مجهول المکان می باش�د ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی نیشابور در 
پرونده کالس�ه 960646 به موجب دادنامه شماره 9709975198000240 مورخ 13970406 صادره از شعبه چهارم محکوم علیه ملزم به انتقال 
سند رسمی یک چهارم از یک دانگ پالک 103 فرعی پالک 97 اصلی بخش 12 نیشابور 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 ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از 
محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73 آ د م و ماده 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.
حمیدرضا معدنی – مدیردفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

512/252اگهی احضار متهم )971141(
نظر به اینکه در پرونده کالسه به شماره بایگانی 971141 این شعبه متهم آقای هادی بغیشنی فرزند ابراهیم فاقد مشخصات دیگری در کیفر 
خواست به اتهام نگهداری مواد مخدر تحت تعقیب بوده و هم اکنون متواری و مجهول المکان می باشد لذا به استناد ماده 174 و 344 قانون آئین 
دادرس�ی در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد که در مورخه 1397/10/01 س�اعت 9 صبح در این دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید مراتب 
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
غالمرضا حشمتی – مدیردفتر شعبه اول دادگاه  انقالب شهرستان نیشابور

511/101آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای ابوالقاسم عجم و سعید رامندی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977504500523 صادره از ش�عبه 178 در پرونده ش�ماره 970221 محکوم به  محکومیت خوانده ردیف دوم 
ابوالقاسم عجم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند یک دستگاه سواری پراید به شماره پالک 535 ص 97 ایران 12 به نام خواهان 
و پرداخت مبلغ 1304000 ریال هزینه دادرسی و 450000 ریال هزینه درج آگهی در حق خواهان صادر ومحکوم له آقای مجید مومن و نیم عشر 
دولتی شده اید.ظرف ده روزاز 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.
مسئول دفترشعبه 178 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/102آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حسینعلی کوهی دربندی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977504501338 صادره از شعبه 178 در پرونده شماره 960931 محکوم به یک فقره چک عهده بانک رفاه کارگران به 
شماره و تاریخ و مبلغ 217225-92/6/20 -100000000 میلیون ریال حکم به محکومیت خوانده به  پرداخت مبلغ 10000000 ریال بابت اصل خواسته 
ومبلغ 1270000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهل و پنج هزار تومان بابت درج آگهی روزنامه و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید 
96/6/20 لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان را صادر و پرداخت  نیم عشر دولتی محکوم له آقای صفرعلی ذوقدار 
شده اید.ظرف ده روزاز 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.
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/103آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقا نصراله نامور که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد محکوم به پرداخت مبلغ 
100000000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1498000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 450000 ریال بابت درج آگهی و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 97/3/12 لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق محکوم له و نیم عشر دولتی شده اید.ظرف ده روزاز 
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 166شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/104آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای شاهین هوشمند که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9609977504100225 صادره از شعبه 169 در پرونده شماره 951103 محکوم به استرداد الشه چک فوق الذکر در حق محکوم له آقای حامد 
شجاع رضوی ونیم عشر دولتی شده اید.ظرف ده روزاز 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 169 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/105آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای علی اصغر پورعباسی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977503300614 صادره از شعبه 150 در پرونده شماره 970180 محکوم به پرداخت مبلغ 85000000 ریال بابت اصل خواسته 
ومبلغ 13665 تومان بابت هزینه دادرسی و 4500 تومان هزینه درج آگهی و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید لغایت یوم الوصول در 
حق محکوم له آقای حسین شفیعی و نیم عشر دولتی شده اید.ظرف ده روزاز 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 150 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/106آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقا بایرمقلی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد محکوم به پرداخت مبلغ 
114046520 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 2870000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ چهل و پنج هزار تومان بابت درج آگهی و پرداخت 
خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق محکوم له و نیم عشر دولتی شده اید.ظرف ده 
روزاز 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 166شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/107آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمدرضا گوهری که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977501400406 صادره از شعبه 14 در پرونده شماره 9709987501400085 محکوم علیه به پرداخت 1- مبلغ چهار میلیون و پانصد و 
سی و دو هزار ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ یک میلیون و هشتصد و ده هزار و ششصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی الصاق تمبر و هزینه 
درج آگهی در روزنامه 3- خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید)1397/2/15( تا یوم االداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد 
در حق محکوم له )محمدرضا نیک ذات( و نیم عشر دولتی شده اید.ظرف ده روزاز 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.
مسئول دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/108آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محسن پیغمبری مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9709977500400530 کالسه 9709987500400109 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت:1- مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته2- مبلغ 
دو میلیون و صد و هفتاد و نه هزار ریال بابت هزینه ابطال تمبر درج آگهی روزنامه 3-خسارت تأخیرتأدیه وفق تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از 
قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ تقدیم دادخواست)97/3/1(تا یوم االداء که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد،رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ صدور لغایت تاریخ تقدیم دادخواست نظر به اینکه در تبصره الحاقی به ماده 2قانون اصالح موادی از قانون تقسیم و متعارف می باشد و توجیها به اینکه 
دارنده با تعلل دادگاه بر دعوی، وصف مستقیم بودن را در حضوری مطالبه خسارت از صادرکننده سلب نموده و نتیجتا خود سبب افزایش خسارت تأخیرتأدیه 

شده است.لذا در خصوص خسارت تأخیرتأدیه در تاریخ مذکور مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می گردد.
شعبه 4 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/109آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای غالمرضا جهانگیر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای سجاد شایسته علیه شما 
به خواسته مطالبه وجه به موجب شماره 9709977508900605 در پرونده کالسه 970554 به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
دو فقره چک به ش�ماره های 274455-274952 بانک ایران زمین و جبران )پرداخت( خس�ارت وارده به س�بب تاخیر در تادیه  تا تاریخ تقدیم 
دادخواست الی یوم االداء براساس نرخ شاخص بانک مرکزی و نیز پرداخت مبلغ 4554/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و درج 
آگهی در حق خواهان ) سجاد شایسته( محکوم شه اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تایخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 250 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

51/110آگهی
خواهان اقای حس�ن زحمتکش  دادخواستی به طرفیت خوانده فاطمه شاره به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد واقع در مشهد � میدان میرزا کوچک خان 
و به کالسه 970986 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/10/8 ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 250 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/111آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به راضیه میش مست فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست سجاد شایسته علیه شما بخواسته 
مطالبه وجه حکم محکومیت خوانده )خانم راضیه میش مست( و نیز پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/992/000 ریال بابت 
خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و درج در آگهی  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 1396/10/15 تایوم االداء در حق خواهان آقای 
سجاد شایسته مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گرددرای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 249 مجتمع شماره 5  مشهد رباط جزی

511/112آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به جواد خدابنده ومحسن فرخنده فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست محمد عصایی فرعلیه 
شما به خواسته تنظیم سند خودرو  حکم به آقای محسن فرخنده را محکوم به تنظیم سند یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 شماره پالک 
987 ب59ایران 36 در یکی از دفاتر خانه اسناد رسمی به نام خواهان صادر و خوانده یک آقای جواد خدابنده رامحکوم به پرداخت مبلغ 268000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه درج آگهی در سه نوبت جمعا 450/000 ریال در حق خواهان. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 249 مجتمع شماره 5  مشهد رباط جزی

511/113آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به الهام فرخی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست صادق رحمتی علیه شما به خواسته مطالبه 
وجه حکم به محکومیت خوانده ) خانم الهام فرخی( و به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل  خواسته و مبلغ 2/242/000 ریال بابت خسارت 
وارده به سبب هزینه دادرسی و درج در آگهی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 1396/6/24 تا یوم االداء در حق خواهان آقای صادق 
رحمتی . مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 249 مجتمع شماره 5  مشهد رباط جزی

511/114آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مرتضی مین باشی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977508800186 صادره از شعبه 249 در پرونده شماره 970101 محکوم به .... محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و هشتصد 
و نود و پنج هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و چهل و نه هزار و هشتصد و یازده تومان بابت هزینه دادرسی  در حق خواهان... در حق 
محکوم له آقای/ مهدی حسن زاده و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید 

در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد � هوشمند

511/115آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم آقای یوسف اربابی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9709977508800773 صادره از ش�عبه 249 در پرونده ش�ماره 970264 محکوم پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 
4/154/000 ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرسی و درج در آگهی خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها 95/11/30 و 95/12/28 تا 
یوم االداء در حق محکوم له آقای سید یوسف اربابی محمد آباد و نیم عشر دولتی شده . ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به 

اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد � هوشمند

51/116آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای اسماعیل هراتی  که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977508800813 صادره از شعبه 249 در پرونده شماره 970298 محکوم به پرداخت مبلغ هجده میلیون و هفتصد ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ یک میلیون و یکصد و سی و یک هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و درج آگهی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک های موصوف تا یوم االداء در حق محکوم له سید یوسف اربابی محمد آباد و نیم عشر دولتی شده اید  ظرف ده روز از انتشار این 
آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد � هوشمند

511/17آگهی ابالغ اجرائیه
یپرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به علی اکبر غالم پور یزدی � محمد  حسن برگ بیم که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود 
طبق اجرائیه صادره 9710427577600259 در پرونده  کالسه 26/960600 به موجب دادنامه شماره 9609977577601207 صادره از شعبه 26 
دادگاه عمومی مشهد محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 373500000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 32348000 ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های ا جرائی بر عهده محکوم علیه می باشد 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 به محکوم علیه 
می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د. م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی دریکی 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.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/118آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای حسین حکیم زاده حریر باف فرزند عبدالرسول فعال مجهول المکان ابالغ می شود درمورد دادخواست 
خانم طیبه وحدتی فرزند محمد علیه شما در کالسه پرونده9609987577400198 به موجب حکم شماره 9709977577400947 به خواسته 
الزام به تنظیم سند رسمی  یک قطعه زمین به مساحت 12 هزار متر مربع مزروعی مشاعی از 31578 متر مربع از جمله 128 هکتار مشاع اراضی 
مزروعی از 9 سهم و نیم از 13 سهم شش دانگ  مزرعه خین عرب پالک 146 اصلی بانضمام یک قسمت از 38 قسمت هشت سهم مشاع از 
مدار 12 سهم چاه عمیق بخش 10 مشهد واقع در روستای خین  عرب بانضمام خسارات دادرسی، دادگاه  دعوای خواهان را وارد تشخیص داده 
و به استناد مواد 198، 515، 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب  در امور مدنی و 10، 219، 220، 221، 1258و 1301 قانون مدنی 
وراث مرحوم اصغر ابوالفضلی را به مراجعه به یکی از  دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی ملک موضوع خواسته به نام خواهان محکوم می 
نماید. همچنین آقای حکیم زاده را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه قانونی بانضمام هزینه کارشناسی اخذ شده در 
پرونده از باب تسبیب و عدم انجام تعهد ضمنی مبنی بر فراهم نمودن مقدمات تنظیم سند در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی 

و تا 20 روز پس از تاریخ درج در روزنامه قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
منشی شعبه 24 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد � غالمعباس نژاد
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رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای س�يد علي نعمتي مرش�ت داراي ش�ماره شناس�نامه 1276 به ش�رح دادخواس�ت به کالسه 
886/1/97 از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که ش�ادروان 
ميرنصير نعمتي مرش�ت بشناس�نامه ش�ماره 27 درتاریخ 97/8/15  اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر سيد 
علي نعمتي مرش�ت داراي شماره شناسنامه 1276 متولد 1354 پسرمتوفی 2- سيد صبراله نعمتي 
مرشت دارای شماره شناسنامه 1122 متولد 1348 پسرمتوفی 3- سيد محمد نعمتي مرشت دارای 
شماره شناسنامه 559 متولد 1366 پسرمتوفی 4- سيده زهرا نعمتي مرشت دارای شماره شناسنامه 
1391 متولد 1358 دخترمتوفی 5- سيده فاطمه نعمتي مرشت دارای شماره شناسنامه 9 متولد 1361 
دخترمتوفی 6- زینب نعمتي مرشت دارای شماره شناسنامه 21 متولد 1364 دخترمتوفي  7- سارا 
عباسي مرشت دارای شماره شناسنامه 2 متولد 1327 همسرمتوفي  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصيت 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.
                  1740        رئيس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود ش�دن س�ند مالکيت وکارت مش�خصات خودروی س�واری پراید 
تيپ 132به رنگ نقره ای- متاليک مدل 1387ش�ماره موتور2426289ش�ماره شاسی 
S1422287009685 ش�ماره پ�الک ایران59-439ج72 بنام اس�معيل ان�وری فرزند 
محمد صادق شماره شناسنامه210صادره ازشاهرود لذا برگ سبز)سند مالکيت(وکارت 

مشخصات خودروی فوق الذکر مفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط ميباشد.
9753-استان گلستان - گرگان

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
   کالسه پرونده97/491/شعبه 2شورای حل اختالف کردکوی بدینوسيله به آقای رامين آذری سه گنبد فرزند حسن مجهول المکان اخطار 
ميگردد خواهان موسی کریمی زاده دادخواستی بطرفيت شما به خواسته مطالبه وجه به شورای حل اختالف کردکوی تقدیم نموده است پس 
ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعيين وقت رسيدگی وصدور اخطاریه جهت طرفين نظربه اینکه خوانده 
مجهول المکان ميباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثيراالنتشار درج ميگردد 
تا خوانده دردفترشعبه 2 شورای حل اختالف  کردکوی حاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی 
که به روزچهارشنبه تاریخ97/9/28 ساعت9/30 صبح تعيين شده است شرکت نمایند چنانچه نيازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت 

آن ده روزخواهد بود.
9760-مدیردفترشعبه 2شورای حل اختالف شهرستان کردکوی

آگهی احضار متهم وابالغ وقت دادرسی
   دراج�رای م�اده 344قانون آئين دادرس�ی کيفری دادگاههای عمومی وانقالب با انتش�ار این آگهی برای یکنوبت دریک�ی ازروزنامه های 
کثيراالنتش�ار آقای آریو کردی فرزند احمد که به لحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به وی ممکن نگردیده اس�ت احضار ميش�ود تا 
دروقت رسيدگی ساعت9 صبح مورخه 1397/10/22دراین دادگاه حاضرشده وازاتهام منتسبه درپرونده کالسه101/970470کيفری 2بندرگز 
موضوع گزارش کالنتری مبنی برجعل اس�ناد دولتی ازخود دفاع نماید درصورت عدم حضور متهم یا عدم اعالم عذر موجه دادگاه تصميم 

مناسب اتخاذ مينماید.
 9757-مدیردفترشعبه101کيفری2)101 جزایی سابق(شهرستان بندرگز

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
   کالس�ه پرونده9709981787400200 ش�عبه 4حقوقی دادگاه عمومی گنبد بدینوس�يله به خوانده ثریا محمودیان فرزند هدایت بشماره 
ملی5309574654-اخطارميگردد که خواهان اصغر دباغی دادخواس�تی بطرفيت ش�ما بخواسته اثبات وقوع بيع-الزام به تنظيم سند و...
تقدیم نموده اند که به این شعبه ارجاع گردید وبشماره بایگانی970291/ثبت گردیده وپس ازثبت آن بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی 
تعيين وقت رسيدگی وصدوراخطاریه برای خوانده ميباشد لذا مستندا به ماده 73 قانون آیين دادرسی مدنی مراتب دریکی ازروزنامه های 
کثيراالنتشاردرج ميگردد تا خوانده فوق به شعبه 4حقوقی دادگستری گنبد حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه رادریافت نموده 
ودرجلسه دادرسی که که به روزچهارشنبه مورخه1397/10/19ساعت 12ظهرتعيين شده است شرکت نماید چنانچه نيازبه آگهی مجدد باشد 

فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود. 
9755-دفترشعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گنبد کاووس

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای س�ليمان س�ليمانی فرزند عبداله بش�رح درخواستی که بکالس�ه970600/این شورا ثبت گردیده درخواس�ت صدور گواهی انحصار 
وراثت نموده واعالم داش�ته که مرحومه زبيده خانی فرزند رمضان بش�ماره شناس�نامه 2صادره ازش�اهرود درتاریخ1397/8/5دراقامتگاه 
دائم�ی خود شهرس�تان گرگان فوت نم�وده وورث�ه/وراث حين الفوت وی عبارتند از/ عبارتس�ت از1-س�ليمان س�ليمانی ف عبداله ش 
ملی2120341842ت ت1341/12/18پسرمتوفی2-نرگس خاتون سليمانی ف عبداله ش ملی2121275215ت ت1335/9/13دخترمتوفی3-
زهرا س�ليمانی ف عبداله ش ملی 2121298843ت ت1338/9/27دخترمتوفی4-فاطمه س�ليمانی ف عبداله ش ملی2120231869ت ت 
1345/11/26دخترمتوفی5-عصمت سليمانی ف عبداله ش ملی2121404937ت ت1349/3/1دخترمتوفی6-عفت سليمانی ف عبداله ش 
ملی 2120311201ت ت1359/12/19دخترمتوفی والغير اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مينماید 
تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصيت نامه ای ازمتوفی نزد اوميباش�د ازتاریخ انتش�ار آگهی ظرف1ماه به این ش�ورا مراجعه وتقدیم نماید واال 

گواهی صادرخواهد شد.
 9754-قاضی شعبه 8شورای حل اختالف شهرستان گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
  رای ش�ورا سميه شهاب نوکنده فرزند حسن بشرح درخواستی که به کالسه2/970431ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعالم داشته که محمدرضا ریاحی فرزند محمود بشماره شناسنامه1261 صادره ازکردکوی درتاریخ1397/08/05دراقامتگاه 
دائم�ی خود شهرس�تان بندرگز فوت نم�وده ورثه/ وراث حين الفوت وی عبارتند از1-نس�اء ریاحی ف اصغر کد مل�ی2181588783ت ت 
1326/02/14مادرمتوفی2-س�ميه شهاب نوکنده ف حس�ن کد ملی2249820473ت ت 1362/02/26همسرمتوفی3-محمد طاهر ریاحی 
ف محمدرض�ا کد مل�ی 6890059042ت ت1387/03/18فرزند متوفی4-محمد علی ریاحی ف محمدرضا کد مل�ی6890102479ت ت 12/ 
1393/03فرزند متوفی والغير اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک نوبت آگهی مينماید تا هرکسی اعتراضی 

دارد ویا وصيت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
      9758- قاضی شعبه 2شورای حل اختالف بندرگز-رضایی

رونوشت آگهی حصر وراثت
مجتبی عباس�ی ریکانی دارای شناسنامه شماره 807 بشرح دادخواست به کالس�ه 701012/از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنين توضيح داده که ش�ادروان چشمعلی عباسی ریکانی بشناس�نامه 324 در تاریخ 97/3/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آنمرحوم منحصر است به1-بهزادعباسی ریکانی فرزندچشمعلی فرزندمتوفی2.مجتبی عباسی ریکانی فرزندچشمعلی فرزندمتوفی3.مهساعباسی 
ریکانی فرزندچشمعلی فرزندمتوفی4.مریم عباسی ریکانی فرزندچشمعلی فرزندمتوفی5.مهين عليزاده ریکان فرز ندبهرعلی همسرمتوفی.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 وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
2901- رئيس شعبه 67 شورای حل اختالف اروميه-شاه مرادی

دادنامه
پرونده کالسه9709984438600283شعبه101دادگاه کيفری دوشهرسردشت11جزایی سابق تصميم نهایی9709974438201372-شاکی 
س�وران مامندی آذرفرزندمحمدرسول باوکالت صالح الدین شيخه پورفرزندحاجی بنشانی سردشت چمران ک احمدی سمت راست درب 
سوم-متهمين1.محمدنژادکریم بنشانی سردشت ربط پشت کالنتری2.قاسم ابراهيم زاده فرزندقادر باوکالت ایوب دولتی فرزندابراهيم بنشانی 
سردشت خ معلم ساختمان تواضع ط2واحد1-اتهام مشارکت درتوزیع اسکناس جعلی –رای دادگاه- درخصوص اتهام انتسابی به متهمين 
1.قاس�م ابراهيم زاده فرزندقادر 2.محمدنژادکریم هردو باوکالت ایوب دولتی دایربرمشارکت در توزیع استعمال اسکناس جعلی به مبلغ ده 
ميليون تومان اسکناس جعلی یکصدهزارتومانی موضوع کيفرخوسات ش�ماره 9710434438000605-97/7/1 دادسرای سردشت باتوجه 
به شکایت اعالمی شاکی ثسوران مامندی اذرفرزندمحمدرسول باوکالت صالح الدین شيخه پور حسب شکوائيه اوليه و صورتجلسه تحقيق 
وبازجویی واعالم کيفيت مضوئع بااین وصف که متهم ردیف اول درمقابل مبلغ بيست و پنج ميليون تومان بدهی به وی موضوع فروش البسه 
تاناکورا مبلغ موصوف رابعالوه سفته پانزده ميليون تومان به وی تحویل داده وچون اسکناسها درداخل پاکت بوده ابتدا متوجه جعلی بودن 
نگردیده وپس ازاطالع مراتب رابه وی اعالم داشته بعالوه ردیف دوم هم شریک وی بوده درتحویل چکها نقش داشته باتوجه به گزارش مرجع 
انتظامی بررس�ی مندرجات اوراق ومس�تندات ومدارک اثباتی و تحقيقات معموله ونتيجه استعالم ازبانک ملی موید جعلی بودن اسکناس 
واظهارات ش�هود دررابطه باموضوع وتایيدتحویل اسکناس ها توسط متهم ردیف اول به شاکی صرفننظرازتوضيحات متعاقب متهم ووکيل 
وی درجلسه دادرسی دررابطه به اصل موضوع واینکه درواقع اسکناس هادرقبال فروش موادمخدر ازنوع شيشه ازجانب اسماعيل درخشان 
به افراد زنجانی مورد معرفی متهم ردیف دوم توس�ط همان افراد به آقای درخش�ان تحویل گردیده است که بعدازمطالبه حق داللی توسط 
محمدنژادکریم وشمارش انها متوجه جعلی بودن گردیده باتوجه به وساطت و نقش متهم ردیف اول دراستعمال اشکناس ها حتی اقدام به 
صدور سفته احتماال درقبال جبران وجه مربوطه و سایر قرائن وامارات پرونده اتهام انتسابی به متهم ردیف اول قاسم ابراهيم زاده فرزندقادر 
رامحرزوثابت دانشته مستندا به بند 5ماده 525قانون مجازات اسالمی تعزیرات وماده 215قانون مجازات اسالمی 92 عالوه برمعدوم نمودن 
اسکناسهای جعلی نامبرده رابه تحمل دو سال حبس تعزیری بااحتساب ایام بازداشت قبلی محکوم مينماید درخصوص ردیف دوم باتوجه 
به مدافعات وکيل نامبرده درجلسه دادرسی و توضيحات طرفين و شهود نظربه اینکه نقش نامبرده در استعمال اسکناسها ثابت نبوده حتی 
براساس توضيحات شاکی دخالت نامبرده درموضوع باابهام مطرح گردیده است لذا بلحاظ فقدان اداله اثباتی مکفی و عدم احراز بزه اتهام 
نامبرده راثابت ندانش�ته اس�تنادا ب ماده 4قانون ائين دادرس�ی کيفری رای برائت نامبرده محمدنژادکریم صادر واعالم ميدارد رای صارده 
حضوری ظرف20روزپس ازابالغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراس�تان آ.غ است.درخصوص اقدام اسماعيل درخشان-محمدنژادکریم-

وافراد زنجانی دایربرخرید و فروش شيشه به شرح صورتجلسه مورخ 13/8/97مراتب  دادستان گزارش گردد.
2903-رئيس شعبه101دادگاه کيفری دوشهرسردشت

آگهی جلسه مزایده اموال غير منقول مرحله اول 
دایراه اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری شيروان نظر به محکوميت محکوم عليه حسين دانایی به خواسته 130 عدد سکه تمام بها 
رآزادی در حق محکوم له خانم آمنه محمودی واحد اجرای احکام مدنی شيروان در نظر دارد نسبت به مزایده و فروش ملک قولنامه ای واقع 
در شهر زیارت جنب مسجد امام حسن مجتبی )حصار کال( با مشخصات مساحت 285 مترمربع بنای کلنگی بسيار قدیمی به مساحت 56 
متر مربع فاقد سنگ مالکيت متعلق به حسين دانایی با حدود اربعه شماال باغ ميمی محمدرضا مقدم شرقا به منزل مسکونی علی دانایی و 
جنوبا به کوچه چهار متری  و غربا زمين آقای قربان دانایی که ملک فوق در تصرف آقای حسين دانایی می باشد و دارای امتيازات آب و برق و 
تلفن می باشد  که کنتور برق و آب در محل نمی باشد و در مجموع ملک فوق 142/500/000 ریال ارزیابی گردیده است در در خصوص پرونده 
کالسه  شماره 97938 اجرایی شعبه اول حقوقی در حضور نماینده دادستان و دادورز اجرای حقوقی به فروش برساند، مورد مزایده از قيمت 
کارشناسی مذکور شروع و به فرد یا افرادی که باالترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ضمنا هزینه نقل و انتقال سند به عهده 

خریدار می باشد.این اجرا در خصوص امالک فاقد سند مسئوليتی ندارد. 
مکان مزایده: دادگستری شيروان –شعبه اول  اجرای احکام حقوقی شيروان

زمان مزایده: روز سه شنبه 1397/09/13 – از ساعت 10 الی 11  ظهر
نشانی : شيروان روستای زیارت  جنب مسجد امام حسن  مجتبی )حصار کال( بازدید به عمل آورند

ضمنا برنده بایستی 10درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده به دایره اجرا تسليم نماید. و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت 
کند در غير اینصورت مبلغ سپرده به نفع دولت ضبط می گردد.  تاریخ انتشار شنبه  1397/08/26 16

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شيروان – مرادی 
آگهی مزایده اموال غير منقول مرحله اول 

نظر به صدور دستور فروش  ملک ماترک مرحوم  علی محمد گلستانی و تقسيم وجوه حاصله  بين وراث واحد اجرای احکام مدنی شعبه اول 
دادگستری شيروان  در نظر دارد نسبت به مزایده  اجرائی 

1- ششدانگ پالک ثبتی 1416 فرعی از سيزده اصلی باغات حومه نبش خيابان طالقانی 14 مشتمل بر دو باب منزل  و سه دربند مغازه  که منزل  
اول  دو طبقه  و سه باب مغازه  آن در حاشيه خيابان  طالقانی قرار دارد و عرصه ملک 300/46 مترمربع  از قرار هر مترمربع شش ميليون ریال  
اعيان 190 مترمربع از قرار هر متر مربع  سه ميليون ریال  و سه باب مغازه  به مساحت تقریبی 60 متر مربع  از قرار هر متر مربع  15000000 و 

جمع ارزش کل ملک  3/272/760/000 ریال می باشد 
2- ششدانگ پالک ثبتی 4751 فرعی از 13 اصلی واقع در شهرک طالقانی  - کوچه آگاهی  نبش ميالن اول  که عرصه آن موقوفه و شامل  
171 مترمربع عرصه   و حدود 100 متر مربع اعيان  قدیمی می باشد لذا ارزش روز آن با کليه امکانات  600/000/000 ریال تعيين و اعالم می گردد 
3- ششدانگ یک باب منزل  پالک ثبتی 249 فرعی از 11 اصلی واقع در خانلق – حاشيه غربی خيابان اصلی به مساحت 634/70 مترمربع 
و همچنين  حدود 340 متر مربع ملک متصرف خارج از سند در تصرف  و داخل در این ملک می باشد  و بر اساس مبایعه نامه  های تجاری  
پنج باب مغازه  توس�ط مورث ایش�ان  به 5 تن از فرزندان واگذار  گردیده که مس�احت آن ها  جمعا 256 متر مربع اس�ت – ارزش 379 متر 
مربع عرصه طبق س�ند  از قرار هر متر مربع  3/000/000 ریال  و اعيان به مس�احت 165 متر مربع در دو طبقه از قرار هر متر 2500000 ریال و 
ارزش زمين خارج از س�ند  از قرار هر متر 2500000 هزار ریال و امتيازات 50000000 ریال و جمع ارزش ملک  بدون بهای 5 باب مغازه معادل  

2/449/500/000 ریال  ميشود .
4-  ارزش دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه باغ انگور  به شماره پالک ثبتی 32 فرعی 9 اصلی باغ رضوان بقه مساحت تقریبی هشت 

هزار مترمربع  به ارزش  320/000/000 ریال 
در خصوص پرونده اجرائی کالسه شماره 930873 اجرائی شعبه اول در حضو ر نماینده دادستان  و دادورز اجرای حقوقی  به فروش برساند  
مورد مزایده از قيمت کارشناسی مذکور شروع  و به فرد یا افرادی که باالترین قيمت را پيشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ضمنا هزینه نقل 
و انتقال س�ند به عهده خریدار می باش�د.و در خصوص امالک فاقد س�ند ماکيت صرفا گواهی اعطا می گردد و تحویل ملک تابع مقررات 

مربوطه خواهد بود .
مکان مزایده: دادگستری شيروان –دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری  شيروان

زمان مزایده: 1397/09/10 – از ساعت 10 الی 11  ظهر
طالبين به خرید می توانند در مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از مال مورد مزایده به نشانی شيروان آدرس مندرج در متن مزایده  بازدید به 
عمل آورند . ضمنا برنده بایستی 10درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده به دایره اجرا تسليم نماید. و مابقی را ظرف یک ماه 

پرداخت کند در غير اینصورت مبلغ سپرده به نفع دولت ضبط می گردد.  تاریخ انتشار در روزنامه : شنبه  97/08/26 16
مدیر دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شيروان – مرادی 

آگهی مفقودی
اصل شناس�نامه مالکيت و کارت خودروی س�واری پراید مدل 1388 به ش�ماره پ�الک ایران 26- 
811 ص  55  و ش�ماره موتور 2818315و ش�ماره شاس�ی s1412288934828   به نام سيد حسن 

رضوانی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شيروان

آگهی مفقودی
اصل شناسنامه مالکيت خودروی سواری نيسان پاترول مدل 1376 به شماره پالک ایران 26- 569 
ص  33  و ش�ماره موتور Z24045350Z و شماره شاسی PNK15Z618339 به نام نایب علی رضا 

دوست  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شيروان

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
مراتب دو نوبت با رعایت تبصره یک ماده 394 قانون آیين دادرسی کيفری مصوب 1392  در خصوص شکایت خانم حميده سادات پرهيخته 
فرزند سيد کاظم عليه متهم آرش سيف الهی فرزند جليل دائر بر تجاور به عنف ) زنا ( و مشارکت در آدم ربایی و مباشرت در مخفی نمودن 
و ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به خانم حميده سادات پرهيخته در پرونده کالسه 9209986162200083  شماره بایگانی920046 به متهم 
مذکور ابالغ ميگردد که جهت شرکت در جلسه دادرسی مورخ 5 / 12 / 1397 ساعت 9 صبح در این دادگاه حاضر در غيراینصورت تصميم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد .  نوبت اول : 15 / 8  / 97   نوبت دوم : 26 /  8 / 97
1170 -رئيس شعبه 3 دادگاه کيفری یک استان خوزستان – سيد ولی حسينی فالحی 

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
 وفق تبصره یک ماده 394 قانون ایين دادرس�ی کيفری مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در خصوص ش�کایت 1 – محمد حس�ين جرک 2 – 
عبدالرحمن مبارک عليه متهم جواد خيرک شاه آبادی فرزند محمود دائر بر آدم ربائی با توجه به متواری بودن متهم مذکور در پرونده کالسه  
9209986147201205  شماره بایگانی930279  ابالغ ميگردد که جهت شرکت در جلسه دادرسی مورخ 1/ 12 / 1397 ساعت 9 صبح در این 

دادگاه حاضر در غيراینصورت تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد .  نوبت اول :  15/ 8  / 97   نوبت دوم : 26 / 8  / 97
1171 -رئيس شعبه 3 دادگاه کيفری یک استان خوزستان – سيد ولی حسينی فالحی 

دادنامه
پرونده کالسه 9709986195900034 شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز تصميم نهایی شماره 9709976195900693 خواهان 
بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت 42970 به نمایندگی آقای مسعود حاتم وند مدیر کل شعبه استان خوزستان به وکالت خانم الهام بدخشان 
فرزند محمدحس�ين به نشانی استان خوزستان - شهرس�تان اهواز - اهواز - خيابان امام شرقی بين گندمی وحق بين جنب بانک مسکن 
ساختمان یادآوری ط3 واحد6 خواندگان: 1- آقای علی محمد انصاری زاده فرزند ماندنی 2- آقای سلمان انصاری زاده فرزند علی محمد همگی 
به نشانی استان خوزستان، شهرستان اهواز اهواز کوی ملت فاز 4 شهرک شهيد عباسور بلوک 2 پالک 7 3- آقای نصير اميدپور فرزند ناد علی 
به نشانی استان خوزستان شهرستان اهواز، اهواز کوی ملت فاز 4 پالک 26 خواسته مطالبه وجه چک رای دادگاه در خصوص دعوی بانک مهر 
اقتصاد با وکالت الهام بدخشان به طرفيت 1- علی محمد انصاری زاده 2- سلمان انصاری زاده 3- نصير اميد پور به به خواسته مطالبه وجه به 
مبلغ 396/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی ، بدین توضيح که خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده ردیف اول دعوی یک فقره چک 
به شماره 912015321869مورخ 19/ 04 / 1396 عهده بانک رفاه کارگران صادر نموده و سایر خواند گان ظهر آنرا به عنوان ضامن امضاء نموده 
اند که پس از مراجعه به بانک محال الهه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است و تقاضای محکوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 
396/000/000 ریال عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات . دادرسی نموده اند. نظر به اینکه خواندگان دعوی دليلی بر پرداخت وجه ارائه 
ننموده اند ، وجود چک به عنوان سند تجاری در ید خواهان را داللت بر انشغال ذمه و مدیونيت صادر کننده سند تجاری دانسته و با استصحاب 
بقاء دین بر ذمه خوانده طرح دعوی مطروحه از طرف خواهان را مقرون به صحت تشخيص داده و مستندا به مواد 249-310-311 و 313 قانون 
تجارت مصوب 13/ 02 /1311 و مواد 198 و 515 و تبصره 2 آن 519 و 522 قانون آیين دادرسی مدنی مصوب 1379/ 01 / 21 حکم به محکوميت 
خوانندگان دعوی منفرد و متضامنا به پرداخت مبلغ 396/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/ 840 / 13 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکيل خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخير تأدیه از تاریخ سررسيد چک استنادي مورخ 19/ 
04 / 1396 بر طبق نرخ ش�اخص قيمت که از طرف بانک مر کزی جمهوری اس�المی ایران اعالم و محاس�به آن به عهده اجرای احکام مدنی 
است؛ داره اجرای احکام مکلف است که آن را محاسبه و از خوانده دعوي وصول و به خواهان ایصال نماید، خواهان نيز موظف به پرداخت مابه 
التفاوت هزینه دادرسی خواهد بود رأی صدره غيابی و ظرف مدت زمان بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاه 

مدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان با روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان است .
4/63- دادرس شعبه بيست و یکم دادگاه عمومی - حقوقی اهواز- امير ابراهيمی

آگهی ابالغ اجرائيه قرارداد بانکی
بدینوسيله به خانم نجات ساعدی فرزند عبد شماره ملی: 1989777856 شماره شناسنامه، 2005 تاریخ تولد: 1366/ 09 / 12 به نشاني: اهواز 
کيانشهر منازل سپاه خ 9 الحدید پ 13 از بدهکاران پرونده کالسه بایگانی 9700949 که برابر گزارش مأمور پست شناخته نگردیده، ابالغ می 
گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 269508610 مورخ 1395/ 06 / 06 بين شما و عبد ساعدی و بانک سپه شعبه حميدیه مبلغ 53789700 
ریال و همچنين بابت خسارت روزانه از تاریخ 1397/ 04 / 01 با نرخ روزانه 24درصد اضافه و محاسبه می گردد، بدهکار می باشيد که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائيه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد 
لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه چاپ درج ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غير این صورت بدون انتشار 

آگهی دیگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد
8/62-رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اهواز

گواهی حصروراثت
خانم ش�هناز نورپور  بش�ماره شناس�نامه 317 فرزند روح اله  متولد1342 صادره چاراویماق ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 890/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنين اشعارداشته است که شادروان محمد رضا ابراهيمی فرزند 
سلطانعلی به شماره شناسنامه 616 درتاریخ 97/6/10 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حين الفوت وی عبارتند از ...1- شهناز نورپور 
فرزند روح اله  ش.ش317همس�رمتوفی2- بهنام ابراهيمی فرزند محمد رضا ش.ش5560576077پس�رمتوفی3- رس�ول ابراهيمی فرزند 
محمد رضا ش.ش784پس�رمتوفی4- مينا ابراهيمی فرزند محمد رضا ش.ش5560077364دخترمتوفی5- حوریه ابراهيمی فرزند محمد 
رضا ش.ش0083836071دخترمتوفی6- منيره ابراهيمی فرزند محمد رضا ش.ش0011467576دختر متوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات 
مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصيتنامه ای متوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.م الف 2791 
رئيس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: رضا قائد رحمتی کالس�ه پرونده: 645/17/97 وقت رس�يدگی: به روز شنبه تاریخ 97/10/8 ساعت 16:00 خواهان: علی  رضا قی خوانده: 
رضا قائد رحمتی خواسته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تسليم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسيدگی به شعبه 
ارجاع گردیده ووقت رسيدگی تعيين شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه و بتجویزماده73 
قانون آئين  دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثيراالنتشارآگهی 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 رسيدگی دراین دادگاه 
حاضرشوید درصورت عدم حضور داد خواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غيابا" اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا"چنانچه بعدا بالغی بوسيله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 2862 مدیردفترشعبه 17 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: کالس�ه پرونده: 426/26/97 وقت رس�يدگی: به روز شنبه تاریخ 97/9/24 ساعت 15:00 یا 3 بعدازظهرخواهان: صفر جان بخش  
خواه�ان                                                                                                                                                                        چ�ک  وج�ه  مطالب�ه  خواس�ته:  ق�ادری   س�عيد  خوان�ده: 
دادخواس�تی تسليم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسيدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسيدگی 
تعيين ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان ودستورش�ورا وبتجویز ماده72 قانون آئين دادرسی مدنی با 
عنایت ماده19قانون شوراهای حل اختالف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثيراالنتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی تا قبل 
ازوقت رسيدگی به دفترشورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت 
رسيدگی دراین شورا حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب وشوراغيابا«اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا« چنانچه 

بعد ابالغی بوسيله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود. م الف 2845
مدیردفترشعبه 26 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به:  کالسه پرونده: 580/209/97 وقت رسيدگی: به روز شنبه تاریخ 97/10/1 ساعت 16/30 خواهان: محمد ميرزائی زاهد خوانده: کمال فقيری صبری 
خواسته: فک پالک خواهان دادخواستی تسليم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسيدگی به شعبه 209 ارجاع گردیده و وقت رسيدگی 
تعيين شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستوردادگاه وبتجویزماده73قانون آئين دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسيدگی دراین دادگاه حاضرشوید در صورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده 
محسوب ودادگاه غيابا«اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد ابالغی بوسيله آگهی الزم شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 2841 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: رضا قائد رحمتی کالسه پرونده: 670/7/97 وقت رسيدگی: به روز تاریخ 97/9/7 ساعت 16:30خواهان: محمد رضا صادق پورميمند 
خواه�ان                                                                                                                                                                        طل�ب  مطالب�ه  خواس�ته:  رحمت�ی   قائ�د  رض�ا  خوان�ده: 
دادخواس�تی تسليم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسيدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسيدگی 
تعيين ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان ودستورش�ورا وبتجویز ماده72 قانون آئين دادرسی مدنی با 
عنایت ماده19قانون شوراهای حل اختالف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثيراالنتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی تا قبل 
ازوقت رسيدگی به دفترشورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت 
رسيدگی دراین شورا حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب وشوراغيابا«اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا« چنانچه 

بعد ابالغی بوسيله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود. م الف 2861
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 9609980840800916 متهم یحيی زیدی فرزند نعمت اله ساکن کرج فعالً مجهول المکان به اتهام سرقت مستوجب  تعزیر 
یکدستگاه گوشی تلفن همراه حسب شکایت آقای مهدی کهزادی تحت تعقيب قرار گرفته با توجه به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای 
ماده 174 قاون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری به نامبرده ابالغ ميگردد تا در موعد مقرر ) یکماه از تاریخ نشر آگهی 

( از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شوید بدیهی است در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب ایالم

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
بنا به تجویز ماده 334 قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری به محسن آغازی جهانخالو فرزند قربان فعالً مجهول 
المکان ابالغ می گردد جهت دفاع از اتهام خود دائر بر سرقت در پرونده کالسه 9409980879600725 شعبه 101 در جلسه رسيدگی مورخ 

1397/10/8 ساعت 9:30 صبح در این دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور دادگاه رأساً مبادرت به صدور رأی غيابی خواهد نمود.
دادرس شعبه 101 دادگاه کيفری دو شهرستان ملکشاهی- طالب ده گنبدی

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
بنا به تجویزماده 115 و 180 قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری به آقای مقداد پاکراه فعالً مجهول المکان ابالغ 
ميگردد جهت دفاع از اتهام خود دائر بر قصور پزشکی منجر به صدمه بدنی غيرعمدی در پرونده کالسه 970485 شعبه 105 دادگاه کيفری دو 
ایالم در جلسه مورخ 97/10/8 ساعت 11/30 در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه رأساً مبادرت به صدور رأی غيابی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه کيفری دو شهرستان ایالم- رضا رشيدی نيا 

آگهی دادنامه 
پرونده کالسه 9309980840702391 شعبه 101 دادگاه کيفری دو شهرستان ایالم تصميم نهایی شماره 9709970842700382، شاکی: خانم مليحه 
رستگار فرزند باقر به نشانی شهرستان ایالم- خيابان جمهوری- خيابان مفتح، متهم: آقای رسول همتی هرسينی فرزند اميد علی به نشانی مجهول 
المکان. اتهام: مزاحمت تلفنی، گردشکار: پس از انجام تشریفات قانونی و تکميل بودن پرونده دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدوررأی می نماید.))رأی دادگاه(( در خصوص اتهام آقای رسول همتی هرسينی فرزند اميد علی محل تولد هرسين متولد 1361 دائر بر ایجاد 
مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پيامک موضوع شکایت خانم مليحه رستگار فرزند باقر دادگاه ضمن بررسی جامع اوراق و متحویات پرونده و شکایت 
شاکيه و متن پيامک های استخراجی و استعالم به عمل آمده از شرکت ایرانسل و با توجه به عدم حضور متهم در هيچ کدام از جلسات رسيدگی و 
عليرغم ارسال نيابت قضایی متعدد و عدم وصول نتيجه لذا دادگاه اتهام نامبرده را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 641 قانون تعزیرات اسالمی 
مصوب 1375 نامبرده را به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نماید.رأی صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ واقعی قابل 

واخواهی در این شعبه و ظرف مهلت بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان ایالم می باشد.
دادرس شعبه 101 دادگاه کيفری 2 ایالم- محمد سجاد اميری

مفقودی
 شناسنامه مشخصات برگ سبز سایپا سواری تيپ 131SL به رنگ سفيد روغنی مدل 1391 به شماره 
پالک 134ج88  ایران 65  و ش�ماره موتور 4739834  و شماره شاسی S3412291471273 مفقود 

و از درجه ا عتبار ساقط است. 
 10538

مفقودی
 اصل سند کمپانی سواری رانا تيپTU 5 مدل 1394 به رنگ سفيد روغنی به شماره پالک 343ج17 
اران 75 و شماره موتور 163B0107806 و شماره شاسی NAAU01FE0ET061633 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
 10541

مفقودی
شناس�نامه مش�خصات )برگ س�بز( وانت پيکان OHV 1600دوگانه س�وز به رنگ س�فيد روغنی 
مدل 1386 به ش�ماره پالک 945ج37- ایران 65 و ش�ماره موتور 11486024902  و ش�ماره شاسی 

31624928  مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
 10542

آگهی مفقودی
برگ س�بز خودرو س�ایپا تيپ SE 131 مدل 96 به شماره شهربانی ایران 10-125ط47 شماره موتور 
M 1315943083 ش�ماره شاسی NAS411100H1040403 به نام حسين درخشی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
مراغه 

آگهی ابالغ مالحظه نظریه کارشناس
بدینوسيله به آقای غالمرضا  اماندادی قطب آبادی فرزند عباس شماره  ملی 3110218771  به آدرس مجهول المکان ابالغ می گردد مبنی بر  
اینکه خانم سحر السادات مومن آبادی فرزند سيد رضا با  وکالت خانم فریبا مومن آبادی مبنی بر مطالبه نفقه معوقه و جاریه خود و فرزندان 
مشترک با توجه به ارجاع امر به کارشناس ظرف  مدت 7 روز پس از انتشار آگهی  جهت رویت نظریه کارشناس  در شعبه اول شورای حل 

اختالف شهرستان بم حاضر در غير اینصورت  مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. 
10540  شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بم

آگهی فقدان سند مالکيت 
 نظر به اینکه آقای علی باشی فرزند  محمد به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده  منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکيت المثنی به این اداره مراجعه کرده و مدعی اس�ت س�ند مالکيت به پالک 2467/217  شماره سریال 160185الف87 واقع در روستای  
کری قطعه چهار بخش 4 بوشهر که در صفحه 325 دفتر 126 ذیل ثبت 17921   که متعلق به وی می باشد به علت اسباب کشی مفقود گردیده 
است و برای دفتر ا مالک معلوم شد سند مالکيت اوليه ذیل ثبت 17921 صفحه 325 جلد 126 دفتر امالک ثبت تنگستان به عنوان ششدانگ 
یکباب خانه به نام آقای علی باشی فرزند محمد صادر و تسليم گردیده است. لذا به استناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت و تبصره 1 اصالحی 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکيت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی ا عتراض کتبی  خود را به پيوست اصل سند مالکيت 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسليم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول ا عتراض بدون ارائه سند مالکيت یا سند معامله رسمی 

نسبت به صدور سند مالکيت المثنی و تسليم آن به متقاضی  اقدام خواهد شد.  تاریخ انتشار: 97/8/26
136 رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان تنگستان  - عيسی رضایی 

آگهی مزایده و فروش مال منقول )نوبت دوم(
طبق پرونده اجرائی  به کالسه فوق له محمد حسين ابراهيمی عليه  عبدالرحيم غالمی و زیور پيل پایه مبنی بر مطالبه وجه و همچنين هزینه 
اجرایی در حق دولت با توجه به  اینکه اجرائيه به محکوم عليه ابالغ و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده بنا به درخواست 
محکوم له به منظور استيفاء حقوق خویش و مطابق نظریه کارشناسی به استناد  مواد 113 الی 136  قانون اجرای احکام مدنی اجرای احکام 
متمرکز بوش�هر در نظر دارد از طریق مزایده حضوری  اقدام به فروش اموال توقيف ش�ده با مش�خصات ذیل نماید. مشخصات و مبلغ  مورد 
مزایده: 12 پالت سنگ با اندازه 60*60 به متراژ 360 متر مربع ساخت شرکت آپادیس یزد و 1280  متر سنگ 60*30 ساخت شرکت آپادیس 
یزد طبق نظریه کارشناس�ی به ارزش 589/400/000 ریال می باش�د. مزایده روز چهارشنبه مورخه 1397/9/21  راس ساعت 9 صبح از مبلغ 
تعيين شده توسط کارشناس شروع و شخصی که با الترین قيمت را پيشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده 
می بایست 10 درصد از وجه پيشنهادی را نقدا و فی المجلس به حساب دادگستری تودیع نماید و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یک 
ماه اقدام نماید واال وجه تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. عالقمندان می توانند در وقت مقرر فوق در دفتر 

اجرای احکام  حقوقی دادگستری بوشهر جهت برگزاری مزایده حضور یابند. 
706 مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی متمرکز دادگاه شهرستان بوشهر -  مسعود احسانی 

آگهی حصر وراثت 
  بانو فریده شهرت پور فرزاد فرزند نورعلی به شناسنامه 87 صادره از  دزفول  درخواستی به شماره کالسه 970462/2/97 به خواسته صدور 
گواهی حصر وراثت تقدیم و توضيح داده که مر حوم حس�ن شهرت فرخ پور به شناس�نامه 47934  صادره از دزفول در تاریخ 97/1/26 در 
دزفول اقامتگاه دائم فوت و رثه اش عبارتند از: 1. متقاضی  باال زوجه متوفی  2. مریم فرخ پور به شناس�نامه 2599 دزفول 3. ش�هرزاد فرخ 
پور  به شناسنامه  785 دزفول دختران متوفی  4. بهزاد فرخ پور  به شناسنامه 886 دزفول  5. محمد فرخ پور به شناسنامه 2251 دزفول 
پسران متوفی و الغير اینک با انجام تشریفات قانونی  مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس ا عتراض دارد و یا وصيت نامه 
از متوفی نزد او باشد  از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد وا الگواهی صادر و هر وصيت نامه بجز سری و رسمی که بعد از  

این تاریخ ابراز شود از در جه ا عتبار ساقط است. 
120 رئيس شعبه  دوم شورای حل اختالف دزفول 

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه 
 بدینوس�يله ا عالم می نماید به موجب درخواس�ت سيده امينه حسينی با وکالت ش�بنم حاجی   حسنی به طرفيت کبری، صغری، فاطمه، 
منوچهر، مرتضی همگی دو دانگه قرار تحریر ترکه مرحوم احمد  اقا دو دانگه طی  ش�ماره کالس�ه 9709982417600550  در ش�ورای حل 
اختالف ابهر صادر و وقت اجرای قرار ساعت 10 صبح مورخه 97/9/28 تعيين گردیده است. لذا از و رثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و 
مدیونين به متوفی و کسانی دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود و در  موعد مذکور در محل این شورا و اقع در شهر ابهر با 

آدرس خيابان دکتر بهشتی مجتمع شورای حل اختالف ابهر حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود. 
717 دبير شعبه  6 شورای حل اختالف شهرستان ابهر 

دادنامه 
پرونده کالس�ه 9709988700100323 شعبه 1 ش�ورای حل اختالف )حقوقی( شهری اراک تصميم 
نهایی  شماره 970978700100451   خواهان: آقای سيد مهدی سجادی فرزند سيد محمد  به نشانی 
استان مرکزی شهرستان اراک  شهر  اراک خيابان محسنی کوچه شهيد جالیری خوانده : آقای حبيب 
اله لعلی حقيقی عراقی به نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه و  جه بابت ...  رای شورا در خصوص 
دعوی آقای س�يد مهدی س�جادی فرزند سيد محمد به طرفيت آقای حبيب ا له حقيقی  عراقی به 
خواسته مطالبه وجه طبق نامه بانک ملت و ضرر و زیان و ارده با عنایت به  مجموع اوراق و محتویات 
پرونده از جمله مالحظه پاسخ استعالم به عمل آمده از بانک ملت به شماره 8186543195/92  مورخ 
97/8/13  ک�ه حکایت از پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال توس�ط خواهان بابت ضمانت تس�يهالت 
اعطایی بانک تعاونی اعتباری مذکور به خوانده  دارد اس�تماع  اظه�ارات خواهان و اینکه خوانده با 
وصف ابالغ قانونی  در قبال مستند و دعوی مطروحه ایراد و اعتراضی نکرده  و هيچ دليلی بر برائت 
ذمه خواهان ا قامه و ارائه نش�ده اس�ت لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تش�خيص مستندا به مواد  
709، 1257، 1258 قانون مدنی و مواد 9، 19، 25، 26  قانون شوراهای حل اختالف  و مواد 198، 515، 
519 قانون آئين دادرسی مدنی  خوانده  محکوم است به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/291/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان  رای صادره  غيابی محسوب ظرف 20  
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و با انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت 20 روز قابل 

تجدید نظر در محاکم محترم   عمومی حقوقی شهر اراک می باشد. 
3860 - قاضی شعبه  اول شورای حل اختالف شهرستان اراک 

دادنامه 
پرونده کالسه 9609988701200388    شعبه 12 شورای حل اختالف )حقوقی( شهری اراک تصميم 
نهایی  شماره 9709978701200260 خواهان:  آقای حميد مرادآبادی فرزند عباس  به نشانی استان 
مرکزی شهرستان اراک شهر ا راک خيابان ادبجو خيابان شهيد کالهدوز بن بست محمودی دری آخر 
منزل مراد آبادی کدپ: 3814803939   خوانده :  آقای کامبيز بابانتاج فرزند علی  به نشانی خواسته: 
مطالبه  و جه چک رای ش�ورا در خصوص دعوی حمي�د مرادآبادی فرزند عباس به طرفيت  کامبيز 
بابانتاج فرزند علی به خواسته تقاضای مطالبه 1 فقره چک جمعا به مبلغ 2 ميليون و 500 هزار تومان به 
انضمام تاخير تادیه و کليه خسارات وارده و بدو امر صدور فوری قرار تامين خواسته و هزینه دادرسی 
از توجه به محتویات پرونده و مالحظه کپی چک ش�ماره 395233  مورخ 1396/02/11 از حس�اب 
جاری 559625303  عهده بانک کشاورزی به مبلغ 25/000/000 ریال  و گواهی عدم پرداخت  بانک 
محال عليه وصف ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی در جلسه رسيدگی  شعبه حضور نيافته و دفاعی 
مغایر با ادعا به عمل نياورده و در قبال مستندات ابرازی و دعوی مطروحه هيچگونه ایراد و اعتراضی 
نکرده ود ليلی ارائه نشده که داللت بر پرداخت مبلغ خواسته  کند و تکذیبی نيز بعمل نيامده است و 
بقاء اصل مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه  وجه آن دارد وجود چک در ید ابراز کننده دليل بر بدهکاری  صادر کننده چک می باشد 
لذا دعوی مطروحه را با توجه به نظر اعضاء شعبه وارد و ثابت دانسته و با استصحاب بقاء دین  خوانده  
مستندا به مواد 310  و 313  و 314  قانون تجارت   ناظر به ماده 249 قانون مذکور و مواد 9، 19، 25، 
26، 27 و 29 قان�ون ش�وراهای حل اختالف   و م�واد 271 و 1257، 1258، 1284 و 1301  قانون مدنی 
و 198  و 515 و 519  قانون آئين دادرسی  مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالحی موادی از 
قانون  صدور چک  و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377  مجمع تشخيص مصلحت 
نظام  حکم بر محکوميت  خوانده  به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته 1/715/000 
ریال  بابت هزینه دادرسی و همچنين هزینه درج آگهی در روزنامه کثير االنتشار طبق فاکتورهای ارائه 
شده و نيز پرداخت  خسارت تاخير تادیه وجه چک  مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/10/10 تا 
زمان اجرای حکم در حق خواهان  صادر و اعالم می نماید. رای صادره غيابی  بوده  و ظرف مدت 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی  ظرف مدت 20 روز 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اراک می باشد. 
3861 قاضی شعبه 12  شورای حل اختالف شهرستان اراک 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 9709980402400729  این شعبه  آقای اصغر لطف الهيان  به اتهامات  1. تهدید و قدرت نمایی  با چاقو 2. مشارکت  در شروع 
به سرقت از داخل پارکينگ  منزل تحت تعقيب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم  و در اجرای مقررات  ماده 174  قانون 
آئين دادرسی کيفری در امور کيفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار  این آگهی جهت دفاع از اتهامات ا نتسابی در 

این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور  مطابق مقررات رسيدگی   غيابی به عمل خواهد آمد. 
109300 رئيس شعبه پنجم دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان اردبيل – مرتضی طاهری فرد 

متن احضار آگهی 
در پرونده کالسه 910680  شاکی آقای مسعود رشيدی مهر شکایتی عليه متهم آقای ابراهيم سپهری فرزند  محمد دایر بر تقاضای تحصيل 
مال از طریق نامشروع  نموده که رسيدگی  به موضوع  به این شعبه ارجاع و  وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 97/10/8 ساعت 9 صبح 
تعيين گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ما ده 344  قانون آئين دادرسی  کيفری 
مصوب 1392  مراتب یک نوبت در روزنامه   کثير االنتشار ملی و محلی منتشر تا متهم   جهت دفا ع از اتهام انتسابی   در وقت مقرر در دادگاه 

حاضر گردد. در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی   غيابی به عمل خواهد آمد. 
109301 رئيس شعبه 107 دادگاه کيفری دو اردبيل – ميرزائی 

آگهی 
در پرونده کالسه 970517 ب7  متهم خانم ساینا کارجوی الهيجی فرزند رجبعلی به اتهام توهين و ا هانت در فضای مجازی موضوع شکایت 
آقای  مسعود حيدری کوهسار تحت تعقيب می باشند با توجه به مجهول المکان  اعالم شدن ایشان و با استناد به ماده 174  ق.آ.د دادگاه های 
عمومی و انقالب در ام ور کيفری  مصوب 1392 بدینوسيله به نامبرده ابالغ می گردد به مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی در شعبه   هفتم 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ا ردبيل حاضر و از خود دفاع نمایند.  در غير اینصورت وفق مقررات رسيدگی  و اتخاذ تصميم خواهد شد. 
109302  بازپرس  شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردبيل 

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
حسب محتویات پرونده های کالسه 960464  و 960465   ارجاعی محکوم لهما آقای اباسط جواد زاده  و آقای عبداله قهرمانزاده دو موال اجرای 
احکام مدنی نمين به تاریخ 97/9/7 روز چهارش�نبه راس س�اعت 11 صبح اموال منقول ذیل الذکر متعلق محکوم عليه شرکت تعاونی 935 
پوشاک آقای  فرهاد حقی به آدرس شهرک صنعتی شماره 2 خيابان  شقایق  کارگاه شرکت عبارتند از: 1. دو دستگاه  چرخ خياطی دکمه دوز 
با مارک 372MB -JUKI هر دو جمعا 50/000/000 ریال  2. یک دستگاه چرخ خياطی یقه زن تيغ دار با مارک 5300ZT-ZOJE به قيمت  
6/000/000 ریال 3.  یک دس�تگاه چرخ خياطی زیگزاگ زن با  مارک ZOJE-A757ZJ به قيمت 4/000/000 ریال 4.  یک دس�تگاه گاندکش  
ش�لوار با مارک ZOJE8080MJ قيمت 15/000/000 ریال 5.  یک دس�تگاه چرخ خياطی  یقه زن تيغ دار با  مارک ZOJE- CAPITAL به 
قيمت 15/000/000 ریال  با حضور نماینده دادس�را و با امعان نظر به قيمت پایه کارشناس�ی جمعا 90/000/000 ریال از طریق مزایده به فروش 
می رسد عالقمندان به شرکت در مزایده می توانند قيمت مورد نظر  خود را تا روز مزایده به شعبه اجرای احکام مدنی این دادگستری طی 
نامه کتبی تسليم نمایند و در روز مزایده نيز در اجرای احکام مدنی نمين حضور یابند بدیهی است باالترین مبلغ پيشنهادی به عنوان  برنده 
مزایده شناخته خواهد شد ضمنا هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معين شده است اموالی را که آگهی شده 
با هماهنگی اجرای احکام مدنی مالحظه نماید همچنين برنده مزایده بایستی به اقتضای مورد کل بهای مال مورد مزایده و یا 10 درصد آن را 
به عنوان سپرده به اجرای احکام مدنی تسليم نماید که در صورت اخير پرداخت 10 درصد فی المجلس باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ  

مزایده  نيز بقيه بهای مال را بپردازد در غير اینصورت  مبلغ سپرده برنده مزایده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
109304 - مدیر  شعبه اجرای احکام  مدنی دادگستری شهرستان نمين – سليمانی 

آگهی مزایده  مال غير منقول اسناد رهنی 
 به موجب پرونده اجرائی   کالس�ه 9700723  شش�دانگ یکبابخانه به پالک 309 فرعی از 52 و 53 فرعی از 9 اصلی واقع در قریه آراللوی 
بزرگ بخش 3 اردبيل با حدود و مش�خصات : ش�ماال بطول 29/10  متر دیوار و محل ورود اس�ت به کوچه شرقا بطول 45/20  متر دیواریست 
به حریم قبرستان جنوبا اول بطول 6/20 متر دوم بطول پخ بطول 90 سانتيمتر  سوم بطول 8/20  متر از جنوب شرقی به شمال غربی چهارم 
جنوبی بطول 12/30  متر پنجم از جنوب به شمال بطول 30 سانتيمتر ششم  جنوبی بطول 1/35 متر کال دیواریست  به قطعه 204 غربا اول 
بطول 11 متر دوم بطول 3/40  متر از غرب به شرق سوم غربی بطول 8/20  متر چهارم از غرب به شرق بطول 1  متر پنجم غربی بطول 18/70 
متر کال دیواریست  اول به قطعه 205   دوم به قطعه 206 به مساحت 1143/6  متر مربع که سند مالکيت آن در دفتر جلد 469  صفحه 333 
بنام سخاوت زارعی آراللوی بزرگ ثبت و صادر  شده است طبق سند رهنی  شماره 22662- 1385/10/05 دفترخانه 16 اردبيل در رهن بانک 
کشاورزی شعبه هير اردبيل قرار گرفته و طبق گزارش مورخه 1397/6/20 کارشناس رسمی   به مبلغ 906/200/000 ریال ارزیابی شده پالک 
فوق واقع در اردبيل بخش هير قریه آراللوی بزرگ کوچه عمران یک دارای مستحدثات یک طبقه مسکونی به مساحت حدودا 90  متر مربع 
با مصالح بنائی با نمای سيمانی و آجری و پنجره های فلزی و آلومينيومی  و همچنين دارای یک دستگاه ساختمان استيل و  انبارکاه بصورت 
قدیمی با مصالح بنائی با قدمت باالی 30 سال و همچنين در قسمت ورودی  ساختمان  مشرف به کوچه ساختمانی  به مساحت حدود 100 متر 
مربع  با پيشرفتگی  فيزیکی در مر حله فندانسيون و تمام  آرماتوربندی شناژهای قائم در حال احداث بوده و دارای انشعابات  آب و برق و 
گاز  می باش�د پالک فوق از س�اعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 97/9/11 در  اداره اجرای  اسناد رسمی اردبيل واقع در بزرگراه  شهدا مابين 
ميدان قدس و فلکه ججين جنب تاالر ميالد از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 906/200/000 ریال  شروع و به باالترین قيمت 
پيشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده  است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نيم عشر  و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطيل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد 

از تعطيلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
109305 - رئيس اداره  کل  ثبت  اسناد و امالک اردبيل 

آگهی حصروراثت
خانم گل بی بی قنبری چهره به ش ش 9255 به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 97/367 از این دادگاه درخواست نموده چنين توضيح داده 
که ش�ادروان فرار شهدوس�تی مهينی ب�ه ش ش 2210 در تاریخ 97/7/26 در اقامتگاه دائمی خود ب�درود حيات گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اس�ت به: 1- متقاضی با مش�خصات فوق همسر متوفی 2- فرامرز شهدوس�تی مهينی به ش ش 3580743163 3- سعيد 
شهدوس�تی مهينی به ش ملی 3580971956 4- س�جاد شهدوستی مهين به ش ملی 3581231654 5- مهدی شهدوستی مهينی به ش 
ملی 7370002101 فرزندان ذکور متوفی 6- فاطمه شهدوس�تی مهينی به ش ش 3580547607 7- عاطفه شهدوس�تی مهينی به ش ش 
3580743171 8- محدثه شهدوستی مهين به ش ش 7370065221 فرزندان اناث متوفی، مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصيت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
عظيم بامری- رئيس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

آگهی حصروراثت
خانم مریم بامری به ش ش 1132 به شرح دادخواست به کالسه 97/388 از این دادگاه دادگاه درخواست نموده چنين توضيح داده که شادروان 
اکبرحوت به ش ش 1832 در تاریخ 1397/3/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی 2- اميرحوت به ش ش 1118 3- مجيد حوت به ش ش 63 4- حميد حوت به ش ش 66 5- یعقوب 
حوت به ش ملی 3580893531 فرزندان ذکور 6- فاطمه حوت به ش ش 21 7- زهرا حوت به ش ملی 3580899548 فرزندان اناث متوفی، 
مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 

وصيت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
8483 عظيم بامری- رئيس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان

آگهی وقت رسيدگی 
ش�ماره بایگانی: 970060 خواهان بانک ملت ش�عبه بازار دادخواستی به طرفيت خواندگان: طيبه بایگان 2- محمد داودی هر دو نفر مجهول 
المکان به خواسته مطالبه وجه سفته به مبلغ 6/000/000 ریال وقت رسيدگی: یک ماه بعد از نشر آگهی به کالسه 9709989505400060 ثبت 
گردیده اس�ت و به درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور قاضی 
محترم شورای حل اختالف مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع  از مفاد آن 

به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
1476 شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان ایرانشهر

آگهی وقت رسيدگی
ش�ماره بایگانی: 970064 خواهان بانک ملت ش�عبه بازار دادخواس�تی به طرفيت خواندگان: 1- عيس�ی اربابی بزمان 2- ماه پری ش�هلی 
بر هر دو نفر مجهول المکان خواس�ته مطالبه وجه س�فته به مبلغ 20/000/000 ریال وقت رس�يدگی: یک ماه بعد از نش�ر آگهی  به کالس�ه: 
9709989505400064 ثبت گردیده اس�ت و به درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقالب 
در امور مدنی و دس�تور قاضی محترم ش�ورای حل اختالف مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع  از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق 

جهت رسيدگی حاضر گردد.
1477 شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان ایرانشهر

آگهی وقت رسيدگی
شماره بایگانی: 970061 خواهان بانک ملت شعبه بازار دادخواستی به طرفيت خواندگان: 1- عبدالغفور عبداللهی 2- محمدانور کرم زهی هر دو 
نفر مجهول المکان خواسته مطالبه وجه سفته به مبلغ 6/000/000 ریال وقت رسيدگی: یک ماه بعد از نشر آگهی  به کالسه: 9709989505400061 
ثبت گردیده است و به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور قاضی 
محترم ش�ورای حل اختالف مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراالنتش�ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع  از مفاد آن 

به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
1478 شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان ایرانشهر

آگهی حصر وراثت
احترامآ خانم معصومه جهان پور دارای ش�ماره ملی 5579234015 به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 9709986704500340 از این ش�ورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان مراد ترکاشوند به شماره ملی 5579231989  در تاریخ 1397/8/9 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت مرحوم منحصر است به: 1-معصومه جهان پور شماره ملی 5579234015 متولد 
1334 صادره اشترینان – همسر  2- مریم ترکاشوند شماره ملی 5579240848 متولد 1354 صادره اشترینان – فرزند  3- سکينه ترکاشوند 
به شماره ملی 5579770413 متولد  1363 صادره اشترینان -  فرزند  4- آمنه ترکاشوند به شماره ملی 5579941722 متولد 1365 صادره 
اشترینان -  فرزند  5- زهرا ترکاشوند به شماره ملی 4120129918 متولد 1396 صادره بروجرد – فرزند  6- معصومه ترکاشوند به شماره ملی 
5579239051 متولد 1347 صادره بروجرد – فرزند  7- محمد ترکاشوند به شماره ملی 5579242395 متولد 1357 صادره بروجرد – فرزند  
8- حس�ين ترکاشوند ش�ماره ملی 3950259848 متولد 1372 صادره نهاوند - فرزندضمن انجام تشریفات قانونی در خواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید هر کس�ی اعتراض دارد و یا وصيتنامه از ش�ادروان در اختيارش باش�د در تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئيس شعبه یک حل اختالف دادگاه عمومی بخش اشترینان -  حسين آنی زاده

آگهی حصر وراثت
احترامآ زهره هوشنگی دارای شماره شناسنامه 189 به شرح دادخواست به کالسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادروان پروین قبادی به شماره شناسنامه 39801 در تاریخ 1397/7/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حين الفوت مرحوم منحصر است به:1-محمد هوشنگی -  همسر  2- نادر هوشنگی – فرزند  3- زهره هوشنگی – فرزند  4- ناصر هوشنگی 
- فرزندضمن انجام تشریفات قانونی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کسی اعتراض دارد و یا وصيتنامه از شادروان در 

اختيارش باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./
رئيس شعبه سوم شورای حل اختالف بروجرد

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  

 برابر رای 139760301081005429   مورخه 8/22/ 97  هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بال معارض رحيم صدهزاری    فرزند حميد  بشماره شناسنامه 
4   صادره از تهران   در شش دانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت  659/81  متر مربع در قسمتی از پالک 98 فرعی از 8 اصلی  
واقع در بومهن  ده بومهن انتهای خيابان طالئی کوچه شهيد عبدالمناف صدهزار ی کوچه آسياب پالک 32  خریداری از مالک رسمی آقای 
حميد صد هزاری     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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس�ليم و پس از اخذ رس�يد . ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�ليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول : 97/8/26  

و تاریخ انتشار. نوبت دوم : 97/9/11   
اصغر منيعی  ریيس اداره ثبت اسناد و امالک پردیس

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

  برابر رای 139760301081004420   مورخه 97/7/14    هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بال معارض  صفر علی تقسيمی     فرزند کریم  بشماره شناسنامه 
70    صادره از شبس�تر    در ش�ش دانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی به مس�احت  184/97  متر مربع در قسمتی از پالک 98 فرعی از 8 
اصلی  واقع در بومهن   خيابان طالئی کوچه معلم  پالک 7  خریداری از مالک رس�می آقای حس�ين بخشش�ی     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 مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد . ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول : 97/8/26  و تاریخ انتشار. نوبت دوم : 97/9/11 
  اصغر منيعی  ریيس اداره ثبت اسناد و امالک پردیس

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  

 برابر رای 139760301081004436   مورخه 97/7/14  هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بال معارض منوچهر گراوند   فرزند مهر علی   بشماره شناسنامه 1   
صادره از تهران   در شش دانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت  164   متر مربع در قسمتی از پالک 179  فرعی از 23  اصلی  واقع در 
بومهن  روبروی رستوران آرش کوچه گلستان پالک 8   خریداری از مالک رسمی در ازاء سهم مشاعی   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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد . ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول : 97/8/26  و تاریخ انتشار. نوبت دوم : 97/9/11  
 اصغر منيعی  ریيس اداره ثبت اسناد و امالک پردیس
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
   برابر رای 139760301081004296   مورخه 8/7/ 97  هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بال معارض فاطمه فخری قریق    فرزند حسين  بشماره شناسنامه 
22412    صادره از تهران   در شش دانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت  241/11  متر مربع در قسمتی از پالک 204 اصلی  واقع 
در بومهن  شهرک کشاورزی خيابان شقایق غربی کوچه علوی نيا کوچه قنات دوم خریداری از مالک رسمی آقای علی محمد گراوند    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 مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول : 97/8/26  و تاریخ انتشار. نوبت دوم : 97/9/11  
 اصغر منيعی  ریيس اداره ثبت اسناد و امالک پردیس

 آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی
ش�ماره بایگانی شعبه : 971559   در اجرای ماده 115/180 قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کيفری با انتشار این آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثيراالنتشار آقای 
بهنام نصيری پور- به لحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به وی ممکن نشده است احضار می 
ش�ود تا ظرف س�ی روز پس از انتشار این آگهی با حضور در این شعبه از اتهام منتسبه در پرونده به 
شماره کالسه 971559- - دایر بر نگهداری مواد مخدر- از خود دفاع نمائيد. در صورت عدم حضور 

متهم یا عدم اعالم عذر موجه تصميم مناسب اتخاذ خواهد شد.
ک  2619  بازپرس شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقالب رشت

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی 
ش�ماره بایگانی ش�عبه : 960780   در اجرای م�اده 174 قانون آیين دادرس�ی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کيفری مصوب سال 1392 با انتشار این آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار آقا/خانم مينا نهاوندی به لحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به وی ممکن نشده 
است احضار می شود تا ظرف سی روز پس از انتشار این آگهی با حضور در این شعبه از اتهام توهين 
و ایراد ضرب و جرح عمدی در پرونده کالس�ه 10/960780 دادیاری؛ موضوع شکایت آقا/خانم فاطمه 
و وحيده جملگی عاشوری از خود دفاع نمایيد. در صورت عدم حضور متهم یا عدم اعالم عذر موجه 

تصميم مناسب اتخاذ خواهد شد. 
ک  2620  دادیار شعبه دهم دادیاری داسرای عمومی و انقالب مرکز استان گيالن- یاسر حاجی پور  

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی 
ش�ماره بایگانی ش�عبه : 970826   در اجرای م�اده 174 قانون آیين دادرس�ی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کيفری مصوب سال 1392 با انتشار این آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار آقا/خانم طاهره محمدی به لحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به وی ممکن نشده 
است احضار می شود تا ظرف سی روز پس از انتشار این آگهی با حضور در این شعبه از اتهام و ایراد 
ضرب عمدی فاقد اثر در پرونده شماره کالسه 10/970826 دادیاری؛ موضوع شکایت آقا/خانم شهناز 
حسين زاده زرکامی از خود دفاع نمایيد. در صورت عدم حضور متهم یا عدم اعالم عذر موجه تصميم 

مناسب اتخاذ خواهد شد. 
ک  2621  دادیار شعبه دهم دادیاری داسرای عمومی و انقالب مرکز استان گيالن- یاسر حاجی پور 

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی 
ش�ماره بایگانی ش�عبه : 970449   در اجرای م�اده 174 قانون آیين دادرس�ی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کيفری مصوب سال 1392 با انتشار این آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار آقا/خانم علی رضی به لحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به وی ممکن نشده است 
احضار می ش�ود تا ظرف س�ی روز پس از انتش�ار این آگهی با حضور در این شعبه از اتهام توهين در 
پرونده ش�ماره کالسه 10/970449 دادیاری؛ موضوع شکایت آقا/خانم مسعود رحيمی چپکی از خود 

دفاع نمایيد. در صورت عدم حضور متهم یا عدم اعالم عذر موجه تصميم مناسب اتخاذ خواهد شد. 
ک  2622  دادیار شعبه دهم دادیاری داسرای عمومی و انقالب مرکز استان گيالن- یاسر حاجی پور

دادنامه
شماره پرونده 287/5/97 ح شماره دادنامه 467 تاریخ 97/7/8 مرجع رسيدگی شورای حل اختالف شهرستان آبادان خواهان آقای مسعود 
فرهمند با وکالت خيریه بغالنی به نشانی آبادان دادگستری طبقه همفک دفتر حمایت حقوقی ایثارگران خوانده عدنان شریفی به نشانی مجهول 
المکان خوسته مطالبه وجه گردشکار پرونده ابتدا به شعبه 5 شوراهای حل اختالف آبادان ارجاع و به کالسه 287/5/97 ح به ثبت رسيده و 
اعضاء محترم این شعبه پس از تبادل نظر و جری تشریفات و اقدامات قانونی نظریه خود را اعالم نموده اند پس از بررسی پرونده و رسيدگی 
های الزم ختم رسيدگی را اعالم و به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورا در خصوص دادخواست آقای مسعود فرهمند با 
وکالت خيریه بغالنی به طرفيت عدنان شریفی به خوسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره 418040 مورخ 93/11/25 
و 418041 مورخ 93/10/25  به انضمام خسارت دادرسی و تاخير تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهينامه عدم پرداخت وجه چک از ناحيه 
محال عليه و عدم حضور و دفاع خوانده در جلسه رسيدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت از مدیونيت صادر کننده 
و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحيه خوانده دليلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 522 
از قانون آیين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تادیه 
از 93/10/25 گواهی عدم پرداخت چک ها تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 2/795/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقع به خوانده قابل واخواهی در 

همين مرجع و ظرف بيست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی شهرستان آبادان می باشد .
قاضی شورای حل اختالف شهرستان ابادان – مصطفی نيکی

آگهی مزایده اموال منقول )نوبت دوم(
در خصوص پرونده اجرایی کالسه 961448 - برله بهزاد خادم دیزج با وکالت خانم  مهدی کيا بر عليه امير نراقی زین آباد به خواسته مطالبه 
مبلغ 572/869/936 ریال از بابت خواسته و مبلغ 28/643/496ریال از بابت نيم عشر اجرایی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین 
اموال  محکوم عليه توقيف  دین از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ 9/5 /97 روز 2ش�نبه  از س�اعت 11 الی 12 ظهراز طریق مزایده در 
واحد  اجرای  احکام مدنی دادگستری تبریز  واقع در آذربایجان مجتمع شهيد قاضی طباطبایی بفروش خواهد رسيد . مزایده از مبلغ ارزیابی 
ش�ده کارشناس�ی شروع و به کسی که باالترین مبلغ  را پيشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس اخذ و 
به ما بقی حداکثر یکماه فرصت داده ميشود . برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پيشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شد طالبين  می توانند  پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند. ليست اموال به شرح ذیل  می 
باشد- احتراما ، پيرو دستور دادورز محترم مبنی بر ارائه نظریه کارشناسی در خصوص پرونده به شماره بایگانی 961448 ، اینجانبان علی اکبر 
جهانی ، حبيبه عليخانی و رامين خليلی به عنوان کارشناسان منتخب ، پس از مطالعه پرونده ، به اتفاق آقایان بهزاد خادم دیزج شاکی ، امير 
نراقی مشتکی عنه و بهروز نوری زاده امين اموال ، در مورخه 97/2/28 به محل نگهداری اموال توقيفی مراجعه و ضمن بازدید و تصویر برداری 
از البسه و پس از بررسی دقيق ، از نظر جنس پارچه های بکار رفته ، ایرانی یا خارجی بودن ، نوع دوخت ، تميز کاری پس از دوخت و ملزومات 
به کار رفته ، از جمله دگمه ، زیپ و ... ، برآورد خود را به شرح زیر اعالم می داریم 1-کت مردانه تعداد:45 قيمت واحد به ریال :550/000 ریال  
قيم�ت کل ب�ه ریال : 24/750/000ریال 2- اور کت بچگانه تعداد:48 قيمت واحد به ریال :450/000ریال  قيمت کل به ریال : 21/600/000 ریال 
3-اور کت دخترانه تعداد:20 قيمت واحد به ریال :500/000 ریال  قيمت کل به ریال : 10/000/000 ریال 4-اورکت مردانه تعداد:16 قيمت واحد 
به ریال :800/000 ریال  قيمت کل به ریال : 12/800/000 ریال 5- پالتو و بارانی زنانه تعداد:49 قيمت واحد به ریال :650/000 ریال  قيمت کل به 
ریال : 31/850/000 ریال 6- پليور بچگانه تعداد:95  قيمت واحد به ریال :150/000 ریال  قيمت کل به ریال : 14/250/000 ریال 7-پليور مردانه 
تعداد:47 قيمت واحد به ریال :250/000 ریال  قيمت کل به ریال : 11/750/000ریال 8- رومانتویی زنانه و پليور تعداد:76 قيمت واحد به ریال 
:250/000 ری�ال  قيم�ت کل به ریال : 19/000/000ریال 9-پيراهن و بلوز زنانه تعداد:23 قيمت واحد به ریال :300/000 ریال  قيمت کل به ریال : 
6/900/000 ریال 10-مانتو زنانه تعداد:16 قيمت واحد به ریال :500/000 ریال  قيمت کل به ریال : 8/000/000 ریال 11-لباس زنانه مجلسی بلند 
تعداد:94 قيمت واحد به ریال :400/000 ریال  قيمت کل به ریال : 37/600/000 ریال12- بلوز زنانه تعداد:176 قيمت واحد به ریال :200/000 ریال  
قيمت کل به ریال : 35/200/000 ریال 13-شلوار راحتی زنانه تعداد:135 قيمت واحد به ریال :150/000 ریال  قيمت کل به ریال : 20/250/000 
ریال 14- بلوز بچگانه تعداد:86 قيمت واحد به ریال :150/000 ریال  قيمت کل به ریال : 12/900/000 ریال 15-شلوار لی بچگانه تعداد:30 قيمت 
واحد به ریال :250/000 ریال  قيمت کل به ریال : 7/500/000 ریال16- پيراهن جعبه تعداد:10 قيمت واحد به ریال :250/000 ریال  قيمت کل به 

ریال : 2/500/000 ریال-جمع کل:دویست و هفتاد و شش ميليون و هشتصد و پنجاه هزار ریال276/850/000 ریال
ح/8410 اجرای احکام مدنی شعبه5  تبریز  -تبریزی

آگهی مزایده اموال غير منقول )نوبت اول(
در خصوص پرونده اجرایی شماره 970731 اول مدنی به نفع  زهره سعادت روان با وکالت آقای عبادی به زیان ابوالفضل عزیزی-ابراهيم طاهر 
عالی به خواسته مطالبه مبلغ722/737/037 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 25/000/000 ریال نيم عشر اجرایی در حق صندوق دولت بعلت 
عدم پرداخت دین از ناحيه محکوم عليه / ملک/ - از پالک  ثبتی 4242 اصلی واقع در بخش 3 تبریز توقيف وتوسط کارشناس ارزیابی که 
پس از طی مراحل قانونی در تاریخ97/9/17 روز شنبه ساعت 11 الی 12 ظهراز طریق مزایده دراجرای احکام مدنی دفتر شعبه اول تبریز واقع 
در گلکار کوی بعثت مجتمع شهيد بهشتی تبریز بفروش خواهد رسيد . مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناس شروع و به کسی که باالترین 
قيمت  را پيشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده اخذ و به ما بقی حداکثر ظرف یکماه وصول 
خواهد شد .در غير اینصورت و نيز انصراف برنده ده درصد مبلغ اخذ شده  بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزینه های اجرائی و عوارض 
شهرداری و سایر هزینه ها طبق مقررات خواهد بود طالبين می توانند پنج روز قبل از مزایده از ملک فوق الذکر به شرح ذیل  با هماهنگی 
این و احد بازدید نمایند1( ملک واقع است در تبریز  خيابان عباسی باالتر از چهارراه عباسی کوچه 53 عباسی -پالک 1000-2(عرصه ملک 
ب�ه مت�راژ 135 متر مربع از قرار هر متر8/500/000 به ارزش 1/147/500/000 ریال  3(اعيانی ملک به متراژ تقریبی 75 متردردو طبقه ش�امل 
زیر زمين و همکف با امتيازانشعابات  ازقرار هر متر  1/000/000 ریال بالغ بر 75/000/000 ریال 4(  امتياز آب و برق  و گازبه ارزش 77/500/000 
ریال - 5( ملک فوق مسکونی می باشد 6(ملک دارای سابقه ثبت است و خالی ازسکنه است-  ارزش ششدانگ  با احتساب آب ، برق،گاز 
1/300/000/000 ریال -تذکر:مورد مزایده سه دانگ مشاع از ملک فوق الذکر به ارزش 650/000/000 ریال ميباشد  1- در خصوص سرقفلی های 
توقيفی مالک می تواند در جلس�ه مزایده حضور یابد عدم حضور وی مانع از انجام مزایده نخواهد ش�د 2- در خصوص اموال غير منقول در 
صورتيکه مزایده قبال به اجاره واگذار شده حق شخص ثالث در این خصوص لحاظ خواهد شد .3- مفاد ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی 

در خصوص محکوم له خریدار مجری خواهد شد .
ح/8411 دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول مرکز تبریز – موسوی
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آگهی تغییرات شرکت راهبران انرژی کائن شرق شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 52281 و شناسه ملی 

 14004347427
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : خانم س�یده طاهره سیدی 
به ش�ماره ملی 0934509621 آقای علیرضا کریم طهرانی به ش�ماره 
ملی 0932183034 به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت 

نامحدود انتخاب شدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )291590(

آگهی تغییرات شرکت راهبران انرژی کائن شرق شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 52281 و شناسه ملی 

 14004347427
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : خانم سیده طاهره سیدی به ش�ماره ملی 0934509621 
به س�مت مدیر عامل ش�رکت انتخاب آقای علیرضا کریم طهرانی به 
ش�ماره ملی 0932183034 به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد 
و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء آقای علیرضا کریم طهرانی همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )291591(

آگهی تغییرات شرکت راهبران انرژی کائن شرق شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 52281 و شناسه ملی 

 14004347427
به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : آقای محمود فقیهی موحد به شماره ملی 
0943225795 .که دارای 500.000 ریال س�هم الش�رکه می باش�دکه 
بموجب سند صلح به ش�ماره 194272 مورخ 18/07/1397 صادره از 
دفتراسناد رسمی 59 مش�هد حوزه ثبتی کلیه سهم الشرکه خود را 
به خانم س�یده طاهره سیدی و شناس�ه ملی 0934509621 منتقل و 
از ش�رکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد 
نام ش�رکاء میزان سهم الشرکه 1- آقای علیرضا کریم طهرانی دارای 

500.000 امضاء 2- خانم سیده طاهره سیدی دارای 500.000 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )291592(
آگهی تغییرات شرکت پیام آوران رامش جاوید شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 59621 و شناسه ملی 14006235989 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/15 تصمیمات 
ذی�ل اتخاذ ش�د : 1-آقای محمدباقر کهنه ء کدمل�ی :5219551442 
به س�مت رئیس هیئت مدیره 2-آقای سعید ساعدی بنه گز کدملی 
:0840012985 به س�مت نایب رئیس هیئت مدی�ره 3- آقای عباس 
رضائی کدملی :0944947239 به س�مت مدی�ر عامل و عضو هیئت 
مدی�ره 4- خانم فاطمه س�اعدی بن�ه گز کدمل�ی 0921798555 به 
س�مت عضو هیئت مدیره 5- آقای محمدکاظم س�عادتی نیا کدملی 
5219940384 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
ش�دند - کلیه اوراق واس�ناد بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک و 
س�فته وبرات وغیره و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد 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 )291594(

مفقودی
برگ س�بز و کارت موتور س�یکلت پ�رواز 70CCCDI رنگ قرمز تک س�یلندر م�دل 1389 ش 
پ�الک763-14764 ش موت�ور1p39FMA12028 ش�ماره تن�ه 070J8920081 ***N2N به نام 

علیرضا شبان فرزند ابراهیم به ش.ملی 0902119850 مفقود و فاقد اعتبار است.
خلیل آباد

مفقودی
برگ سبز سواری پژو پارس سفید روغنی مدل 1388 به شماره پالک 36-317 ق37 و شماره موتور 
12487268925 و شماره شاسیNAANO1CAX9F815644 به نام محمود رمضانیان سرمزده به 

شماره ملی 0901420832 مفقود و فاقد اعتبار است.
خلیل آباد

511/1آگهی اخطاریه تبادل لوایح
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای امیر حسین خوشخو  فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای محسن شوشتری  به دادنامه 
9709977503800874در پرونده کالسه 970521 اعتراض نموده لذا بدینوسیله مراتب با درج در روزنامه به شما اعالم می شود و از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت 10 روز به دبیرخانه شعبه 164 شورای حل اختالف مراجعه و نسبت به ارائه دفاعیات خود اقدام نماید در غیر اینصورت 

پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال خواهد شد 
مسئول دفتر  شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/2آگهی تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی
بدینوسیله دراجرای دستورمواد 73 و 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامور مدنی ، به سید اصغر حسینی شاد  فعال 
مجهول المکان ، ابالغ می ش�ود که ازدادنامه شماره 9709977575100954 درپرونده شماره 1/970331 تجدیدنظرخواهی کرده است لذا 
مراتب بادرج درروزنامه به ش�ما ابالغ می گردد تاظرف ده روزپس ازانتش�اراین آگهی ، بامراجعه به دفتردادگاه واعالم نشانی اقامتگاه خود 
ودریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی ، چنانچه پاسخی دارید کتبا اعالم نمائید .پس ازگذشت ده روزازانتشارآگهی اعم 

از این که پاسخی ازناحیه شما رسیده یانرسیده باشد ، پرونده به مرجع تجدیدنظرارسال خواهد شد .
مدیردفترشعبه 1 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/3آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای  ولی اله زهانی فرزند  
خواهان مرتضی اسماعیلی نژاد  دادخواستی به طرفیت خوانده ولی اله زهانی  به خواسته مطالبه وجه چک  مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9709987508900904 شعبه 250 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 1397/10/4 ساعت9 تعیین شده 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 دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی 
و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 250 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/4آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالس�ه پرونده:40/970076-وقت رس�یدگی: 1397/10/8 ساعت 8/30-خواهان:مهدی مطلبی فرزند محمود  خوانده: حسین باقری خباز 
طوسی فرزند حبیب خواسته:الزام به تنظیم سند رسمی  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
40 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می شودتاخوانده از تاریخ آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر 

دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست را ضمن ابالغ وقت دادرسی از دفتر دادگاه دریافت نماید 
منشی شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد

511/5آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای  محمود شاهقلی فرزند عباسعلی   
خواهان باقر زاهد منش   دادخواستی به طرفیت خوانده محمود شاه قلی  به خواسته مطالبه وجه چک  مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
ش�ماره پرونده کالسه 9709987508900943 شعبه 250 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 1397/10/3 ساعت9 تعیین شده 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 دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی 
و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 250 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/6آگهی  
خواهان خانم زهرا مخلصی فرزند حسن   دادخواستی به طرفیت خوانده امید حمام چیان فرزند علی اصغر  به خواسته مطالبه خسارت  مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987509201043 شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد  ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/5 ساعت8 تعیین شده 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 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
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/7آگهی 
خواهان  سعید همتی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی مهدی زاده   به خواسته  تنظیم سند یک دستگاه خودرو پراید به شماره 
74—537د29 و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو از تاریخ 97/3/29 الی 97/4/21 و اثبات وقوع عقد بیع و مطالبه خسارت طبق نظر 
کارشناس بمبلغ 27/000/000 ریال و هزینه کارشناسی 1/500/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی تقدیم شورای حل اختالف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 167 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی بین قرنی 22 و 24 و 
به کالسه 970714 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/10 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 
دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر 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
شعبه 167 شورای حل اختالف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/8آگهی
خواهان اسمعیل سلیم  دادخواستی به طرفیت محبوبه دوبرادران  به خواسته مطالبه اجور معوقه و مطالبه خسارت دادرسی مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه  تقدیم شورای حل اختالف مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 172 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان مشهد 
واقع درمشهد- بلوار شهید قرنی-نبش قرنی 28 ارجاع وبه شماره بایگانی:970515 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/10وساعت 
8/30 صبح تعیین ش�ده اس�ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی 
واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد.
متصدی امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد

511/9آگهی 
خواهان  رویا قوامی پور   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عباسعلی کنعانی  به خواسته  مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه164 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی بین قرنی 22 و 24 و 
به کالسه 970677 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/5 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 
دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر 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
متصدی امور دفتری شعبه 164 شورای حل اختالف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/10آگهی 
خواهان  محمد مهدی رجبعلی پور چرمی   دادخواستی به طرفیت خوانده حسین جهانگیری راد   به خواسته  مطالبه وجه تقدیم شورای حل 
اختالف مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه178 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی بین قرنی 22 و 
24 و به کالسه 970793 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/8 ساعت 12/30 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 ازنشر 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 شعبه 178 شورای حل اختالف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/11آگهی 
خواهان  زکیه کارشکی  دادخواستی به طرفیت خوانده خدیجه رضائی  به خواسته  مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختالف مشهد نموده 
که جهت رس�یدگی به ش�عبه178 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد واقع در مش�هد-بلوار قرنی بین قرنی 22 و 24 و به کالسه 
970716 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/8 ساعت 12 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه�ان و ب�ه 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 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 شعبه 178 شورای حل اختالف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/12آگهی 
خواهان  امیر جلیلی فر دادخواستی به طرفیت خوانده شهریار غالم الذاکرین  به خواسته  مطالبه وجه و تامین خواسته تقدیم شورای حل 
اختالف مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه169 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی بین قرنی 22 
و 24 و به کالس�ه 970649 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/5 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 دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر 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
متصدی امور دفتری شعبه 169 شورای حل اختالف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/13آگهی 
خواهان احمد یاوری مهربانی  دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت نو اندیشان آرنگ2-نوید رئیسی  به خواسته  مطالبه وجه تقدیم شورای 
حل اختالف مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه169 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی بین قرنی 
22 و 24 و به کالسه 970212 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/5 ساعت 9/30 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 ازنشر 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
متصدی امور دفتری شعبه 169 شورای حل اختالف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/14آگهی 
خواهان  مجید ضیائیان افشار  دادخواستی به طرفیت خوانده فاطمه فخر قرائی و سید زهرا شوقی سه قلعه و امیر مهدی باباپور و سجاد 
بابا پور قلندرآباد و نرگس باباپور  به خواس�ته الزام به تنظیم س�ند خودرو  تقدیم شورای حل اختالف مشهد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه164 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی بین قرنی 22 و 24 و به کالسه 970613 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/11 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 دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می 
شودتاخوانده پس ازنشر 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
متصدی امور دفتری شعبه 164 شورای حل اختالف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/15آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آی ناز عالی فرزند سید مسعود 
خواهان :پست بانک  دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر   به خواسته :مطالبه وجه به مبلغ 72000000ریال  مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه9709987576100402  شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/5 ساعت 12/30 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
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/16آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست 
کالسه پرونده :12/970850  وقت رسیدگی :97/10/5 ساعت 8  خواهان :غالمرضا محتشمی برزادران   خوانده:علی اکبر امینی فرزند تقی 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه12 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 12 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/17آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان :بانک مهر اقتصاد با وکالت هاشم اندرزیان  دادخواستی به طرفیت خواندگان موسی توکلی چهارراه –اسماعیل محبی راد-منوچهر 
شیخ بو   به خواسته :مطالبه وجه –تامین خواسته –مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه9709987580500508 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی 
س�ابق(و ش�ماره بایگانی 970653 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/8 ساعت 10/30 تعیین شده است که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان موسی توکلی چهارراه –اسماعیل محبی 
راد و منوچهر ش�یخ بو  و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخواندگان 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

511/18آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به 
تجدیدنظرخواه آقای علی نیکویی غزلق  دادخواست تجدیدنظر خواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده مجتبی علی پور  نسبت به دادنامه 
شماره 9709977578501046  تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر 
خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا تجدیدنظر خوانده ظرف 10 روز پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی 
دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نس�بت به ارس�ال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام 

خواهد شد
منشی  دادگاه حقوقی شعبه35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد
511/19آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رضا برهانی فرزند محمد ابراهیم 

خواهان :خانم س�کینه خدا پرس�ت دادخواستی به طرفیت خوانده رضا برهانی فرزند محمد ابراهیم   به خواسته :اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987578600606  شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/19 ساعت 9 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 دادگاه حقوقی شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/20آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 
خواهان :س�ید علی پرهیزکار خلیل آبادی دادخواس�تی به طرفیت خوانده غالمرضا عباس�ی –س�ید ابوالفض�ل عمید صفوی –رجبعلی 
عباس�ی   به خواس�ته :الزام به تنظیم س�ند رس�می ملک-مطالبه خس�ارت دادرس�ی  مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالس�ه9709987578600623  ش�عبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مش�هد ثبت گردیده که وقت 
رس�یدگی آن مورخ 1397/10/17 س�اعت 10 تعیین شده است 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 ازنش�ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی دادگاه حقوقی شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/21آگهی 
خواهان الهه عسکر پور نقندی   دادخواستی به طرفیت خوانده فائزه مرادی  به خواسته  مطالبه خسارت تقدیم شورای حل اختالف مشهد 
نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 169 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد واقع در مش�هد-بلوار قرنی بین قرنی 22 و 24 و به 
کالسه 970606 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/5 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 
دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر 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
متصدی امور دفتری شعبه 169 شورای حل اختالف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/22آگهی 
خواهان  غالمرضا فیض محمدی خرم آبادی   دادخواستی به طرفیت خوانده حمید سلیمان کیا و علی یعقوبی  به خواسته  مطالبه وجه چک 
الزام خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره های 1012304 مورخ 1396/12/5 مبلغ 34/000/000 و 385494 
مورخ 1397/1/10 به مبلغ 110/000/000 ریال هر دو عهده بانک س�په ایران به انضمام کلیه خس�ارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق 
الوکاله وکیل به مبلغ مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 970716  شعبه 146 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 
مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/22 ساعت 9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه�ان و ب�ه 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 اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 146 شورای حل اختالف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/23آگهی 
خواهان  غالمرضا فیض محمدی خرم آبادی به وکالت هادی فراش   دادخواس�تی به طرفیت خوانده میالد مزیدی ش�رف آبادی و مس�عود 
غالمی  به خواسته  مطالبه وجه چک الزام خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره های 66331 و 663332 
مورخ 1396/8/30 و 1396/9/12 به مبلغ 130/000/000ریال بعهده بانک صادرات ایران به انضمام کلیه خس�ارات دادرس�ی و خسارت تاخیر 
تادیه و حق الوکاله وکیل به مبلغ مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970730  شعبه 146 شورای حل اختالف مجتمع 
شماره 3 مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/22 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 
دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر 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 دفترشعبه 146 شورای حل اختالف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/24آگهی 
خواهان  غالمرضا مخمل باف  دادخواستی به طرفیت خوانده ابوالقاسم گلمکانی  به خواسته  مطالبه وجه چک الزام خوانده مطالبه خسارت 
)محکومیت خوانده به پرداخت هزینه تعمیر درب های تخریب شده و افت قیمت خودرو و موکل به انضمام خسارات دادرسی حق الوکاله 
وکیل به مبلغ مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970685  شعبه 146 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/22 ساعت 10/15 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی  به علت مجهول المکان بودن خوانده و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده 
پس ازنش�ر آگهی و اطالع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 146 شورای حل اختالف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/25آگهی 
خواهان  مصطفی حس�ین پور س�بزی   دادخواس�تی به طرفیت خوانده الهام نجف زاده ازغندی  به خواسته  مطالبه وجه چک الزام 
خوان�ده وج�ه یک فقره چک به ش�ماره 540770 مورخ 1396/5/26 به مبلغ 15000000و ش�ماره 540771 م�ورخ 96/6/15 به مبلغ 
15/000/000 ری�ال و ش�ماره 540772 م�ورخ 1396/4/30 به مبلغ 15/000/000 ریال و ش�ماره 540733 م�ورخ 1396/5/18 به مبلغ 
15/000/000 جمعا به مبلغ 60/00/0000 ریال  به انضمام کلیه خس�ارات دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل به مبلغ 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970740  شعبه 146 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد ثبت گردیده 
که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/22 س�اعت 150/000  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 پس ازنشر آگهی  به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 146 شورای حل اختالف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/26آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به بتول رشکی فرزند رجبعلی 
خواه�ان :بان�ک مهر اقتصاد  دادخواس�تی به طرفیت خوانده خانم بتول رش�کی فرزند رجبعلی  به خواس�ته :مطالب�ه وجه چک به مبلغ 
340023345ریال  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987576100553  شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/5 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
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/27آگهی 
خواهان مرتضی رمضانی  دادخواستی به طرفیت خوانده مریم محمدی   به خواسته اعسار و تقسیط تقدیم دادگاه های عمومی مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه266 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان روبروی تاالر پردیس 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970759 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/2 ساعت10 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 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 و استماع شهادت شهود حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 266 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/28آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان :شرکت سهامی عام بانک سینا دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد خلیل نژاد-محمد حسین قانعی فرزند عباس   به خواسته 
:مطالبه اجرت المثل اموال-مطالبه خس�ارت دادرس�ی  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالس�ه97099875798000547  
شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )48 حقوقی سابق(ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/10/23 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 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/29آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به خوانده مریم ساالری فرزند غالم عباس  
کالس�ه پرونده :14/970918 وقت رس�یدگی :97/10/23 س�اعت 8  خواهان :فاطمه صادقی با وکالت محمد رضا مش�هدی   خواندگان:مریم 
ساالری فرزند غالم عباس –طاهره معینی فرزند عین اله –امیر حسین صادقی فرزند جمشید –اداره امور سرپرستی   خواسته :تقسیم ترکه  
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه14دادگاه حقوقی مشهد ارجاع  گردیده که به شماره 
14/970918 ثبت و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده مریم ساالری فرزند غالم عباس 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
منشی شعبه 14 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/30آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به خوانده ستاره سهامی فرزند خسرو   
کالسه پرونده :14/970635 وقت رسیدگی :97/10/23 ساعت 10صبح  خواهان :مرتضی الری فرزند علی با وکالت احمد ظریفیان خوانده:ستاره 
سهامی فرزند خسرو  خواسته :اثبات مالکیت-الزام به تنظیم سند رسمی ملک  بدینوسیله اعالم می گردد  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه 
های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه14دادگاه حقوقی مشهد ارجاع  گردیده که به شماره 14/970635 ثبت و وقت رسیدگی 
تعیین شده، لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده ستاره سهامی  فرزند خسرو 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 ش�ورا مراجعه ضمن اعالم نش�انی 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
منشی شعبه 14 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/31آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان1- رجبعلی نیکنام نیلی 
2-حسین پناهی فرزند محمد 3- علی آموزگار فرزند ولی

خواهان :آقای احسان نوری فرد  دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان 1-رجبعلی نیکنام نیلی 2-حسین پناهی فرزند محمد 3- علی 
آموزگار فرزند ولی  به خواسته :1-اثبات وقوع بیع )اثبات وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه مورخه 1381/11/6 قطعه زمین به متراژ 206/5 
ازقطعه ش�ماره 475(مقوم به 20/001/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 26/845/00 ریال 2-ابطال س�ند س�می )موضوع س�ند ملک است(

)ابطال س�ند مالکیت موخر الصدور ش�ماره 82280 مورخه 1395/10/7 به نام رجبعلی نیک نام نیلی 1/5 دانگ از شش�دانگ پالک ثبتی 
شماره 1686 فرعی مجزی شده از 26 فرعی از 192-اصلی بخش 10 مشهد اراضی تقی آباد)الهیه(مقوم به 20/001/000 ریال ارزش منطقه ای 
ملک 26/845/000---3-الزام به تنظیم س�ند رس�می ملک )الزام خواندگان به انتقال و تنظیم 1/5 دانگ از ششدانگ پالک ثبتی شماره 
1686 فرعی مجزی شده از 26 فرعی از 192-اصلی بخش 10 مشهد اراضی تقی آباد )الهیه(مقوم به 20/001/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 
26/845/000 ریال 4-مطالبه خس�ارت دادرسی  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه970123  شعبه 18 دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهدثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/24 ساعت 9 تعیین شده است که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان آقایان 1-رجبعلی نیکنام نیلی 
2-حسین پناهی فرزند محمد 3- علی آموزگار فرزند ولی  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 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/32آگهی 
خواهان  محمد علی محمودی   دادخواستی به طرفیت خواندگان نورانگیز محمد قاسم نژاد ملکی   به خواسته  مطالبه وجه تقدیم دادگاه های 
عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 247 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان 
روبروی تاالر پردیس ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970981 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/5 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 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 حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 247 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/33آگهی 
خواهان  احمد دیهیمی    دادخواستی به طرفیت خوانده امین مرادی   به خواسته  مطالبه وجه سفته چک تقدیم دادگاه های عمومی مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان روبروی تاالر پردیس 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970982 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/10 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 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 حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 249 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/34آگهی ابالغ وقت دادرسی  و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
کالسه پرونده :31/970112  وقت رسیدگی :97/10/5 ساعت 8/30  خواهان : براتعلی ابراهیمی الین و امیر غریب نواز  خوانده:داود اسالمی کهجه  
خواسته :اثبات  عقد بیع خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه31 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 
مدیر دفتر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/35آگهی
خواهان اس�تان قدس رضوی با وکالت اکبر غفوری دادخواس�تی به طرفیت خوانده طاهره زاده عظیم به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای 
حل اختالف مش�هد  شهرس�تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع 
درمش�هد – ابتدای خیابان خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کالس�ه 9709987500900802 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی 
ان97/10/4 وس�اعت 13تعیین ش�ده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت وکیل خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس 
ازنش�رآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه 9شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/36آگهی
خواهان س�ید حجت سیدی زاده حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی نورالهی به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختالف  
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای خیابان 
خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کالسه 9709987500400713ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/10/5وساعت 10صبح 
تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب 
درامورمدنی ودستور دادگاه 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.
مسئول دفتر شعبه 4شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/37آگهی
خواهان هانیه عقیلی عطار دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی متحدی مقدم به خواسته الزام به تنظیم سند و اثبات وقوع بیع تقدیم ورای حل 
اختالف  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای 
خیابان خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کالسه 9709987500400810ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان1397/10/5 وساعت 
9صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه 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.
مسئو ل دفتر  شعبه4 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/38آگهی
خواهان سید حجت سیدی زاده حسینی  دادخواستی به طرفیت خوانده امیر علی پور  به خواسته مطالبه سفته  تقدیم شورای حل اختالف  
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای خیابان 
خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کالسه 970763ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان1397/10/1 وساعت 8/30صبح تعیین شده 
است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی 
ودستور دادگاه 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.
مسئو ل دفتر  شعبه8 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/39آگهی
خواهان مصطفی ایرانی  دادخواستی به طرفیت خوانده خدایار سهرابی نژاد  به خواسته مطالبه چک  تقدیم شورای حل اختالف  شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع 
– ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کالسه 9709987500100782ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان1397/10/10 وساعت 9صبح تعیین شده 
است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی 
ودستور دادگاه 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.
مسئو ل دفتر  شعبه1 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/40آگهی
خواهان علیرضا معمارزاده  دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا مال مصطفائی مجد به خواسته مطالبه خسارت  تقدیم شورای حل اختالف  
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای خیابان 
خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کالسه 9709987500100809ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان1397/10/5 وساعت 9صبح 
تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب 
درامورمدنی ودستور دادگاه 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.
متصدی امور دفتری شعبه1 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/41آگهی 
خواهان  امیر حسین زاده  دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی شیرازی و موسسه اعتباری عسکریه به خواسته  اعتراض ثالث اجرائی تقدیم 
شورای حل اختالف مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی بین 
قرنی 22 و 24 و به کالسه 970741 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/4 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 دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر 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 شعبه 164 شورای حل اختالف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/42آگهی
خواهان مجتبی فالح   دادخواستی به طرفیت خوانده عبدالنبی خون جام  به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم شورای حل اختالف  شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای خیابان خواجه 
ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کالسه 9709987501700780ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان1397/10/8 وساعت 9صبح تعیین 
ش�ده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب 
درامورمدنی ودستور دادگاه 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 شعبه17 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/43آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای  علی سلیمانی میگونی فرزند مسلم و 
محسن خدیوندی زند 

خواهان شرکت خمیر مایه رضوی )سهامی خاص( دادخواستی به طرفیت خوانده علی سلیمانی میگونی و محسن خدیوندی زند  به خواسته 
مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987514600724 شعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره 
4 مشهد  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/1 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 ازنش�ر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره 6 مشهد

511/44آگهي  
بدینوسیله به اقای/خانم خانم مریم غفورزاده   فعال مجهول المکان ابالغ مي شود  که حسین صالحی نسب  دادخواستي به خواسته مطالبه 
وجه چک  به طرفیت ش�ما به ش�عبه 186  ش�وراي حل اختالف مشهد تقدیم نموده است  که به کالسه 970777 ثبت  و برای روزچهارشنبه 
بتاریخ97/10/5 ساعت 9 وقت رسیدگی تعیین و لذا به استناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یک نوبت در  روزنامه کثیراالنتشار 
درج میگردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه186 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی 
کوثر شمالی 15  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت رسیدگي در این شورا حاضر 

شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 186شورای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد

511/45آگهي  
بدینوسیله به اقای/خانم عباس حلمی سیاسی فریمانی    فعال مجهول المکان ابالغ مي شود  که یداله بیات  دادخواستي به خواسته الزام به 
تنظیم سند رسمی امتیاز تلفن به طرفیت شما به شعبه 186  شوراي حل اختالف مشهد تقدیم نموده است  که به کالسه970713 ثبت  و برای 
روز چهارشنبه بتاریخ97/10/5 ساعت 10 وقت رسیدگی تعیین و لذا به استناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یک نوبت در  روزنامه 
کثیراالنتشار درج میگردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه186 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 
4 به نشانی کوثر شمالی 15  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت رسیدگي در این 

شورا حاضر شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 186شورای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد

511/46آگهی ابالغ وقت رسیگی 
خواهان جواد ژیانی آسوده    دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی همدانی  به خواسته مطالبه طلب  تقدیم شورای حل اختالف  مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 310 شورای حل اختالف مجتمع شماره 6 مشهد واقع در بلوار وکیل آباد کوثر شمالی 15 ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 970571 ثبت گردیده و وقت رسیدگی 1397/10/15 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 دریکی ازجراید 
کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و به دفتر شورا  مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفتری شعبه 310 شورای حل اختالف  مجتمع شماره6  مشهد

511/47آگهی
خواهان مجتبی پاس�بان   دادخواس�تی به طرفیت آقای سید علی جوادی کاریزباالئی  به خواسته مطالبه وجه بابت 3 فقره چک به شماره 
181673/34 و 181675/57 و 181674/20 م�ورخ 1396/9/10 و 1396/10/12 عه�ده بان�ک ملت جمعا به مبلغ 73 میلیون ریال به انضمام 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم شورای حل اختالف مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 174 شورای حل 
اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان مشهد واقع درمشهد- بلوار شهید قرنی-نبش قرنی 28 ارجاع وبه شماره کالسه 970156 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 97/10/8وساعت 9 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می 
شودتاخوانده پس ازنشر آگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد. 
شعبه 174 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد

511/119آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/ آقای محمد مراد فرزند علی  دادخواست به طرفیت خوانده/ همایون پور فرج بیکزاده فرزند وحید اله به خواسته مطالبه خسارت 
مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالسه 9709987503300397  شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی امام خمینی شهرستان 
مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/10/25 ساعت 10 صبح 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.
منشی شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مشهد � جواد صداقت توالیی

511/120آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهانها /1. علیرضا شیخ 2� فاطمه زهرا شیخ 3� علی اصغر شیخ همگی فرزندان : عیسی 4� مریم سنکار فرزند علی اکبر 5� عباس علی 
ش�یخ فرزند دوس�ت محمد 6� فاطمه شیخ فرزند محمد حسین دادخواستی به طرفیت خواندگان: / 1 موسی الرضا قربانی اصل فرزند علی 
محمد 2� علی محمد شاهیان فرزند علی اکبر 3�  علی اصغر کریمی فرزند غالمرضا 4� ربابه عباس زاده  فاروجی فرزند برات محمد 5� فاطمه 
شریفی افوسی فرزند جعفر به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعره ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709987577300601 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/10/26ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می گردد  تا خواندگان 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 23 ددگاه عمومی حقوقی مشهد � جواد صداقت توالیی

511/121آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/ آقای حبیب مقامی نژاد فرزند رجبعلی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای/ س�ید هادی جاللی فر فرزند سید جمال به خواسته  
تقس�یم مال و مطالبه خس�ارات دادرسی مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس�ه 97099877300573  شعبه 23 دادگاه 
عمومی حقوقی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/10/25 ساعغت 8 صبح 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.
منشی شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مشهد � جواد صداقت توالیی

51/121آگهی ابالغ اجرائیه
آقای رضا مرادی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک شهر به طرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده کالسه 960222 منجر 
به صدور اجرائیه بر علیه شما به خاسته مطالبه وجه متضامنا به پرداخت  مبلغ 371/213/414 ریال بابت اصل خواسته ) که تاریخ 1395/9/22 
جرائم آن  محاسبه شده است ( و مبلغ 22/909/591 ریال بابت خسارات دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق  دولت 
محکوم گردیده است لذا مراتب فوق 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 عملیا اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل 

اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید . 
مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه  عمومی حقوقی مشهد

51/122آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای حسن پارسا و زهرا صاحب نظر روح اله پارسا فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست 
بانک ملی علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977579701091 در پرونده کالسه 970606 دادگاه عمومی 
حقوقی  مش�هد متضامنا به پرداخت مبلغ 355/750/000 ریال بابت اصل خواس�ته با محاسبه آن به نرخ یوم الوصول براساس شاخص بانک 
مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان وصول و مبلغ 22/403/250 ریال بابت خسارات دادرسی درحق خواهان صادر و اعالم می نماید . مراتب 

بدین وسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است. 
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مشهد � علی خانی

511/123آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم بهناز قدیمی باقر آباد فرزند محمد مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست بانک ملی 
علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977579701092 در پرونده کالسه 970513 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد 
متضامنا به پرداخت مبلغ 31/674/795 ریال بابت اصل خواس�ته با محاس�به آن به نرخ یوم الوصول براساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ 
صدور چک تا زمان وصول و مبلغ 3/874/063 ریال بابت خسارات دادرسی درحق خواهان صادر و اعالم می نماید . مراتب بدین وسیله در 

روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است. 
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مشهد � علی خانی

511/124آگهی ابالغ اجرائیه
آقایان: 1� محمد جواد کیوری 2� محسن تقدیسی جوان پیرو آگهی قبلی درخصوص دعوی آقای محمد عسگری فرزند محمد علی بطرفیت 
ش�ما بدینوس�یله ابالغ می شود که پرونده کالس�ه 961102/ 19 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما به نحو تضامنی مبنی بر پرداخت مبلغ 
345/000/000 ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت یوم الوصول که براساس شاخص تورم بانک مرکزی 
توسط مدیر محترم اجرا محاسبه خواهد شد و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 12/028/000 ریال وحق الوکاله وکیل به مبلغ 9/480/000 ریال 
در ح�ق محک�وم له و نیم عش دولتی در حق صندوق دولت. لذا مراتب فوق طبق م�واد 9�118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در 
روزنامه محلی در می  گردد و ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگر به 

شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به دادگاه اعالم نمائید.
مدیر دفتر شعبه 19  حقوقی مشهد � رجب زاده

511/125آگهی ابالغ اجرائیه
آق�ای ف�رزاد انصاری رامندی فرزند جهانگیر پیرو آگهی قبلی در خصوص دعوی آقای فرامرز نقدی دورباطی فرزند ابراهیم  بطرفیت ش�ما 
بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده کالسه 960860/ 19 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ 1/100/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 13/190/000 ریال بابت هزینه دادرسی بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید هر یک از چک ها و تاریخ مطالبه 
سفته ها 96/10/10  لغایت یوم الوصول که براساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی توسط مدیر محترم اجرا محاسبه خواهد شد در حق محکوم 
له و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. لذا مراتب فوق طبق مواد 9�118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی در 
می  گردد و ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگر به شما نخواهد شد مگر 

اینکه محل اقامت خود را کتبا به دادگاه اعالم نمائید.
مدیر دفتر شعبه 19  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/126آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
 خواهان شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق سهامی عام بال مدیریت آقای مهندس مجید توتونچی دادخواستی به طرفیت خوانده 
آق�ای محمد مهدی قاس�م آب�ادی فرزند محمد صادق به خواس�ته 1� مطالبه وجه چک) 2 فقره چک بش�ماره ه�ای 191693 /374 مورخ 
1394/2/22 � 374/191694 م�ورخ 1394/7/22 ک�ه جمعا به مبلغ( به مبلغ 293/940/000 ریال 2� مطالبه خس�ارت دادرس�ی 3� مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970624 شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام 
خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/22 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای محمد  مهدی قاسم آبادی فرزند محمد صادق و در خواست 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 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � سیده زهره نوری

511/127آگهی ابالغ اجرائیه
پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به سعید بهرامی نیا که مجهول المکان ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره 9710427577600246 
در پرونده کالسه 26/960960 به موجب دادنامه شماره 9709977577600294 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مشهد محکوم  علیه 
محکوم به پرداخت مبلغ 25500000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 16997000 ریال بابت هزینه دادرسی 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 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 و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتش�ار 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.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/128آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
کالسه پرونده 30/970511 وقت رسیدگی مورخ 97/11/16 ساعت 12  ظهر خواهان 1� سید محمد فروتن فرزند سید حبیب 2� اشرف میرزائی 
نژاد فرزند حسین خوانده محمد مهدی ابریشمی خواسته مطالبه خسارت. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 30 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 

مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند.
دفتر شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد � میرزاپور

511/129آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده 29/960625 وقت رسیدگی: 97/10/13 ساعت 10 خواهان :محمود صدیقی  فرزند محمد حسین  خواندگان: حسین رجبی باقر 
آباد فرزند محمدرضا � شیدا پوریان فرزند علی اکبر � علی اکبر پوریان فرزند آقاجان � شیرین پوریان فرزند علی اکبر � مجهول المکان . 
خواسته اثبات شراکت � الزام به تنظیم سند و جلب ثالث. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
29 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی در مهلت مقرر 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حضور به هم رساند.
دفتر شعبه 29 دادگاه حقوقی مشهد 

511/130آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای علیرضا بی پروا مجهول المکان ابالغ می گردد طبق دادنامه ش�ماره 9609977577900675 در 
پرونده کالسه 950889/29 به پرداخت مبلغ 981/981/350 ریال به عالوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه محکوم شده اید و اجرائیه 
علیه شما صادر گردیده است. لذا ظرف 10 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 محکوم به با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه حقوقی مشهد � مهدی زواری

511/131آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان شرکت سهامی عام بانک سینا دادخواستی بطرفیت 1� سیما محمدی صبور 2� محمد حسین قانعی بخواسته مطالبه اجرت المثل 
تقدیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 28 ارجاع گردیده و به ش�ماره 28/970779 ثبت و وقت رس�یدگی برای 
1397/10/05 ساعت 10صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند 

چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 28 مجتمع امام خمینی مشهد � اسماعیل کاشکی

511/132آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان حسین سلجوقی نژاد دادخواستی به طرفیت 1� خسرو پارسافر 2� آرش حمزه ای باجیگران بخواسته اعسار از هزینه دادرسی تقدیم 
دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 128 ارجاع گردیده و به شماره 970842 ثبت و وقت رسیدگی برای 1397/10/05 ساعت 
11 صبح تعیین ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به 

وسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 28 مجتمع امام خمینی مشهد � اسماعیل کاشکی

511/133آگهی تبادل لوایح تجدید نظرخواهی
بدینوسیله در اجرای دستور مواد 73 و 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، به آقایان سید حسین فرخنده 
بایگی و مرتضی کاظمی و حسن بلوچ قرائی فعال مجهول المکان ، ابالغ می شود که از دادنامه شماره 9709977577700881 در پرونده شماره 
27/960024 آقای حبیب اله ذاکری تجدید نظرخواهی نموده است. لذا مراتب  با درج در روزنامه به شما ابالغ می گردد تا ظرف ده روزپس از 
انتشار این آگهی، با مراجعه به دفتر دادگاه و اعالم نشانی اقامتگاه خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی ، چنانچه 
پاسخی دارید کتبا اعالم نمائید. پس از گذشت ده روز از انتشار آگهی اعم از این که پاسخی از ناحیه شماره رسیده یا نرسیده باشد، پرونده 

به مرجع تجدید نظر ارسال خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 27 دادگاه حقوقی مشهد

511/134آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای عبداله دیوان و محمد قاسم دیوان و حسین فرخنده و مرتضی کاظمی و حسن بلوچ قرایی و مریم 
دیوان فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای حبیب اله ذاکری علیه شما به خواسته تنظیم سند به موجب دادنامه شماره 
970997757770081 در پرونده کالسه 27/960024 حکم به ابطال دعوی خواهان صادر شده است مراتب بدینوسیله در روزنامه  درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهل قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 27 دادگاه حقوقی مشهد

511/135آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده 26/970691 وقت رسیدگی مورخ 97/10/29 ساعت 11  خواهان بانک ملی خوانده زهرا درباغی فرزند حسین � مجهول المکان 
خواسته مطالبه وجه و ... خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی در مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت فوق جهت رسیدگی حضور به هم رساند.
دفتر شعبه 26 دادگاه حقوقی مشهد 

511/136آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده 26/970670 وقت رسیدگی مورخ 97/10/25 ساعت 8  صبح خواهان شرکت تعاونی اعتبار ثامن االئمه خوانده: برات محمد سلیمان 
پور اجقان فرزندحسن مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک و ....  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه  به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی در مهلت مقرر به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت فوق جهت رسیدگی حضور به هم رساند.
دفتر شعبه 26 دادگاه حقوقی مشهد 

511/137آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به علی اکبرجعفر زاده و فرش�ته ش�ادانلو که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق  
اجرائیه صادر 9710427577600250 در پرونده کالس�ه 26/960124 به موجب دادنامه ش�ماره 9609977577600518 صادره از ش�عبه 26 
دادگاه عمومی مشهد محکوم علیه به پرداخت مبلغ 23000000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 2487000 ریال بابت هزینه دادرسی 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 ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می 
باش�د لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتش�ار 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.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد �  علیرضا 
باقری
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آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
كالس�ه پرونده: 371/4/97  وقت رس�يدگي: 97/10/4 خواهان: حميد دهقان با وكالت آقاي چراغي 
خوانده: زهره ياد خواس�ته: اعسار محكوم به ، خواهان آقاي حميد دهقان فرزند ويس دادخواستی 
بطرفيت خوانده تسليم نموده كه جهت رسيدگی به حوزه 4 شورای حل اختالف بخش قرچک ارجاع 
گرديده و وقت رس�يدگی بتاريخ 97/10/4  س�اعت 9:30 تعيين ش�ده و بعلت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يک 
نوبت جهت اطالع و شركت در جلسه دادرسی در يكی از جرايد كثيراالنتشار به خوانده/خواندگان  
آگهی ميشود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه به دفتر حوزه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه كامل دادخواست و ضمائم را دريافت نمايند و در وقت 

مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهم رسانند.  
          1742    دبير حوزه  4 شورای حل اختالف قرچک

آگهی مزايده نوبت دوم
به موجب پرونده اجرايي كالس�ه 961368  اجراي احكام مدني دادگس�تري قرچک محكوم عليهم 
وراث مرحوم سيد مرتضي طباطبائي باالئي به پرداخت مبلغ 401/025/000 ريال بابت اجرت المثل ايام 
زوجين و مهريه در حق محكوم لها عصمت دهقان پور فراشاه  و نيز به پرداخت 20/000/000 ريال بابت 
نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت محكوم مي باشد كه محكوم لها در راستاي استيفاي محكوم به 
اموالي از محكوم عليه شامل شش دانگ  پالك ثبتي 1004 فرعي از 46  اصلي بخش 99 به مساحت 
62/48 مترمربع مورد ثبت 11096 صفحه 151 دفتر 74 داراي س�ند چاپي ش�ماره  357040 واقع در 
قرچک امين آباد بخش بهنام پازوكي انتقالي از محمد جواد قاموس شمالي را معرفي نموده و ملک 
مذكور مطابق نظريه كارشناس رسمي دادگستري باتوجه به موقعيت و وضعيت اعياني و مصالح بكار 
رفته و كاربري مسكوني و متراژ آن به مبلغ 480/000/000  ريال براي پايه مزايده ارزيابي گرديده است 
لذا ملک موصوف در روز يک شنبه مورخ 97/9/18 راس ساعت 11 الي 12 صبح در محل اجرای احكام 
دادگستري قرچک از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد مزايده از مبلغ پايه كارشناسی شروع و 
به كس�انی كه باالترين مبلغ را پيش�نهاد نمايد فروخته خواهد شد و 10 درصد مبلغ پيشنهادي فی 
المجلس از برنده مزايده دريافت و مكلف است حداكثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن 
معامل�ه اقدام نمايند در غير اينصورت ده درصد اوليه ب�ه نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد 
خواهد شد عالقه مندان مي توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزايده با هماهنگي اين اجرا از ملک 
موصوف ديدن نمايند. ضمنا به  درخواس�تهايی كه پس از مهلت مقرر تقديم گردد ترتيب اثر داده 

نخواهد شد. نشانی: استان تهران –قرچک- شهرك طالييه-ميدان دادگستری
                 1745     مدير اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان قرچک- تاجيک

اجرائيه 
بموجب درخواست اجرای حكم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9309976110900872 محكوم عليه سيد ايمان بختياری محكوم است به 
مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال معادل وجه چک مذكور بعنوان اصل خواسته ، بعالوه خسارت تاخير تاديه اين مبلغ برمبنای شاخص نرخ 
تورم اعالمی بانک مركزی از تاريخ صدور چک ) 1391/ 10 /12 ( لغايت اجرای كامل دادنامه ) پرداخت محكوم به ( ، بعالوه هزينه دادرس�ی 
قانونی به مبلغ 000/ 500 / 7 ريال در حق محكوم له سيد مهدی زكی زاده . هزينه اجرای حكم بر عهده محكوم عليه می باشد . اجرای دادنامه 
منوط است به سپردن تامين مناسب. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی( 2- ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد 3- مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر 
باش�د و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت س�ی روز صورت كليه اموال خود را ش�امل تعداد يا مقدار و 
قيمت همه اموال منقول و غير منقول ، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدی كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری 
ايرانی يا خارجی دارد به همرا مشخصات دقيق حسابهای مذكور و كليه اموالی كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضايی ارائه نمايد و اال 
به درخواست محكوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 4- خودداری محكوم عليه از اعالم كامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم ، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد . )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی كه باقيمانده اموال 
برای پرداخت ديون كافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات می شود . )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكوم عليه از زندان منوط به 
موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفی كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود . )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(
8/71-مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز -محسن نظری نژاد

آگهی احضار متهم
به موجب كيفرخواس�ت ش�ماره 9710436113902599 مورخ 14/ 07 1397 در پرونده كالسه109  / 971165 شكايت آقای اميد دبيری عليه 
سلمان صداقت فرزند بهمن داير بر كالهبرداری اينترنتی ، تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی 
برای مورخه 1397/ 10 / 10 ساعت 11 صبح تعيين گرديده است . با عنايت به مجهول المكان بودن وعدم دسترسی به متهم سلمان صداقت 
مراتب يک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهی است در صورت عدم حضور ، مطابق 

مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد.
1523- شعبه 109 دادگاه كيفری دو مجتمع قضايی شماره دو شهرستان اهواز )113 جزايی سابق(- 
ميثم ايمانی اهواز 

آگهی مزايده: نوبت اول
در خصوص پرونده اجرايی 966116/ 30 محكوم عليه آقای حسين زنبيل باف مقدم فرزند موسی محكوم است به پرداخت به مبلغ 49/200/000 
ريال بابت ) اصل خواسته و هزينه دادرسی و وجه التزام( در حق محكوم له ياسر تركانلو  و همچنين مبلغ 1/960/000 ريال به عنوان نيم عشر 
دولتی در حق دولت لذا با عنايت به اينكه محكوم عليه در موعد مقرر نسبت به پرداخت محكوم به و نيم عشر دولتی هيچ اقدامی معمول 
نداشته است لذا از اموال توقيفی وی كه به شرح ذيل توقيف و توسط كارشناس رسمی دادگستری ارزيابی گرديده است. حال پس از سير 
مراحل قانونی مقرر گرديده مورد توقيفی در روز  س�ه ش�نبه 1397/09/13 از س�اعت 08:30 الی 09:00 صبح از طريق مزايده حضوری نوبت 
اول در محل اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف بجنورد به فروش برسد. بنابراين متقاضيان شركت در جلسه مزايده می توانند پنج روز 
قب�ل از موع�د مقرر در اين اجرا حاضر و از ك�م و كيف موضوع مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند. ضمناً مزايده از قيمت 
ارزيابی ش�روع و به باالترين قيمت پيشنهادی واگذار خواهد شد همچنين از برنده مزايده درصد10 قيمت مبلغ پيشنهادی )مصوب( اخذ و 
مابقی مبلغ نيز ظرف يک ماه وصول خواهد شد. چنانچه الباقی مبلغ مزايده ظرف يک ماه وصول نشود؛ پس از كسر هزينه های مزايده در 
حق دولت ضبط خواهد شد% ) كليه هزينه های صورت گرفته اعم از هزينه های كارشناسی و نشر آگهی نيز موقع برگزاری مزايده لحاظ و 

به مبالغ فوق الذكر افزوده می گردد ( 
 0149NEJ013999 شماره موتور NEJ150K9504388 شماره شاسی  CG150مشخصات مورد توقيف: يک دستگاه موتور سيكلت تكتاز تيپ
مدل 1395 با شماره انتظامی 781-75811 ) واقع در پاركينگ دو راهی شهرك فرهنگيان ( با در نظر گرفتن جميع  جهات موتور سيكلت به 

مبلغ 33/000/000 ريال معادل سه ميليون و سيصد هزار تومان ارزيابی گرديد. 15
 دادورز اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بجنورد – آل نبی

آگهی مزايده: نوبت اول
در خصوص پرونده 963078/ 30 اجرايی آقای مهين نامداری فرزند تقی محكوم است به پرداخت به مبلغ 137/745/253 ريال بابت اصل 
خواسته و هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه و هزينه كارشناسی در حق محكوم له مصطفی حصاری فرزند علی  و چون نامبرده در موعد 
مقرر نسبت به پرداخت محكوم به هيچ اقدامی ننموده و حسب تقاضای خود محكوم عليه از اموال به شرح ذيل توقيف و توسط كارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ 125/000/000 ريال ارزيابی گرديده است. و پس از سير مراحل قانونی مقرر گرديده مورد توقيفی در روز  سه شنبه 
1397/09/13 از س�اعت 09:00 الی 09:30 صبح از طريق مزايده حضوری نوبت اول در محل اجرای احكام مدنی ش�ورای حل اختالف بجنورد 
به فروش برسد. بنابراين متقاضيان شركت در جلسه مزايده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در اين اجرا حاضر و از كم و كيف موضوع 
مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند. ضمناً مزايده از قيمت ارزيابی شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی واگذار خواهد شد 
همچنين از برنده مزايده درصد10 قيمت مبلغ پيشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نيز ظرف يک ماه وصول خواهد شد. چنانچه الباقی مبلغ 

مزايده ظرف يک ماه وصول نشود؛ پس از كسر هزينه های مزايده در حق دولت ضبط خواهد شد% 
مشخصات مورد توقيف: خودرو يک دستگاه سواری سمند مدل 1382 رنگ يشمی متاليک به شماره انتظامی ايران 26-119 ب 89 به مالكيت 

خانم مهين نامداری واقع در پاركينگ كوچک خان 
اتومبيل فوق به صورت دوگانه س�وز  و بی رنگ و دارای 11 ماه بيمه ش�خص ثالث 3 حلقه الستيک 85درصد در بعضی نقاط اتومبيل نياز به 
صافكاری دارد و موتور اتومبيل  تازه تعمير و آينه سمت چپ شكسته  كه ارزش اتومبيل 125/000/000 ريال معادل دوازده ميليون و پانصد  

هزار تومان ارزيابی می گردد.15
 دادورز اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بجنورد – نوروزی 

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای عباس علی جمال ليوانی فرزند تقی بشرح درخواستی كه بكالسه 970188-اين شورا ثبت گرديده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعالم داشته كه تقی جمال ليوانی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه319صادره از كردكوی درتاريخ 1367/6/17دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان نوكنده روستای ليوان شرقی فوت نموده وورثه/ وراث حين الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-ابراهيم جمال ليوانی ف تقی 
ش ملی2248978499ت ت1330فرزند ذكور متوفی2-مهدی جمال ليوانی ف تقی ش ملی2249644780ت ت1342فرزند ذكورمتوفی3-
احمد جمال ليوانی ف تقی ش ملی2249644799ت ت1342فرزند ذكورمتوفی4-عباسعلی جمال ليوانی ف تقی ش ملی2249692742ت ت 
1347فرزند ذكورمتوفی5-معصومه جمال ليوانی ف تقی ش ملی2249561311ت ت1332فرزند اناث متوفی6-زينب جمال ليوانی ف تقی ش 
ملی2249615535ت ت1339فرزند اناث متوفی7-منورجمال ليوانی ف محمد زمان ش ملی 2248975678ت ت1310همسرمتوفی والغير 
اينک شورا پس ازانجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبوررا يكنوبت آگهی مينمايد تاهركس اعتراضی دارد وياوصيت نامه ای ازمتوفی نزد 

اوميباشد ازتاريخ انتشار آگهی ظرف1ماه به اين شورا مراجعه وتقديم نمايد واال گواهی صادرخواهد شد.
 9756-قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نوكنده-طالبی جوجاده

اجرائيه
    مشخصات محكوم له/محكوم لهم بانک قوامين نشانی استان تهران ميدان آرژانتين ابتدای بزرگراه آفريقا برج قوامين مشخصات محكوم 
عليه/محكوم عليهم حسين رويان نام پدر رجب مجهول المكان مشخصات نماينده ياقائم مقام قانونی محكوم له/محكوم عليه ميالد حميد 
زاده نام پدر رجبعلی نشانی استان گلستان شهرستان گرگان بلوار نهار خوران حد فاصل عدالت48و50مديريت بانک قوامين نماينده حقوقی 
بان�ک قوامين محكوم به:بموجب درخواس�ت اجرای حكم مربوط�ه بشماره9710091722401555بايگانی960860وش�ماره دادنامه مربوطه 
9609971722401634 محكوم عليه محكوم است بپرداخت مبلغ60/000/000ريال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ 
سررسيد چک93/8/7 تازمان اجرای حكم ومبلغ2/230/000ريال هزينه دادرسی ونشر آگهی درحق محكوم له ضمنا هزينه نيم عشر دولتی 
بعهده محكوم عليه ميباشد محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجراييه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای 
احكام مدنی(2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد3-مالی معرفی كند كه اجرا حكم واستيفا محكوم به ازآن ميسر باشد چنانچه خود را 
قادربه اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف30روزكليه اموال خود را شامل تعداد يامقدار وقيمت همه اموال منقول وغيرمنقول بطور مشروح 
بر ميزان وجوه نقدی كه بهرعنوان نزد بانكها وموسس�ات مالی واعتباری ايرانی ياخارجی دارد بهمراه مش�خصات دقيق حس�ابهای مذكور 
وكليه اموالی كه اوبهرنحو نزد اش�خاص ثالث دارد وكليه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونيزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغيير ديگردراموال 
مذكور اززمان1س�ال قبل ازطرح دعوای اعس�اربضميمه دادخواست اعس�ار بمقام قضائی ارائه نمايد واال بدرخواس�ت محكوم له بازداشت 
ميشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محكوميت مالی1394(4-خودداری محكوم عليه ازاعالم كامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حكم 
حب�س تعزيری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قان�ون اجرای احكام مدنی وماده20ق.م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محكوميت مالی1394(5-
انتقال مال بديگری بهرنحو باانگيزه فرار ازادای دين به نحوی كه باقيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه 
6ياجزای نقدی معادل نصف محكوم به ياهر2مجازات ميشود)ماده21قانون نحوه اجرای محكوميت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس 
ازمهلت30روزارائه شود آزادی محكوم عليه اززندان منوط به موافقت محكوم له ياتوديع وثيقه يامعرفی كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود 

)تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محكوميت مالی1394(
9750-مسئول دفترشعبه 16شورای حل اختالف شهرستان گرگان-حاج محمدی

اجرائيه
    مش�خصات محك�وم له/محك�وم لهم بانک قوامين نش�انی اس�تان ته�ران مي�دان آرژانتين ابت�دای بزرگراه آفريقا ب�رج قوامين 
مش�خصات محكوم عليه/محكوم عليهم موس�ی اكبرنژاد نام پدر محمد علی مجهول المكان مش�خصات نماينده ياقائم مقام قانونی 
محك�وم له/محكوم عليه ميالد حميد زاده نام پدررجبعلی نش�انی اس�تان گلس�تان شهرس�تان گرگان بلوار نهارخ�وران حدفاصل 
عدالت48و50مديري�ت بان�ک قوامين نماين�ده حقوقی بانک قوامي�ن محكوم به:بموجب درخواس�ت اجرای حكم مربوطه بش�ماره 
9710091722401554بايگانی960867وش�ماره دادنام�ه مربوط�ه 9609971722401632 محك�وم علي�ه محك�وم اس�ت بپرداخت 
مبلغ60/000/000ري�ال باب�ت اص�ل خواس�ته وپرداخت خس�ارت تاخيرتاديه ازتاريخ سررس�يد چ�ک93/8/7 تازم�ان اجرای حكم 
ومبلغ2/230/000ريال هزينه دادرسی ونشر آگهی درحق محكوم له ضمنا هزينه نيم عشر دولتی بعهده محكوم عليه ميباشد محكوم 
عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجراييه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احكام مدنی(2-ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد 3-مالی معرفی كند كه اجرا حكم واس�تيفا محكوم به ازآن ميس�ر باش�د چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد 
اجراييه نداند بايد ظرف30روزكليه اموال خود را ش�امل تعداد يامقدار وقيمت همه اموال منقول وغيرمنقول بطور مش�روح برميزان 
وجوه نقدی كه بهرعنوان نزد بانكها وموسسات مالی واعتباری ايرانی ياخارجی دارد بهمراه مشخصات دقيق حسابهای مذكور وكليه 
اموالی كه اوبهرنحو نزد اش�خاص ثالث دارد وكليه مطالبات اوازاش�خاص ثالث ونيزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغيير ديگردراموال 
مذكور اززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضميمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نمايد واال بدرخواست محكوم له بازداشت 
ميشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محكوميت مالی1394(4-خودداری محكوم عليه ازاعالم كامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای 
حك�م حبس تعزي�ری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قانون اج�رای احكام مدنی وماده20ق.م.اوماده 16قان�ون نحوه اجرای محكوميت 
مالی1394(5-انتق�ال م�ال بديگری بهرنحو باانگيزه ف�رار ازادای دين به نحوی كه باقيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی نباش�د 
موجب مجازات تعزيری درجه 6ياجزای نقدی معادل نصف محكوم به ياهر2مجازات ميشود)ماده21قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 
1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه ش�ود آزادی محكوم عليه اززندان منوط به موافقت محكوم له ياتوديع وثيقه 

يامعرفی كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محكوميت مالی1394(
9751-مسئول دفترشعبه 16شورای حل اختالف شهرستان گرگان-حاج محمدی

اجرائيه
    مشخصات محكوم له/محكوم لهم بانک قوامين نشانی گرگان بلوار ناهارخوران بين عدالت 48-50مشخصات محكوم عليه/محكوم عليهم1-
سيد محسن ميرقاسمی نام پدر غالمحسن نشانی گلستان گرگان خ مالقاتی9 ساختمان البرز ط 1واحد 1و2-بيژن سلطانيان نام پدر محمد 
نشانی گلستان گرگان فلكه مالقاتی جنب نانوايی قالچ مجتمع ورسک ط 4شمالی3-حسن محمدی زيارتی نام پدر حاتم مجهول المكان 
مشخصات نماينده ياقائم مقام قانونی محكوم له/محكوم عليه ميالد حميد زاده نشانی گلستان گرگان نماينده حقوقی بانک قوامين محكوم 
به:بموجب درخواس�ت اجرای حكم مربوطه بش�ماره 9710091722401524بايگانی960708وش�ماره دادنامه مربوطه9609971722401340 
محكوم عليه محكوم اس�ت بپرداخت تضامنی مبلغ 32/324/656ريال بابت اصل خواس�ته ومبلغ91/054/058 ريال بابت خس�ارت ناشی 
ازعدم پرداخت ديون تا تاريخ 96/4/13 وازتاريخ اخير تازمان اجرای حكم بپرداخت روزانه مبلغ 40438ريال بابت خس�ارت ناش�ی ازعدم 
پرداخت به ماخذ محكوم به ومبلغ3/990/000ريال بابت هزينه دادرس�ی ونش�رآگهی درحق محكوم له ضمنا هزينه نيم عشر دولتی بعهده 
محكوم عليه ميباشد محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجراييه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احكام 
مدنی(2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد3-مالی معرفی كند كه اجرا حكم واستيفا محكوم به ازآن ميسر باشد چنانچه خود را قادربه 
اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف30روزكليه اموال خود را شامل تعداد يامقدار وقيمت همه اموال منقول وغيرمنقول بطور مشروح برميزان 
وجوه نقدی كه بهرعنوان نزد بانكها وموسسات مالی واعتباری ايرانی ياخارجی دارد بهمراه مشخصات دقيق حسابهای مذكور وكليه اموالی كه 
اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وكليه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونيزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغيير ديگردراموال مذكور اززمان1سال 
قبل ازطرح دعوای اعساربضميمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نمايد واال بدرخواست محكوم له بازداشت ميشود)مواد8و3قانون نحوه 
اجرای محكوميت مالی1394(4-خودداری محكوم عليه ازاعالم كامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حكم حبس تعزيری درجه 7رادرپی 
دارد)ماده 34قانون اجرای احكام مدنی وماده20ق.م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محكوميت مالی1394(5-انتقال مال بديگری بهرنحو باانگيزه 
ف�رار ازادای دين به نحوی كه باقيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی نباش�د موجب مج�ازات تعزيری درجه 6ياجزای نقدی معادل نصف 
محكوم به ياهر2مجازات ميشود)ماده21قانون نحوه اجرای محكوميت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی 
محكوم عليه اززندان منوط به موافقت محكوم له ياتوديع وثيقه يامعرفی كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه 

اجرای محكوميت مالی1394(
9749-مسئول دفترشعبه 16شورای حل اختالف شهرستان گرگان-حاج محمدی

آگهی ابالغ وقت رسيدگی ودادخواست وضمائم به خليل تازيكه
   خواهان سيدياسرحس�ينی دادخواس�تی بطرفيت خوانده خليل تازيكه فرزند علی به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
وبش�ماره پرونده كالسه9709981721100283بايگانی970283/شعبه11شورای حل اختالف مجتمع شهيد قدوسی شهرستان گرگان ثبت 
ووقت رس�يدگی مورخ1397/10/05ساعت8/30صبح تعيين كه حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آيين دادرسی مدنی بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب يكنوبت دريكی ازجرايد كثيراالنتش�ار آگهی ميگردد تاخوانده ظرف يكماه پس 
ازتاريخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی كامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دريافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
9741-مسئول دفترشعبه11شو رای حل اختالف گرگان-شعبان زاد

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: 1- بهنام عظيمی 2- نجف فخری دمشقيه  كالسه پرونده: 654/7/97 وقت رسيدگی: به روز تاريخ 97/9/7 ساعت 16:00خواهان: 
حس�ن قياسی خوانده: 1- بهنام عظيمی 2- نجف فخری دمش�قيه  خواسته: تنظيم سند خواهان دادخواستی تسليم دفتركل دادگستری 
اسالمش�هرنموده كه جهت     رسيدگی به شعبه ش�ورای حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده وبه علت مجهول المكان 
بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستورشورا وبتجويز ماده72 قانون آئين دادرسی مدنی با عنايت ماده19قانون شوراهای حل اختالف 
مراتب يک نوبت دريكی ازجرايد كثيراالنتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاريخ نشرآگهی تا قبل ازوقت رسيدگی به دفترشورا مراجعه وضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد ودروقت مقررفوق جهت رسيدگی دراين شورا حاضرشويد درصورت 
عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب وشوراغيابا«اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد ابالغی بوسيله آگهی الزم شود فقط 

يک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود. 
م الف 2844 مديردفترشعبه 7 شورای حل اختالف اسالمشهر 

گواهی حصروراثت
آقای رس�ول كشاورز وليان  بشماره شناس�نامه 27832 فرزند علی مردان  متولد1365 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوكپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 888/13/97 تقديم اين حوزه نموده چنين اشعارداشته است كه شادروان عليمردان كشاورز 
وليان  فرزند غالم حسين به شماره شناسنامه 1508 درتاريخ 96/10/13 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حين الفوت وی عبارتند از ...1- 
مقدوره كشاورز صفيعی فرزند احسان ش.ش27 همسرمتوفی2- محسن كشاورز وليان فرزند عليمردان ش.ش5593پسرمتوفی3- رسول 
كشاورز وليان فرزند عليمردان ش.ش27832پسر متوفی4- فاطمه كشاورز وليان فرزند عليمردان ش.ش2162دخترمتوفی5- شهال كشاورز 
وليان فرزند عليمردان ش.ش2190دخترمتوفی6- سيما كشاورز وليان فرزند عليمردان ش.ش7013دخترمتوفی7- رقيه كشاورز وليان فرزند 
عليمردان ش.ش745دخترمتوفی8- افسانه كشاورز وليان فرزند عليمردان ش.ش8736دخترمتوفی اينک پس ازانجام تشريفات مقدماتی 
جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا يک نوبت منتشر شود تا چنانچه هركس قرضی دارد يا وصيتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاريخ نشر 

آگهی ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد و ابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.م الف 2789 
رئيس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
خانم فاطمه رضايی حاجی ده  بش�ماره شناس�نامه 5733 فرزند گل برار  متولد1364 صادره تهران ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواهی فوت 
وفتوكپی شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 885/13/97 تقديم اين حوزه نموده چنين اشعارداشته اس�ت كه شادروان گل برار رضايی 
حاجيده  فرزند علی ميرزا  به ش�ماره شناس�نامه 347 درتاريخ 97/7/26 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حين الفوت وی عبارتند 
از ...1- تاجی اشرفی فرزند تيمور ش.ش1172همسرمتوفی2- حميد رضا رضايی حاجيده فرزند گل برار ش.ش5560106054پسرمتوفی3- 
فاطمه رضايی حاجيده فرزند گل برار ش.ش 5733دخترمتوفی4- مرضيه رضايی حاجيده فرزند گل برار ش.ش24332دخترمتوفی5- مريم 
رضايی حاجيده فرزند گل برار ش.ش47274دخترمتوفی6- ريحانه رضايی حاجيده فرزند گل برار ش.ش5560826189دخترمتوفی7- علی 
ميرزا رضايی حاجی دهی فرزند رمضان ش.ش17 پدر متوفی اينک پس ازانجام تشريفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا 
يک نوبت منتشر شود تا چنانچه هركس قرضی دارد يا وصيتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاريخ نشر آگهی ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد 

و ابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.م الف 2768 
رئيس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی دادنامه 
پرونده كالسه 9509980841300842 شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان ايالم تصيم نهايی شماره 9709970843800874، شاكی: 
دادسرای عمومی و انقالب ايالم- دادستان به نشانی ايالم- خيابان عدالت دادسرای عمومی و انقالب ، متهم: عزت اهلل باب فرزند نيازعلی به 
نشانی )فعالً مجهول المكان( تلفن 09185124065، اتهام: اهانت به بنيانگذار جمهوری اسالمی ايران)ره( . دادگاه با استعانت از خداوند متعال 
و با اعالم ختم دادرسی مبادرت به صدور رأی می نمايد. گردشكار: شعبه اول دادياری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ايالم قرار جلب 
به دادرسی شماره)421-97/5/17( را عليه عزت اله باب فرزند نيازعلی به شماره ملی 4530032493 به اتهام توهين به بنيانگذار جمهوری 
اس�المی ايران)ره( در ارديبهش�ت و خرداد 1395 صادر و پرونده پس از موافقت معاون دادستان با قرار مذكور و صدور كيفرخواست شماره 
)1698-97/5/23( از جانب داديار محترم شعبه اول به دادگاه انقالب اسالمی ايالم با تقاضای مجازات مذكور ارسال كه پس از ارجاع و ثبت 
و جری تشريفات قانونی نامبرده در جلسه دادرسی مورخ 97/7/30 حاضر نشده و با وصف ابالغ قانونی اليحه دفاعيه نيز اراسال نكرده است.  
))رأی دادگاه(( نظر به اينكه اوالً پس از ش�كايت ش�خصی بهنام احد صفری نصر فرزند محمد حسين متهم عزت اله باب فرزند نياز علی در 
موضوعات ديگر نيز در خصوص توهين به بنيانگذار جمهوری اسالمی)ره( دادسرای عمومی و انقالب ايالم مسئله را مورد تحقيق و تعقيب 
قرار داده و در صورتجلسه پيامک ارسالی از متهم به شاكی) صفحه5 پرونده(متن توهين مشاراليه خارج نويسی گرديده است. ثانياً متهم 
يادش�ده  در هيچيک از جلس�ات دادسرا و دادگاه حاضر نشده و اليحه ای نيز ارسال ننموده است بزه منتسبه احراز گرديده به استناد مواد 
160،211و 514 قانون مجازات اسالمی مصوب 1362 متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزيری محكوم می نمايد. رأی صادره غيابی 
ظ�رف بيس�ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و ظرف بيس�ت روز ديگر پس از اتمام مهلت واخواه�ی قابل اعتراض در دادگاه 

تجديد نظر استان ايالم می باشد.
شعبه اول دادياری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ايالم 

آگهی دادنامه
پرونده كالسه 9609980840900598 شعبه 104 دادگاه كيفری دو شهرستان ايالم تصميم نهايی شماره 9709970843000728. شاكی: اداره 
كل دامپزشكی استان با نمايندگی آقای علی رضا الهی راد  فرزند رضا به نشانی ايالم- اداره دامپزشكی شهرستان. متهم: آقای سجاد روزبه 
فرزند حميد مجهول المكان.اتهام: انجام اقداماتی كه تهديد عليه بهداشت عمومی محسوب می شوند.در وقت فوق العاده جلسه شعبه 104 
دادگاه كيفری 2 شهرستان ايالم به تصدی امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر است دادگاه با توجه به جميع اوراق و 
محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی و با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف ووجدان وادله موجود مبادرت به صدور 
رأی می نمايد))رأی دادگاه((   در خصوص كيفرخواس�ت ش�ماره 9710430843900904 صادره از دادسرای عمومی و انقالب ايالم عليه آقای 
س�جاد روزبه فرزند حميد، دائربرتهديد عليه بهداش�ت عمومی از طريق كشتار غير مجاز دام، دادگاه  باعنايت به مجموع اوراق و محتويات 
پرونده، گزارش دامپزشكی شهرستان ايالم، عدم حضورمتهم در تحقيقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقالب ايالم و جلسه رسيدگی 
دادگاه و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده ارتكاب بزه انتسابی را محرزو مسلم دانسته و به استناد ماده 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 و مواد 406 و 427 قانون آيين دادرسی كيفری و ماده 688 قانون تعزيرات مصوب 1375نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزيری 
محكوم می نمايد. رأی صادره غيابی محسوب و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بيست 

روز ديگرقابل تجديد نظرخواهی در محاكم تجديد  نظراستان ايالم می باشد.
دادرس شعبه 104 دادگاه كيفری 2 ايالم - محمد سهراب زاده

آگهی دادنامه
پرونده كالسه 9609980844600803 شعبه 101 دادگاه كيفری دو شهرستان ايالم تصميم نهايی شماره 9709970842700799 ، شاكی: آقای 
هوشنگ حميديان فرزند جعفر به نشانی ايالم- ميدان كشوری بلوار شهيد بهشتی- جايگاه حميديان، متهم: آقای ياسر حسن خانی فرزند 
كامران به نشانی مجهول المكان، اتهام ها: 1- تهديد 2- توهين 3- ضرب و جرح عمدی  )بسمه تعالی( به تاريخ 1397/8/14 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه 101 دادگاه كيفری دو شهرستان ايالم به تصدی امضاء كننده ذيل تشكيل است. پرونده كالسه فوق تحت نظر است . دادگاه 
با عنايت به مجموع اوراق و محتويات پرونده و احراز كفايت رسيدگی، ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تكيه برشرف 
ووجدان به ش�رح ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد))رأی دادگاه(( در خصوص اتهام آقای ياس�ر حس�ن خانی فرزند كامران فعالً مجهول 
المكان داير بر ايراد ضرب و جرح عمدی، موضوع شكايت آقای هوشنگ حميديان بدين توضيح كه نامبرده در تاريخ 96/5/10 و در شهرستان 
ايالم و با شاكی درگير و او را به وسيله چوب دستی مورد ضرب و جرح عمدی قرار داده است. لهذا دادگاه با توجه به كيفرخواست صادره از 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ايالم، گزارش اوليه ضابطين ص1 پرونده ، اقرار متهم در دادسرا به شرح ص 3 و 4 پرونده، نظريه پزشكی 
قانونی، ص 9 پرونده، بازبينی قلم دوربين مدار بسته ص 14 پرونده اظهارات مطلع ص 28 پرونده، و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی و 
عدم ارائه دليل محكمه پسند در جلسه دادرسی جهت دفاع و توجيه عمل ارتكابی و ساير قرائن و اوضاع و احوال موجود در پرونده، دادگاه 
اتهام به متهم را محرز و مسلم تشخيص می دهد.و با استناد به مواد 448،450،462،488،492،494،709 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 
نامبرده را به پرداخت 1- يک صدم از يک دهم از يک دوم ديه كامل بابت جراحت حارصه قاعده انگشت پنجم دست راست 2-يک صدم از 
يک دهم از يک دوم ديه كامل بابت جراحت حارصه انگشت شست دست چپ 3-سه هزارم ديه كامل بابت سياه شدگی پهلوی چپ 4- سه 
دهم درصد ديه كامل بابت ارش تورم پهلوی چپ 5- يک صدم از يک دوم ديه كامل بابت خراشيدگی حارصه ثلث تحتانی ساق پای راست در 
حق شاكی محكوم می نمايد كه محكوم عليه مكلف است ظرف يک سال تمام قمری از وقوع جنايت ديه را پرداخت نمايد. رأی صادره غيابی 
و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظرخواهی 

دردادگاههای تجديد نظر استان ايالم است.
رييس شعبه 101 دادگاه كيفری دو شهرستان ايالم- مصطفوی

آگهی دادنامه 
پرونده كالسه 9609988426500296 شعبه 105 دادگاه كيفری دو شهرستان ايالم تصميم نهايی شماره 9709978427000331، شاكی: خانم 
مريم حسين بگ فرزند موسی به نشانی استان ايالم- شهرستان ايالم- شهر ايالم- خيابان استقالل كوچه جمعه پالك 2، متهم: آقای مرتضی 
غالمی فرزند علی به نش�انی مش�هد خيابان امام خمينی 14231 ، اتهام: كالهبرداری. به تاريخ 1397/5/7 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
105 دادگاه كيفری دو شهرستان ايالم بتصدی امضاء كننده ذيل تشكيل است. پرونده كالسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با جميع اوراق 
و محتويات پرونده ختم رس�يدگی را اعالم و با اس�تعانت از خداوند قادر متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد. ))رأی دادگاه(( 
در خصوص اتهام آقای مرتضی غالمی فرزند علی، متواری و مجهول المكان، اطالعات بيشتری از وی در دسترس نيست داير بركالهبرداری 
به مبلغ هفتصد هزار تومان موضوع شكايت خانم مريم حسين بگ فرزند موسی، نظر به كيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
شهرس�تان ايالم كه به موجب آن دادس�تان محترم تقاضای مجازات متهم را نموده است و با مالحظه شكايت شاكی بدين شرح كه در سال 
1396 از طريق يک دوس�ت با يک دعانويس از طريق تلفن آش�نا شده است و متهم در خصوص راه حل مشكالت شاكی با دادن وعده های 
واهی و اميدوار نمودن وی به مشكالت ظرف مدت يک هفته موجبات اغفال شاكی را فراهم نموده است. و همچنين از طريق فضای مجازی 
)تلگرام( كه خود را به عنوان دعانويس معرفی نموده است با رد و بدل كردن پيامهايی به همديگر در زمينه دعانويسی باعث اعتماد شاكی 
مذكور گرديده است كه النهايه منتهی به واريز مبلغ هفتصد هزار تومان به شماره كارت بانكی 6063731030447115 از طريق كارت به كارت 
شده است كه با مشاهده آن و متوجه شدن به اين موضوع كه اين دعاهای مكتوب كه فاقد هرگونه اعتبار و ارزش می باشند با متهم تماسی 
حاصل و در خواست استرداد وجوه انتقالی نموده است كه متهم حاضر به استرداد آن مبلغ مزبور نشده است بنا براين با توجه به محتويات 
و اوراق پرونده، حسب شكايت شاكی، گزارش مرجع انتظامی و تحقيقات)پليس فتا( ، استعالم از اپراتور مربوطه و سايرقرائن با احراز اركان 
متشكله بزه انتسابی، و صرفنظر عدم حضور وتدارك هرگونه دفاعی از جانب متهم عليرغم ابالغ احضار وی از طريق نشر آگهی عدم حضور 
در مراحل تحقيق و رسيدگی، از نظر دادگاه بزه كاری مشاراليه محرز و مسلم تشخيص داده و با استناد به ماده يک قانون تشديد مجازات 
مرتكبين اختاللی، ارتشا و كالهبرداری عالوه بر رد مال، به تحمل دو سال حبس تعزيری و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده محكوم 
می نمايد. رأی صادرشده غيابی و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی 

ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاكم تجديد نظر استان ايالم است.
دادرس شعبه 105 دادگاه كيفری دو شهرستان ايالم- محمد صادق كريمی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
رقيه دودانگه دارای ش�ماره شناسنامه 797 به شرح دادخواست كالس�ه 970751/ش4 از اين شورا درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده  كه شادروان  ربيعه دودانگه قره آقاجی به شماره شناسنامه 661 در تاريخ 97/4/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر به 1. محمدتقی فيضی شماره شناسنامه 4400175952  ابوالفضل فيضی شماره شناسنامه 4139  بهروز دودانگه 
شماره شناسنامه 465  جملگی پسران متوفی و رقيه دو دانگه شماره شناسنامه 797 دختر متوفی و باقيه كاوندی پور )خدمتعلی ( شماره 
شناسنامه 17644 مادر متوفی و  الغير اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی 

دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  
716 رئيس شعبه 4 شورای حل اختالف ابهر 

آگهی مربوط به تجديد نظر 
آگهی ابالغ دادخواس�ت و ضمائم تجديد نظر خواهی به آقای مهرداد  فروتن كودهی تجديد نظر خواه آقای ابراهيم قليزاده ماش�ک فرزند 
خداداد دادخواست تجديد نظر خواهی به طرفيت تجديد نظر خوانده  آقای مهرداد فروتن كودهی نسبت به دادنامه شماره در پرونده كالسه 
970486/1 شعبه  اول حقوقی تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346  قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن تجديد نظر 
خوان�ده  مرات�ب تبادل لوايح يک نوبت در يكی از جرايد كثير االنتش�ار آگهی  می گردد تا تجديد نظر خوانده  ظ�رف ده روز پس از تاريخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجديد نظر خواهی را دريافت و چنانچه 
پاسخی دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در غير اينصورت پس از انقضای مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر 

اقدام خواهد شد. 
2836 متصدی امور دفتری  دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اسالمشهر 

دادنامه 
پرونده كالسه 9709988610500154  شعبه پنجم  دادگاه عمومی حقوقی  دادگستری شهرستان 
اراك  تصمي�م نهاي�ی   ش�ماره 9709978610500722  خواهان ها: 1.  آق�ای امير حق جو فرزند 
حس�ين  2.  خانم ش�قايق رضايی فرزند  عليرضا  3. آقای علی ا كبر اكبری فرزند  حيدرعلی با 
وكالت آقای شهرحرديان فرزند محمدعلی  به نشانی استان مركزی شهرستان اراك  اراك خيابان 
ش�ريعتی فلكه فرمانداری مجتمع فرمانيه طبقه اول واحد1  خوانده : خانم ثريا سينايی به نشانی 
مجهول المكان خواسته ها: 1. مطالبه وجه بابت ... 2.  مطالبه خسارت دادرسی 3.  مطالبه خسارت 
تاخير تاديه  گردشكار: خواهان دادخواستی  را به خواسته فوق و به طرفيت خوانده  مزبور مطرح 
می نمايد. متعاقب تشكيل جلسه دادرسی دادگاه اظهارات خواهان را استماع نموده و به اسناد و 
مدارك و داليل ايش�ان التفات نمودهو پس  از  جری تش�ريفات الزم با استعانت از خداوند متعال 
با ا عالم ختم رسيدگی  به شرح آتی اقدام به اصدار تصميم نهايی می نمايد. رای دادگاه راجع به 
دعوی مطروحه  از سوی 1. آقای امير حق  جو  فرزند حسين  2. آقای شقايق رضائی فرزند عليرضا 
3.  آقای علی اكبر اكبری فرزند  حيدرعلی با وكالت آقای رضا شهرجرديان به طرفيت خانم ثريا 
س�ينايی به خواس�ته مطالبه مبلغ 375630000 ريال به انضمام  خسارات دادرسی و تاخير تاديه 
وكيل خواهان ها در توضيح  دعوی مطروحه اظهار  داش�ته است كه موكلين مبالغی را به حساب 
خوانده  جهت ا عزام به س�فر توريس�تی واريز  كرده لكن ايشان به تعهدات خويش  عمل ننموده 
اس�ت فلذا با توجه به مراتب فوق تقاضای الزام خوانده  به اس�ترداد وجوه دريافتی و خس�ارات 
دادرسی  و حق الوكاله وكيل را داريم  خوانده  در جلسه دادرسی  حاضر  نشده و دف اعی مطرح 
نكرده اس�ت دادگاه  با عنايت به تعدد و كثرت مس�تندات  مطالبات خواهان   اقدام به ارجاع امر 
به كارش�ناس نموده است كه متعاقب ارائه نظريه كارشناس اعتراضی كه نقض آن را ايجاب نمايد 
تعرفه نش�ده اس�ت علی هذا دادگاه از توجه به 1.  اظهارات بالمع�ارض خواهان  و 2. عدم حضور  
خوانده    جهت طرح دفاع و 3. تعرفه مس�تندات مويد برائت ذمه خوانده  4. نظريه كارشناس�ی   
متضمن احراز و ا عالم مطالبات خواهان دعوی مطروحه خواهان را ثابت و وارد تشخيص و مستندا 
به مواد 198 قانون آئين دادرسی  مدنی و 265 قانون مدنی  حكم به محكوميت خوانده  به تاديه 
375630000 ريال در حق خواهان ها به انضمام  خس�ارات دادرسی اعم از هزينه دادرسی و  حق 
الزحمه كارشناس�ی پرداخت شده از سوی خواهان و هزينه اوراق وفق تعرفه و حق الوكاله وكيل  
وفق  قرارداد وكالت و خس�ارت تاخير تاديه از زمان تقديم دادخواست تا يوم الوصول با محاسبه 
اجرای احكام مدنی محكوم می نمايد. رای صادره غيابی و  ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی  
در اين ش�عبه س�پس با انقضای مهلت مقرر ظرف 20 روز قابل اعتراض  و تجديد نظر خواهی در 

محاكم تجديد نظر استان مركزی است. 
3859 رئيس شعبه پنجم دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اراك 

آگهی 
محكوم له: صندوق كارآفرين اميد محكوم عليه:   غالمرضا صفوی و منير  السادات ميری پيرو آگهی های منتشره در جرايد   بدينوسيله به 
غالمرضا صفوی و منير ا لس�ادات ميری كه مجهول المكان می باش�ند ابالغ می شود طبق اجرائيه  صادره از شعبه  ششم در پرونده كالسه 
961006  به موجب دادنامه شماره 9709978610600073 صادره از شعبه ششم  حقوقی اراك محكوم عليهم محكوم اند تضامنی به پرداخت 
14/000/000  ريال بابت اصل خواس�ته و س�ود و خسارت تاخير تاديه  تا 1396/12/05 و پس از آن روزانه 13/277 ريال خسارت تاخير تا يوم 
االدا و خسارات دادرسی مبلغ 3/379/000 ريال در حق محكوم له می باشد. پرداخت  نيم عشر حق اجرا و  نيز  هزينه های اجرائی بر عهده 
محكوم عليه می باشد. لذا مفاد اجرائيه  صادره  يک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9  قانون اجرای احكام مدنی  در يكی از جرايد كثير 
االنتشار  درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار  آگهی  نسبت به اجرای مفاد  اجرائيه  اقدام گردد. در غير اينصورت  واحد اجرای احكام  

طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود. 
3862 مدير دفتر حقوقی شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی  دادگستری  شهرستان اراك 

اجرائيه 
مش�خصات محكوم له/  محكوم لهم :  س�ميه وفايی نژاد فرزند امير نش�انی: مركزی اراك خ رنگرزها   حافظ ك ش  حران اف  مش�خصات 
محكوم عليه/ محكوم عليهم: فرزاد سوسن آبادی  فراهانی فرزند  غالمرضا  محكوم به:  بموجب  درخواست اجرای حكم مربوطه  به شماره 
1397373720  و شماره دادنامه  مربوطه 9609978701700587  محكوم عليه محكوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی  و تنظيم و 
انتقال  سند رسمی خودروی پرايد به شماره انتظامی 376س91 ايران 47  و شماره موتور 00253938 بنام خواهان و پرداخت 845000 ريال 

بابت هزينه دادرسی در حق ايشان و همچنين پرداخت حق ا جرا به عهده محكوم عليه می باشد. 
3865 مسئول دفتر  شعبه شورای حل اختالف شعبه 17  شورای حل اختالف   حقوقی شهری اراك 

دادنامه 
پرونده كالسه 9609980404500564  شعبه 5  دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اردبيل تصميم نهايی  شماره 9709970404501049  خواهان: 
آقای محمد جعفرزاده فرزند چراغعلی  با وكالت  آقای كريم پرنيان فرزند عالم به نشانی مشگين شهر  خ 22 بهمن خواندگان:  1. آقای بخشعلی 
لطفی راد  2. آقای سلطانعلی لطفی 3.  آقای يداهلل لطفی همگی  به نشانی اردبيل باكری شهرك سبالن كوچه فلسطين 3 فعال مجهول المكان  ا 
عمال ماده 73 ق.ا.د.م  نشر آگهی – وراث حسينعلی لطفی 4.  آقای آقای رضا راستايی انزابی  فرزند مجتبی  به نشانی اردبيل نبش بازار زرگران 
روبروی راسته بازار 5.  آقای منصور لطفی سقرلو فرزند حسينعلی  9. خانم اقدس لطفی سقرلو فرزند حسينعلی 10.  آقای علی لطفی سقرلو 
فرزند حسينعلی همگی به نشانی اردبيل باكری شهرك سبالن كوچه فلسطين 3 فعال مجهول المكان اعمال ماده 73 ق.آ.د.م نشر آگهی  وراث 
حسينعلی لطفی سقرلو 11. بنياد مسكن انقالب اسالمی استان اردبيل به نشانی اردبيل ميدان قيام طبقه فوقانی موسسه قرض الحسنه حسن 
المجتبی اداره بنياد مسكن انقالب اسالمی اردبيل 12. آقای ياور حقيقی  فرزند داود به نشانی استان البرز شهرستان كرج كرج فاز 4 مهرشهر 
بلوار گلها  چهارراه هنرستان دكه روزنامه فروشی حقيقی 13.  خانم معصومه طريقی فرزند  محرم به نشانی اردبيل شهرك رسالت كوچه ظفر 7 
پالك 16 خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی  2. الزام به تنظيم سند رسمی ملک رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای محمد جعفرزاده 
با وكالت آقای كريم پرنيان به طرفيت آقايان و خانم ها شهربانو،  محبوبه، منصور،  اقدس،  مهين، علی، بخشعلی، سلطانعلی، يداله، همگی لطفی 
رضا راستايی انزابی، معصومه طريقی، ياور حقيقی،  بنياد مسكن انقالب اسالمی اردبيل به خواسته الزام خواندگان به تنظيم سند رسمی انتقال 
يک قطعه زمين به شماره 93  از پالك 4436  فرعی از 73  اصلی جنوبی از 1280  فرعی از 73 اصلی با محاسبه خسارات دادرسی  خواهان  
اظهار داش�ته طی تعاقب ايادی قطعه زمين مزبور را از ياور حقيقی خريداری نموده وا و نيز از  ايادی قبلی خريداری كرده اس�ت و لذا با طرح 
دادخواست  خو استار رسيدگی  شده است دادگاه با   بررسی اوراق و محتويات پرونده نظر به اينكه  حسب  اسناد وكالتی پيوست دادخواست  
و عرف حاكم در داد و ستد امالك كه تنظيم سند وكالت را هم دال بر خريد و فروش ملک تلقی می نمايد و خواهان با ترتب ايادی يک قطعه 
زمين از بلوك 12 شهرك كوثر خريداری نموده و اين قطعه زمين به بنام بنياد مسكن انقالب اسالمی بوده و با توجه به انتقال آن تنظيم سند 
رس�می در اين خصوص  ضرورت دارد لذا مس�تندا به مواد 219، 220 و 225 قانون مدنی و مواد 198 و 519  قانون آئين دادرسی مدنی حكم به 
محكوميت  بنياد مسكن انقالب اسالمی  استان اردبيل  به تنظيم سند رسمی انتقال پالك 4436 فرعی مفروز و مجزا شده از 1280 فرعی از 73 
اصلی بخش 3 ا ردبيل ا ستانداردسازی شده و پرداخت 3/231/100 ريال هزينه دادرسی و 1/200/000  ريال حق الوكاله و 3/500/000 ريال هزينه 
كارشناسی در حق خواهان صادر و نسبت به ساير خواندگان مستندا به بند 4 ماده 84  قانون آئين دادرسی مدنی  دعوی خواهان صادر و ا عالم 
می نمايد. رای صادره  حضوری و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر خواهی در محاكم محترم  تجديد نظر استان اردبيل می باشد. 
109306 رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اردبيل 

دادنامه 
پرونده كالس�ه 909980404200581  شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اردبيل تصميم نهايی  ش�ماره 9709970404201080  خواهان: آقای 
شهرام عباسی باهنر فرزند حبيب به نشانی استان اردبيل شهرستان اردبيل شهر اردبيل بزرگراه شهدا كوچه شهيد آل طه درمانگاه فارابی 
پالك 38  ،  خوانده : خانم مونا مالحی كارای  فرزند رحيم به نش�انی تهران خيابان س�هروردی ش�مالی  ميدان پائيری ش�هيد قندی غربی 
نبش كوچه 26  پالك 47 طبقه س�وم خواس�ته: تعديل تقس�يط محكوم به  رای دادگاه در خصوص دادخواس�ت آقای شهرام عباسی باهنر 
فرزند حبيب به طرفيت خانم مونا مالحی  كارای فرزند رحيم به خواسته تقاضای اعسار و تعديل اقساط محكوم به موضوع دادنامه  شماره 
9509970404200403  صادره از ش�عبه  7  دادگاه تجديد نظر اس�تان اردبيل  محكمه با امعان نظر به دادخواست تقديمی بشرح خواسته و 
نظر همكار محترم مش�اور قضايی دادگاه خانواده و اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده  عليرغم ابالغ ازطريق نش�ر در آگهی  در جلسه 
دادرسی و خاصه  گواهی گواهان تعرفه شده خواهان در تائيد  و تسجيل ادعای مشاراليه مبنی بر عدم مالئت و تمكن مالی به پرداخت اقساط 
معينه در دادنامه مذكور و افزايش قيمت سكه نسبت به تاريخ صدور حكم تقسيط و تغيير در وضعيت معيشت و درآمد محكوم عليه و احراز 
عدم توانايی نامبرده رای پرداخت اقساط  معينه  محكمه خواسته خواهان را وارد تشخيص و به استناد تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای 
محكوميت های مالی   حكم بر تعديل اقساط معينه  از تعداد يک سكه طالی تمام بهار آزادی طرح جديد در هر دو ماه به تعداد يک سكه 
ط�الی تم�ام به�ار آزادی طرح جديد در هر پنج ماه محك�وم  به را صادر و اعالم می دارد. رای صادره   غيابی  ظرف بيس�ت روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در اين شعبه   و ظرف بيست روز پس از  آن قابل تجديد نظر خو اهی در محاكم محترم  تجديد نظر استان اردبيل می باشد. 
10929 رئيس شعبه ا ول  دادگاه خانواده اردبيل – جالل آفاقی 

آگهی 
در پرونده كالسه 9709988315200753   شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  كرمانشاه 1. حامد امجديان بابت مشاركت 
در س�رقت های تعزيری متعدد مس�لحانه و كيف قاپی  2. فالح 3. فرزاد ميرزايی  به اتهام خريد و معامله اموال مس�روقه به موجب 
ش�كايت خانم حس�نا حيدری و غيره تحت تعقيب قرار  دارند با توجه به معلوم نبودن  محل اقامت وی و عدم امكان ابالغ احضاريه و 
عدم دسترسی به او طبق ماده 174  قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت در رو زنامه   كثير االنتشار آگهی  و  متهمين ظرف 

مهلت يک ماه احضار می شود  پس از انقضای  مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد. 
889 بازپرس شعبه اول دادسرای  عمومی و انقالب كرمانشاه 

آگهی 
در پرونده كالسه 9709988315200694 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  كرمانشاه مسعود اكبری به اتهام كالهبرداری  
در فض�ای مج�ازی به مبلغ 1/694/150  تومان به موجب  ش�كايت خانم س�احر مقبوليان تحت تعقيب قرار  دارن�د با توجه به معلوم 
نبودن  محل اقامت وی و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترس�ی به او طبق ماده 174  قانون آئين دادرس�ی كيفری مراتب يک 
نوبت در رو زنامه   كثير االنتش�ار آگهی  و  متهمين ظرف مهلت يک ماه احضار می ش�ود  پس از انقضای  مهلت مذكور تصميم الزم 

گرفته خواهد شد. 
890 بازپرس شعبه اول دادسرای  عمومی و انقالب كرمانشاه 

آگهی 
در پرونده كالس�ه 9709988315200822  ش�عبه اول بازپرس�ی دادس�رای عمومی و انقالب  كرمانش�اه امير درويش حسن به اتهام  
كالهب�رداری  در فض�ای مج�ازی به مبلغ 1/175/000  تومان به موجب  ش�كايت حجت اله نجفی تحت تعقيب ق�رار  دارند با توجه به 
معلوم نبودن  محل اقامت وی و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترس�ی به او طبق ماده 174  قانون آئين دادرس�ی كيفری مراتب 
يک نوبت در رو زنامه   كثير االنتش�ار آگهی  و  متهمين ظرف مهلت يک ماه احضار می ش�ود  پس از انقضای  مهلت مذكور تصميم 

الزم گرفته خواهد شد. 
891 بازپرس شعبه اول دادسرای  عمومی و انقالب كرمانشاه 

آگهی وقت رسيدگی
خواهان بانک ملت ش�عبه بازار دادخواس�تی به طرفيت خواندگان: 1- پروين ارجمندی 2- محمدانور كرم زائی هر دو نفر مجهول المكان 
خواس�ته مطالبه وجه س�فته به مبلغ 10/000/000 ريال وقت رس�يدگی: يک ماه بعد از نشر آگهی  به كالس�ه: 9709989505400065 ثبت 
گرديده اس�ت و به درخواس�ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور قاضی 
محترم شورای حل اختالف مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع  از مفاد آن 

به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
1480 شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان ايرانشهر

دادنامه
)رای دادگاه( در خصوص دادخواست بانک ملت با وكالت آقای عليرضا بشير بنائم به طرفيت خواندگان 1- محسن كدخدازهی فرزند 
رس�تم 2- دادرحمن ريگی فرزند فقير محمد به خواس�ته مطالبه دو فقره س�فته به مبلغ 22/000/000 ريال و خس�ارت تاخير تاديه و 
خسارات دادرسی وارده خواهان به شرح دادخواست تقديمی اشعار داشته خوانده رديف اول از تسهيالت مالی بانک استفاده و بابت 
دو فقره س�فته مس�تند دعوی به ش�ماره های 07017001 )سری/ ط( 2-283375 )س�ری/د( را با ضمانت خوانده رديف دوم امضاء و 
به بانک تس�ليم نموده اند كه در سررس�يد بلحاظ امتناع از پرداخت واخواس�ت گرديده اند لذا درخواست صدور حكم بر محكوميت 
تضامنی خواندگان به ش�رح خواس�ته را دارد دادگاه نظر به محتويات پرونده و اظهارات خواهان و فتوكپی مصدق واخواس�ت ش�ده 
س�فته ه�ا كه ضميمه پرونده می باش�د و اينكه خواندگان دعوا علی رغم ابالغ اخطاريه در جلس�ه دادگاه حض�ور نيافته و در مقابل 
ادع�ای خواه�ان دفاع موثری ننموده و دليلی بر برائت ذمه خود ارائه نكرده اند وجود س�ند تجاری در يد خواهان داللت بر اش�تغال 
ذمه خواندگان دارد لذا دعوای خواهان را موجه تش�خيص داده مس�تندا به مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 
522 قانون آيين دادرس�ی مدنی به نحو تضامنی خواندگان را به پرداخت مبلغ 22/000/000 ريال بابت اصل خواس�ته و هزينه دادرسی 
و حق الوكاله وكيل و به پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1392/2/12 تا يوم االداء طبق شاخص نرخ تورم اعالمی بانک مركزی 
ك�ه در اجرای احكام محاس�به می گ�ردد در حق خواهان محكوم می نماي�د. رای صادره غيابی ظرف بيس�ت روز از تاريخ ابالغ قابل 

واخواهی در اين دادگاه سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان می باشد.
1467 سيد حسين حسينی- رئيس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ايرانشهر

ابالغيه
ش�ماره پرونده: 9709989505200079 مشخصات ابالغ شونده حقيقی: عاليه اتون نام پدر: دادمحمد نشانی: سيستان و بلوچستان- 
ايرانشهر- اداره آموزش پرورش مهلت حضور از تاريخ ابالغ: 64 روز- محل حضور: استان سيستان و بلوچستان- شهرستان ايرانشهر 
مهلت حضور: 1397/10/9 نوع علت حضور: رس�يدگی در خصوص دادخواس�ت بانک ملت بطرفيت شما بخواسته مطالبه وجه مقتضی 

است در وقت مقرر در محل شورا حاضر شويد. ساعت حضور: 9 صبح
1465 شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان ايرانشهر

ابالغيه
ش�ماره پرونده: 9709989505200079 مش�خصات ابالغ شونده حقيقی: زهرا مينوئی نام پدر: محمدحسن نشانی: سيستان و بلوچستان- 
ايرانشهر- خ فردوسی سمت راست درب ششم مهلت حضور از تاريخ ابالغ: 64 روز- محل حضور: استان سيستان و بلوچستان- شهرستان 
ايرانشهر مهلت حضور: 1397/10/9 نوع علت حضور: رسيدگی در خصوص دادخواست بانک ملت بطرفيت شما به خواسته مطالبه وجه مقتضی 

است در وقت مقرر در محل شورا حاضر شويد. ساعت حضور: 9 صبح
1464 شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان ايرانشهر

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقايان بهنام بازرگانی و ركن الدين 
سپهری و عبدالعلی توانگر فالح  

خواهان آقای محمد علی دهقانی اش�كذری  دادخواس�تی به طرفيت خواندگان به خواس�ته تنفيذ 
قرارداد مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982610800212 شعبه 8 دادگاه 
عمومی حقوقی كرج ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/10/10 ساعت 9/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طب�ق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرس�ی مدنی به علت مجه�ول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد .
12 منشی دادگاه حقوقی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی كرج – اعظم محمد ظاهری
آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد فتحی اشكانی فرزند محمد 

صادق
خواه�ان بانک مه�ر اقتصاد با نمايندگی پيمان موحد  دادخواس�تی به طرفيت خواندگان محس�ن 
ورمزيار و محمد فتحی اش�كانی به خواسته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709982611000663 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی كرج ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/10/29 
ساعت 9/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش�انی كامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائ�م را دريافت و در وق�ت مقرر فوق جهت 

رسيدگی در دادگاه حاضر گردد .
63 منشی دادگاه حقوقی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی كرج – آرزو تاثيری

آگهی ابالغ وقت به خوانده 
شماره پرونده كالسه : 970684 وقت رسيدگی : 1397/10/02 ساعت 9/15 خواهان : بانک مهر اقتصاد 
با وكالت خانم خديجه معصومی گلستانی خواندگان : سراج رحمتی خامنه ، غالمعلی عابدين نژاد ، 
نصيب قادرپناه خواسته : مطالبه خواهان دادخواستی تسليم شورای حل اختالف كرج نموده كه پس 
از ارجاع به شعبه 5 ) 25 سابق ( در اين شعبه ثبت و در حال رسيدگی می باشد بنا به تقاضای خواهان 
مبنی بر مجهول المكان بودن خوانده حس�ب دستور شورای حل اختالف وفق ماده 73 قانون آيين 
دادرس�ی مدنی مفاد دادخواس�ت يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار به هزينه خواهان 
آگهی خواهد شد و خوانده می بايست ظرف مهلت يک ماه در دفتر دادگاه حاضر ضمن اعالم نشانی 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در زمان تعيين شده در دادگاه حاضر شود در غير 

اينصورت دادگاه تصميم مقضی را اتخاذ خواهد نمود .
 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 5 شورای حل اختالف كرج ) 25 سابق ( مجتمع شماره 1 ) شهيد بهشتی (

ابالغيه
ش�ماره بايگانی شعبه : 970586 مشخصات ابالغ ش�ونده حقيقی:  1- نام: همايون 2- نام خانوادگی: 
مهربخش 3- نام پدر: - 4- كدپستی:- 5- كد ملی: -  6- نشانی: مجهول المكان 7- منطقه شهرداری:      
تاريخ حضور: 1397/10/10 ساعت حضور:08:30 در خصوص شكايت محمدرضا پوراحمد عليه شما مبنی 
بر ضرب و جرح عمدی و توهين به اشخاص عادی در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين شعبه حاضر 
ش�ويد. شاكی- محمدرضا پوراحمد متشاكی- همايون مهربخش اتهام- ضرب و جرح و توهين وقت 
رسيدگی-1397/10/10 ساعت 8:30 شماره بايگانی- 970586 به علت مجهول المكان بودن متشاكی 
آقای همايون مهربخش و درخواست شاكی و اجرای ماده 344 قانون آيين دارسی دادگاههای كيفری 
و دس�تور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی ميشود تا نامبرده كه به علت 
مجهول المكان بودن ابالغ احضاريه به وی ممكن نگرديده است در وقت رسيدگی مقرر در شعبه حاضر 
و درباره اتهام انتسابی از خود دفاع نمايد. در صورت عدم حضور متهم ويا عدم اعالم عذر موجه از سوی 

وی دادگاه مطابق مقررات رسيدگی بعمل آورده تصميم قتضی اتخاذ خواهد نمود. 
ك  2623  منشی دفتر شعبه 111 دادگاه كيفری دو رشت

آگهی ابالغيه
ش�ماره پرونده: 9709989505300132 مش�خصات ابالغ شونده حقيقی: محمد اقبال ريگی يوس�ف آبادی مهلت حضور از تاريخ ابالغ: 110 
روز- محل حضور: اس�تان سيستان و بلوچستان- شهرستان ايرانشهر مهلت حضور: 1397/10/29 نوع علت حضور: رسيدگی دعوی بانک 

ملت به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين شورا حاضر شويد. ساعت حضور: 9:30
1466 شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان ايرانشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت 
محمدحسين محمدبيگی دارای شماره شناسنامه 105 به شرح دادخواست كالسه 970763 /ش4 از اين شورا درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده  كه ش�ادروان  عباس محمدبيگی به ش�ماره شناسنامه 4400220346 در تاريخ 97/8/7 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر به محمدحسين محمدبيگی فرزند  عباداله  شماره شناسنامه 105 پدر متوفی و معصومه صادق 
بيگی فرزند اعظم شماره شناسنامه 51 / مواليد مادر متوفی و  الغير اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كس�ی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاريخ نش�ر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.  
715 رئيس شعبه 4 شورای حل اختالف ابهر 

دادنامه 
ش�ماره بايگانی ش�عبه : 950215 پرونده كالس�ه 9409981315300821 ش�عبه 111 دادگاه كيفری دو 
شهرستان رشت )111جزايی سابق(  تصميم نهايی شماره شاكی: آقای ميثم صفرزاده رودسری فرزند 
بهروز به نش�انی رش�ت- ديانتی- كوی مرواريد- كوچه ايثار- بن بس�ت شهيد صفرزاده- ساختمان 
2 طبقه –ط2 متهم: آقای س�جاد ظهرابی فرزند علی حيدر به نش�انی مجهول المكان اتهام: س�رقت 
مس�توجب تعريز. به تاريخ سيزدهم آبان هزارو س�يصد و نود و هفت پرونده كالسه 950215 در وقت 
مقرر تحت نظر است دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. ))رای 
دادگاه(( به شرح كيفرخواست شماره 9510431314702234 و كيفر خواست اصالحی مورخ 1397/5/8 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رشت آقای سجاد ظهرابی فتح آبادی فرزند علی حيدر 
متولد 1372 كد ملی 4190457426 متواری كه به جهت عدم دسترسی به نامبرده اطالعات بيشتری از 
او ذكر نشده است متهم است به سرقت شبانه از منزل آقای ميثم صفرزاده رودسری كه اموال مسروقه به 
شرح مذكور در صورتجلسه 1394/6/19 )صفحه 1 پرونده( می باشد. با توجه به شكايت شاكی خصوصی 
و گزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه مامورين بازديدكننده از صحنه سرقت )صفحه 1( و نظريات اداره 
تشخيص هويت پليس آگاهی استان گيالن مبنی بر اينكه اثر انگشت بهره برداری شده از صحنه سرقت 
با اثرانگشت متهم فوق مطابقت دارد. و سائر قرائن و امارات موجود و منعكس در پرونده از جمله فراری 
بودن متهم و سابقه دار بودن نامبرده، ارتكاب بزه انتسابی از ناحيه متهم فوق محرز و مسلم است لذا 
دادگاه مس�تندا به مواد 656 و 667 از كتاب پنجم قانون مجازات اس�المی 1375 حكم به محكوميت 
متهم فوق به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شالق تعزيری و رد اموال مسروقه و در صورت فقدان 
عين اموال به رد مثل يا قيمت آن صادر و اعالم می نمايد. رای صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
تجديدنظر خواهی در محاكم محترم تجديدنظر استان گيالن می باشد. نسبت به متهم رای غيابی بوده و 
ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعی، قابل واخواهی در دادگاه صادره كننده رای و ظرف همين مهلت پس 

از ان قابل تجديدنظر خواهی در محاكم محترم تجديدنظر استان گيالن می باشد. 
ك  2624  رئيس شعبه 111 دادگاه كيفری 2 شهرستان رشت- احمد توكلی   

نشر آگهی حصروراثت 
آقای منصور نصاری فرزند عبدالرحمن دارای شناسنامه شماره  44  به شرح كالسه 673/2/97 ح از اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبدالرحمن نصاری فرزند عبداله بشناسنامه 476  در تاريخ 97/2/3 اقامتگاه ) موقت ( خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- منصور نصاری ش ش 44 پسر متوفی 2- ناصر نصاری ش ش 6739 پسر متوفی 
3- عبداله نصاری ش ش 3490038101 پسر متوفی 4- محمد نصاری ش ش 3490183975 پسر متوفی 5- ماجده نصاری ش ش 66 دختر 
متوف�ی 6- صديق�ه نصاری ش ش 610 دختر متوفی 7- ثمينه نصاری ش ش 1335 دختر متوفی 8- نوال نصاری ش ش 3610 دختر متوفی 
9- فاطمه نصاری ش ش 34414 دختر متوفی 10- كميله نصاری ش ش 1482 دختر متوفی 11- رفيعه نصاری ش ش 288 همسر متوفی و ال 
غير اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد ويا وصيت نامه از متوفی نزد 

او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
مسئول شعبه دوم شورای حل اختالف آبادان 

نشر آگهی حصروراثت 
آقای پرويز قيم فرزند عبدالحسين دارای شناسنامه شماره  1373  به شرح كالسه 674/2/97 ح از اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عماد قيم فرزند پرويز  بشناسنامه 736  در تاريخ 97/3/30 اقامتگاه ) موقت ( خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- پرويز قيم ش ش 1373 پدر متوفی 2- نجات قيم ش ش 1084 مادر متوفی 3- فوزيه قيم 
ش ش 2988 همسر متوفی 4- اميرعلی قيم به ش ملی 1811095569 پسر متوفی 5- امير محمد قيم به ش ملی 1811374735 پسر متوفی 
6- زينب قيم به ش ملی   1811024246 دختر متوفی 7- زهرا قيم به ش ملی 1811249108 دختر متوفی و ال غير اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد ويا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 

ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
مسئول شعبه دوم شورای حل اختالف آبادان 

نشر آگهی حصروراثت 
آقای فريد مس�اعدپور فرزند عبدالصاحب دارای شناس�نامه ش�ماره  1632  به شرح كالس�ه 666/2/97 ح از اين دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حميده خانم فريح پور فرزند محيسن بشناسنامه 125  در تاريخ 83/10/27 اقامتگاه ) 
موقت ( خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- فريد مساعد پور ش ش 1632 پسر متوفی 2- زهرا مساعد 
پور ش ش 990 دختر متوفی 3- مريم ساعد پور ش ش 474 دختر متوفی و ال غير اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يک نوبت آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد ويا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
مسئول شعبه دوم شورای حل اختالف آبادان 

آگهي مزايده اموال منقول )نوبت  اول (
در خصوص پرونده اجرايی 971612 له مرطوب صمدی عليه محمود بناگزار به خواسته مطالبه مبلغ 71/000/000 ريال از بابت خواسته و مبلغ 
2/550/000 ري�ال از بابت نيم عش�ر اجرايی در حق صن�دوق دولت  بعلت عدم پرداخت دين از ناحيه  محكوم عليه و توقيف اموال پس از از 
ارزيابی و طی مراحل قانونی در تاريخ97/9/14 روز 4 شنبه  از ساعت 11 الی 12 ظهراز طريق مزايده در واحد اجرای  احكام مدنی شورای حل 
اختالف تبريز واقع در اول س�ربااليی وليعصر ساختمان شماره 4دادگستری بفروش خواهد رسيد . مزايده از مبلغ ارزيابی شده كارشناسی 
شروع و به كسی كه باالترين مبلغ  را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس اخذ و به ما بقی حداكثر 
يكماه فرصت داده ميشود . برنده مزايده به هر عنوان انصراف نمايد ده درصد مبلغ پيشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبين  
می توانند  پنج روز قبل از مزايده از اموال بشرح ذيل با هماهنگی اين واحد بازديد نمايند1-اره برقی به رنگ طوسی كاركرده45/000/000 ريال 
2-يخچال ايستاده پروتر استيل طاليی رنگ  كار كرده به مبلغ 15/000/000 ريال 3-ترازوی ديجيتال مهک كار كرده به مبلغ 5/000/000 ريال 

4-چرخ گوشت قصابی  فوالد غرب  قرمز رنگ  كار كرده  به مبلغ 25/000/000ريال –جمعا به مبلغ 90/000/000ريال قيمت پايه كارشناسی
ح/3506 اجرای احكام مدنی  شعبه 2 شورای حل اختالف  تبريز

آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول
درخصوص پرونده اجرائي كالس�ه 961215 ج م ش2 له علی كرم داوری س�قين سرا وعليه اصغرفرجاد به خواسته مبلغ79/229/268  ريال 
ازبابت اصل خواس�ته و مبلغ 2/725/000 ريال ازبابت نيم عش�ردولتی با عنايت به عدم پرداخت دين يک دانگ ازششدانگ  پالك ثبتی به 
شماره 270 فرعی از 4759 واقع در بخش 3 تبريز به شرح ذيل توقيف و توسط كارشناس ارزيابی گرديده است و پس از طی مراحل قانونی در 
تاريخ97/9/24 روزشنبه  از ساعت 11 الی 12 ظهر از طريق مزايده در واحد اجرای مدنی شورای حل اختالف تبريز مستقر در داخل دادگستری 
واقع در اول كوی وليعصر ساختمان شماره 4 شعبه2 بفروش خواهد رسيد . مزايده از مبلغ ارزيابی شده توسط كارشناس شروع و به كسی كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده مزايده اخذ و به ما بقی حداكثر  ظرف 
يكماه فرصت داده ميشود . برنده مزايده به هر عنوان انصراف نمايد ده درصد واريزی ضبط خواهد شد متقاضيان می توانند پنج روز قبل از 
مزايده از ملک به شرح ذيل  بازديد نمايند.1(ملک واقع درتبريز خيابان عباسی كوی شهيد باكری كوچه امام عصر كاشی 6—عرصه آن طبق 
سند 78/12 متر مربع است و زيربنای حدود 220 متر مربع و با ساخت تيرآهن  بصورت سه  طبقه ميباشد توضيح اينكه ملک  ازسمت شمال  
عقب كشی و عرصه باقيمانده حدود 69  متر مربع است و با امتيازآب و برق و گازاست 2(ملک فوق مسكونی/تجاری/زراعی ميباشد –ارزش 
يک دانگ ازشش دانگ بااحتساب امتيازات 290/000/000 ريال  1- در خصوص سرقفلی های توقيفی مالک می تواند در جلسه حضور يابد عدم 
حضور وی مانع از انجام مزايده نخواهد شد 2- در خصوص اموال غير منقول در صورتيكه مزايده قبال به اجاره واگذار شده حق شخص ثالث در 

اين خصوص لحاظ خواهد شد .3- مفاد ماده 144 قانون اجرای احكام مدنی در خصوص محكوم له خريدار مجری خواهد شد.
ح/3507 شعبه 2اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف  تبريز

آگهی مزايده اموال غير منقول )نوبت اول(  
در خصوص پرونده اجرايی شماره 961943 اول مدنی به نفع  محمد نمروری به زيان حسين صفرنيا به خواسته مطالبه مبلغ1/614/164/000 
ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ 54/600/000 ريال نيم عشر اجرايی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دين از ناحيه محكوم عليه 
/ ملک/ - از پالك  ثبتی 1/59527 واقع در بخش 9 تبريز توقيف وتوسط كارشناس ارزيابی كه پس از طی مراحل قانونی در تاريخ97/9/10 
روز شنبه ساعت 11 الی 12 ظهراز طريق مزايده دراجرای احكام مدنی شعبه اول تبريز واقع در گلكار كوی بعثت مجتمع شهيد بهشتی تبريز 
بفروش خواهد رسيد . مزايده از دفتر مبلغ ارزيابی شده كارشناس شروع و به كسی كه باالترين قيمت  را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد 
و ده درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده اخذ و به ما بقی حداكثر ظرف يكماه وصول خواهد شد .در غير اينصورت و نيز انصراف برنده 
ده درصد مبلغ اخذ شده  بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزينه های اجرائی و عوارض شهرداری و ساير هزينه ها طبق مقررات خواهد 
بود طالبين می توانند پنج روز قبل از مزايده از ملک فوق الذكر به شرح ذيل  با هماهنگی اين و احد بازديد نمايند1( ملک واقع است در تبريز 
خيابان وليعصر خيابان معلم بن بست فرهنگ كاشی 3 طبقات 5 و 6 –آپارتمان دوبلكس با موقعيت جنوبی به مساحت 211/56 متر بانضمام 
يک باب پاركينک در همكف ونيز بالكن روباز بمساحت 6/66 متر 2 (  امتياز آب و برق  و گاز دارد- 3( ملک فوق مسكونی می باشد 4(ملک 
دارای سابقه ثبت است -  ارزش سه دانگ مشاعی  با احتساب آب ، برق،5/750/000/000 ريال -تذكر:مورد مزايده بابت وثيقه از سوی مالک 
آن ناصر شفيعی )مالک سه دانگ(معرفی شده وجهت استيفای محكوم به به مزايده  گذاشته ميشود  1- در خصوص سرقفلی های توقيفی 
مالک می تواند در جلسه مزايده حضور يابد عدم حضور وی مانع از انجام مزايده نخواهد شد 2- در خصوص اموال غير منقول در صورتيكه 
مزايده قبال به اجاره واگذار شده حق شخص ثالث در اين خصوص لحاظ خواهد شد .3- مفاد ماده 144 قانون اجرای احكام مدنی در خصوص 

محكوم له خريدار مجری خواهد شد .
ح/8409 دادورز اجرای احكام مدنی شعبه اول مركز تبريز – موسوی

نشر آگهی حصروراثت 
آقای منصور نصاری فرزند عبدالرحمن دارای شناسنامه شماره  44  به شرح كالسه 673/2/97 ح از اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبدالرحمن نصاری فرزند عبداله بشناسنامه 476  در تاريخ 97/2/3 اقامتگاه ) موقت ( خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- منصور نصاری ش ش 44 پسر متوفی 2- ناصر نصاری ش ش 6739 پسر متوفی 
3- عبداله نصاری ش ش 3490038101 پسر متوفی 4- محمد نصاری ش ش 3490183975 پسر متوفی 5- ماجده نصاری ش ش 66 دختر 
متوف�ی 6- صديق�ه نصاری ش ش 610 دختر متوفی 7- ثمينه نصاری ش ش 1335 دختر متوفی 8- نوال نصاری ش ش 3610 دختر متوفی 
9- فاطمه نصاری ش ش 34414 دختر متوفی 10- كميله نصاری ش ش 1482 دختر متوفی 11- رفيعه نصاری ش ش 288 همسر متوفی و ال 
غير اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد ويا وصيت نامه از متوفی نزد 

او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
مسئول شعبه دوم شورای حل اختالف آبادان 

نشر آگهی حصروراثت 
آقای پرويز قيم فرزند عبدالحسين دارای شناسنامه شماره  1373  به شرح كالسه 674/2/97 ح از اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عماد قيم فرزند پرويز  بشناسنامه 736  در تاريخ 97/3/30 اقامتگاه ) موقت ( خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- پرويز قيم ش ش 1373 پدر متوفی 2- نجات قيم ش ش 1084 مادر متوفی 3- فوزيه قيم 
ش ش 2988 همسر متوفی 4- اميرعلی قيم به ش ملی 1811095569 پسر متوفی 5- امير محمد قيم به ش ملی 1811374735 پسر متوفی 
6- زينب قيم به ش ملی   1811024246 دختر متوفی 7- زهرا قيم به ش ملی 1811249108 دختر متوفی و ال غير اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد ويا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 

ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
مسئول شعبه دوم شورای حل اختالف آبادان 

نشر آگهی حصروراثت 
آقای فريد مس�اعدپور فرزند عبدالصاحب دارای شناس�نامه ش�ماره  1632  به شرح كالس�ه 666/2/97 ح از اين دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حميده خانم فريح پور فرزند محيسن بشناسنامه 125  در تاريخ 83/10/27 اقامتگاه ) 
موقت ( خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- فريد مساعد پور ش ش 1632 پسر متوفی 2- زهرا مساعد 
پور ش ش 990 دختر متوفی 3- مريم ساعد پور ش ش 474 دختر متوفی و ال غير اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يک نوبت آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد ويا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
مسئول شعبه دوم شورای حل اختالف آبادان 

حصروراثت
آقای حبيب اله شجاعی باغينی فرزند حسين دارای شناسنامه 2834  بشرح دادخواست شماره 63/2/97/ش مورخ 1397/7/8 توضيح داده 
شادروان علی طهماسب باغينی فرزند حسن بشناسنامه 58 در تاريخ 1391/03/10 در شهر كرمان فوت شده و وراث حين الفوت وی عبارتند 
از : 1- محمدس�جاد طهماسب باغينی فرزند علی ش.ش 0 شماره ملی 2980380881 فرزند متوفی. 2- محمدرضا طهماسب باغينی فرزند 
علی ش.ش 1682 شماره ملی 2993697730 فرزند متوفی. 3- نرجس طهماسب باغينی فرزند علی ش.ش 498 شماره ملی 2992766593 
فرزند متوفی. 4- محمدجواد طهماسب باغينی فرزند علی ش.ش 1598 شماره ملی 2992235431 فرزند متوفی. 5- محمدمهدی طهماسب 
باغينی فرزند علی ش.ش 1549 شماره ملی 2992196029 فرزند متوفی.  لذا مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار محلی آگهی 
می ش�ود چنانچه كس�ی اعتراض دارد يا وصيت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف 

تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصيت نامه ای جز رسمی و سری كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
603 شورای حل اختالف شماره 2 باغين شهرستان كرمان

2- حصروراثت
آقای عبدالكريم عرب پور داهوئی فرزند علی جان دارای شناس�نامه 14  بشرح دادخواست شماره 445/24/97 مورخ 1397/7/26 توضيح 
داده ش�ادروان فتحيه عرب پور داهوئی فرزند حس�ن بشناسنامه 134 در تاريخ 1396/12/23 در شهر كرمان فوت شده و وراث حين الفوت 
وی عبارتند از : 1- عبدالكريم عرب پور داهوئی فرزند علی جان ش.ش 14 متولد 1328 همسر متوفی. 2- شهرزاد عرب پور داهوئی فرزند 
عبدالكري�م ش.ش 460 متول�د 1354 فرزند متوفی. 3- فرهاد عرب پور داهوئی فرزند عبدالكري�م ش.ش 1102 متولد 1362 فرزند متوفی. 
4- فرزاد عرب پور داهوئی فرزند عبدالكريم ش.ش 440 متولد 1359 فرزند متوفی.  لذا مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار محلی 
آگهی می شود چنانچه كسی اعتراض دارد يا وصيت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف 

تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصيت نامه ای جز رسمی و سری كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
445 شورای حل اختالف شماره 24 شهرستان كرمان

3- حصروراثت
خانم س�ميه مجتهدزاده ش�يروان فرزند علی دارای شناسنامه 640  بشرح دادخواست ش�ماره 573/7/97 مورخ 1397/8/23 توضيح داده 
شادروان عصمت سلجوقی نژاد فرزند محمد بشناسنامه 296 در تاريخ 1394/7/19 در شهر كرمان فوت شده و وراث حين الفوت وی عبارتند از : 
1- سميه مجتهدزاده شيروان فرزند علی ش.ش 640 متولد 1361 صادره از كرمان فرزند متوفی. 2 – اعظم مجتهدزاده شيروان فرزند علی ش.ش 
20 متولد 1354 صادره از كرمان فرزند متوفی. 3- امير مجتهدزاده شيروان فرزند علی ش.ش 2980145130 متولد 1369 صادره از كرمان فرزند 
متوفی. 4- علی اكبر مجتهدزاده شيروان فرزند علی ش.ش 249 متولد 1347 صادره از كرمان فرزند متوفی. 5- علی اصغر مجتهدزاده شيروان 
فرزند علی ش.ش 540 متولد 1348 صادره از كرمان فرزند متوفی.  لذا مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار محلی آگهی می شود 
چنانچه كسی اعتراض دارد يا وصيت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقديم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد و هر وصيت نامه ای جز رسمی و سری كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
573 شورای حل اختالف شماره 7 شهرستان كرمان
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بازرگانی فریدون امید آسیا
 درتاری�خ 1397/08/22 به ش�ماره ثبت 66230 به شناس�ه مل�ی 14007942260 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:انجام خدمات س�اخت س�اختمان،انجام کلیه امور بازرگانی و تجارت،تاسیس کارخانه و تهیه مواد 
اولی�ه تولید،صنایع بس�ته بندی مواد غذایی و خرید و فروش م�واد غذایی،خرید و فروش و توزیع 
مواد روغنی ،خریدوفروش،صادرات و واردات و پخش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوز 
های الزم ،شرکت در مناقصه ها و مزاید ها،اخذ تهسیالت بانکی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری جهت شرکت،اخذ واعطای نمایندگی و شعب در سراسر کشور و خارج کشور ، ثبت موضوع 
فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراج�ع ذیربط. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر 
مشهد، آقامصطفی خمینی ، خیابان حافظ ، بزرگراه بسیج ، پالک 0 ، پاساژ حافظ ، طبقه اول ، واحد 
216 کدپس�تی 9168965488 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
میزان س�هم الشرکه هر یک از شرکا خانم رقیه حکیمی به شماره فراگیر 40390312 دارنده 50000 
ریال س�هم الشرکه آقای فریدون حکیمی به ش�ماره فراگیر 73516700 دارنده 950000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای جواد فخار مقدم به شماره ملی 0794894755و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود خانم رقیه حکیمی به شماره فراگیر 40390312و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای فریدون حکیمی به شماره فراگیر 73516700و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
س�فته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مشترک 
مدیر عامل و رییس هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه 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 )291603(

آگهی تغییرات شرکت آرین توس بازرگان ساینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61014 
و شناسه ملی 14006661100 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - 
محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس مشهد، /فرامرزعباسی ، خیابان جانباز شمالی 2 ، بلوار 
جانباز ، پالک 0 ، مجتمع پاژ ، بلوک C ، طبقه هشتم ، واحد 10 – کدپستی 9197992725 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )291605(

511/48رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي ابراهیم مهدی نژاد ثانی داراي شناسنامه شماره 1105 به شرح دادخواست به کالسه 230/970/607 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مریم بیگم احمدی  به شناسنامه 977 در تاریخ 1396/10/8 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-ابراهیم مهدی نژاد ثانی فرزند جواد ش ش 1105 ت ت 1354 ص مشهد فرزند 
متوفی 2- طاهره مهدی نژاد ثانی فرزند جواد ش ش 165 ت ت 1345 ص مشهد فرزند متوفی 3- زهرا مهدی نژاد ثانی فرزند جواد ش ش 738 ت 
ت 1343 ص مشهد فرزند متوفی 4- فاطمه مهدی نژاد ثانی فرزند جواد ش ش 538 ت ت 1340 ص مشهد فرزند متوفی    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 230 شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/49رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي جهان یاوری  داراي شناسنامه شماره 4028 به شرح دادخواست به کالسه 972124 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی رحمانی  به شناسنامه 6 در تاریخ 97/7/28 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-جهان یاوری ش ش 4028 ص زبرخان همسر متوفی 2- جواد رحمانی ش ش 1686 ص مشهد فرزند 3- محمد  
رحمانی ش ش 2030 ص مشهد فرزند 4- علی اکبر رحمانی ش ش 7611 ص مشهد فرزند 5- علی اصغر رحمانی ش ش 872 ص مشهد فرزند 
6- آمنه رحمانی ش ش 0940845266 ص مشهد فرزند 7- زهره رحمانی ش ش 2257 ص مشهد فرزند 8- فاطمه رحمانی ش ش 20511 ص 
مشهد فرزند –متوفی ورثه دیگری ندارد  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 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/50رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد تقی رجائی داراي شناس�نامه ش�ماره 65253 به شرح دادخواست به کالس�ه 972133 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه محمد نیا باش محله  به شناسنامه 398 در تاریخ 97/7/15 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-محمد تقی رجائی ش ش 65253 ص مشهد فرند 2- رقیه رجائی ش ش  117 
ص مینودشت فرزند 3- جواد رجائی ش ش  2059 ص قوچان فرزند 4- زهرا رجائی ش ش  741 ص گنبدکاووس فرزند 5- طاهره رجائی ش ش  
392 ص گنبد کاوس فرزند متوفی 6- منصوره رجائی ش ش  18625 ص مشهد فرزند–متوفی ورثه دیگری ندارد  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 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/51رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم معصوم دشتی  داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 971586ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان زیبا مالئی  درمیان به شناسنامه 20 در تاریخ 97/6/18 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-طیبه دشتی –فرزند 2- معصوم دشتی –فرزند 3- صفیه دشتی –فرزند 4- طاهره دشتی –فرزند 5- فاطمه 
دشتی –فرزند 6- زهره دشتی –فرزند 7- زهرا دشتی –فرزند 8- محمد دشتی –فرزند   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
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/52رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه رسول بابائی   داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 971544ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان صفر علی بابائی به شناسنامه 150 در تاریخ 96/5/25 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراس�ت به:1-مرضیه حامد نیکو منش –همس�ر متوفی 2- رسول بابائی –فرزند 3- احمد بابائی –فرزند 4- محمد بابائی –فرزند 
5- علیرضا بابائی –فرزند  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
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/53رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه مصطفی نائینی    داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 971587 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان زهرا مهرانگیز توکلی ازغدی  به شناسنامه 577 در تاریخ 97/5/26 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-مصطفی نائینی –فرزند 2-معصومه نائینی –فرزند 3- اشرف نائینی –فرزند  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
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/54رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه محمد اسکندریان     داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 971576 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان زینب اسکندریان  به شناسنامه0960950109 در تاریخ 97/7/3 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-محمد اسکندریان –پدر متوفی 2- زهرا برقی توندری –مادر متوفی  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
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/55رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه زهرا احمدزاده مهنه     داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 971559 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد احمدزاده مهنه  به شناس�نامه55424 در تاریخ 97/6/20 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-زهرا احمدزاده مهنه –فرزند 2-امید احمدزاده مهنه –فرزند 3- احمد احمدزاده مهنه –پدر 
4-فاطمه علی نژاد –مادر متوفی 5- مرضیه شیدائی –همسر متوفی   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
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/56رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه  علیرضا جهان     داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 971562 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان اعظم جهان  به شناس�نامه55518 در تاریخ 96/9/25 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-غالمعلی جهان –پدر متوفی 2- مجید جهان –همسر 3- علیرضا جهان –فرزند 4- امید جهان –فرزند 
5- نازنین جهان-فرزند  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
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/57رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه  سید مهدی طباطبائی بدرآباد     داراي شناسنامه شماره 2982 به شرح دادخواست به کالسه 971550 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان سید وحید طباطبائی بدرآباد   به شناسنامه2982 در تاریخ 97/7/23 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-عفت کاللی-مادر متوفی 2- سید مهدی طباطبائی بدرآباد –پدر متوفی  
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
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/58رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه  لیال معماریان طهرانی      داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 971563 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان وحید معماریان طهرانی  به شناسنامه1124 در تاریخ 97/7/10 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-صادق معماریان طهرانی –پدر متوفی 2- مرضیه مشکین فام –مادر متوفی 3-ملیکا معماریان 
طهرانی –فرزند 4- لیال معماریان طهرانی –فرزند 5-مهدیه معماریان طهرانی –فرزند   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
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/59رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه  حسین عظمتی  داراي شناسنامه شماره 3884 به شرح دادخواست به کالسه 972125 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان اسداله عظمتی  به شناسنامه3040 در تاریخ 97/7/14 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-محمد باقر عظمتی ش ش 11934 ص مشهد فرزند 2- حسین عظمتی ش ش 3884 ص مشهد فرزند 3- زهرا 
عظمتی ش ش 2500 ص مشهد فرزند 4- فاطمه عظمتی ش ش 19480 ص مشهد فرزند –متوفی ورثه دیگری ندارد   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 شورا- شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/60رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه  فاطمه شریعتی   داراي شناسنامه شماره 20985 به شرح دادخواست به کالسه 972195 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان داود فتحعلی  به شناسنامه229 در تاریخ 97/6/19 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-فاطمه شریعتی ش ش 20985 ص مشهد همسر 2- محسن فتحعلی ش ش 0480596603 ص شهر ری فرزند 
3- حسن فتحعلی  ش ش 38ص شهر ری فرزند 4- محمد فتحعلی ش ش 6  ص شهر ری فرزند 5- اعظم فتحعلی ش ش 1043 ص شهر ری 
فرزند 6- آمنه فتحعلی ش ش 2213 ص شهر ری فرزند 7- معصومه فتحعلی ش ش 333 ص شهر ری فرزند -–متوفی ورثه دیگری ندارد   
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 شورا- شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/61رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه  مقصود بهبودی       داراي شناسنامه شماره 0779182448 به شرح دادخواست به کالسه 243/972112 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان جالل بهبودی  به شناسنامه0924711061 در تاریخ 97/2/31 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-مقصود بهبودی ش ش 1745 ص درگز پدر متوفی 2- مرجان بختیاری 
ریشخواره ش ش 1455 ص درگز مادر متوفی –متوفی ورثه دیگری ندارد   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 شورا- شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/62رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه  ملیحه منفرد اورته چشمه       داراي شناسنامه شماره 4980 به شرح دادخواست به کالسه 972100 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان جواد یگانه سلمان  به شناسنامه1465 در تاریخ 97/7/24 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-ملیحه منفرد اورته چشمه ش ش 4980 ص مشهد همسر متوفی 2- بهنام یگانه 
سلمان ش ش 0926502050 ص مشهد فرزند متوفی  –متوفی ورثه دیگری ندارد   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 شورا- شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/63رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه  محمود رنجی       داراي شناسنامه شماره 491 به شرح دادخواست به کالسه 972117 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان مریم دش�تبانی   به شناس�نامه6 در تاریخ 96/9/24 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-محمود رنجی ش ش 491 ص نیش�ابور همسر 2- مهناز رنجی ش ش 150 ص مشهد فرزند 
3- سیمین رنجی ش ش 211 ص مشهد فرزند 4- علیرضا رنجی ش ش 1359ص مشهد فرزند 5- اعظم رنجی ش ش 570 ص مشهد فرزند 
6- ش�هناز رنجی ش ش 628 ص مش�هد فرزند 7- اش�رف رنجی ش ش 138 ص مشهدفرزند  –متوفی ورثه دیگری ندارد   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 شورا- شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/64رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه  حسن مرید محمدی        داراي شناسنامه شماره 1322 به شرح دادخواست به کالسه 972109 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سکینه نظری   به شناسنامه11 در تاریخ 97/8/9 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-حس�ن مرید محمدی ش ش 1332 ص مشهد فرزند 2- مجید مرید محمدی ش ش 
101 ص مشهد فرزند 3-فاطمه مرید محمدی ش ش 1203 ص فریمان فرزند 4- محمد رضا مرید محمدی ش ش 4 ص مشهد فرزند متوفی 
5- معصومه مرید محمدی ش ش 259 ص فریمان فرزند متوفی 6- حمید مرید محمدی ش ش 1664 ص مش�هد فرزند متوفی 7- مریم 
مرید محمدی ش ش 145 ص مشهد فرزند 8- حسین مرید محمدی ش ش 1455 ص مشهد فرزند 9- اعظم مرید محمدی ش ش 549 ص 
مشهد فرزند 10- ربابه مرید محمدی ش ش1333 ص فریمان فرزند 11- زهرا مرید محمدی ش ش 1454 ص فریمان فرزند   –متوفی ورثه 
دیگری ندارد   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 شورا- شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/65رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه  حسین علی دادی سلطانقلی         داراي شناسنامه شماره 145 به شرح دادخواست به کالسه 972069 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان صفر علی علی دادی سلطانقلی  به شناسنامه145 در تاریخ 96/2/25 دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-زهرا تقدیمی ش ش 61415 ص مشهد همسر 2- قربانعلی علی 
دادی سلطانقلی ش ش 116 ص مشهد فرزند 3- محمد علی دادی سلطانقلی ش ش 4385 ص مشهد فرزند 4- صغری علی دادی سلطانقلی 
ش ش 1950 ص مشهد فرزند 5- زهرا علی دادی سلطانقلی ش ش 878 ص مشهد فرزند 6- حسین علی دادی سلطانقلی ش ش 81329 
ص مش�هد فرزند 7- حس�ن علی دادی سلطانقلی ش ش 3077 ص مش�هد فرزند    –متوفی ورثه دیگری ندارد   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 شورا- شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/66رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه  لیال نباتیان خرقی          داراي شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست به کالسه 243/972101 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد تقی سرشار فرقی به شناسنامه2 در تاریخ 97/3/23 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-لیال نباتیان خرقی ش ش 25 ص قوچان زوجه متوفی 2- رقیه سرشار خرقی ش ش 092357253 ص 
مشهد فرزند 3- زکیه سرشار خرقی ش ش 18653 ص مشهد فرزند 4- عفت سرشار خرقی ش ش 783 ص مشهد فرزند 5- مهدی سرشار خرقی 
ش ش 0923690859 ص مشهد فرزند 6- محمد سرشار خرقی ش ش 4982 ص مشهد فرزند 7- عصمت سرشار خرقی ش ش 2551 ص مشهد 
فرزند   –متوفی ورثه دیگری ندارد   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
عضو شورا- شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/67رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه  مجید بهزادی پور  داراي شناسنامه شماره 927 به شرح دادخواست به کالسه 972114 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان اصغر بهزادی پور  به شناس�نامه1060 در تاریخ 97/8/3 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-فاطمه حسن عروج ش ش 176 همسر متوفی 2- فهیمه بهزادی پور ش ش 4145 ص مشهد 
فرزند 3- فرزانه بهزادی پور ش ش 18324 ص مش�هد فرزند 4- وحید  بهزادی پور ش ش 464 ص مش�هد فرزند 5- س�عید بهزادی پور ش 
ش 0925847216 ص مشهد فرزند 6- مجید بهزادی پور ش ش 927 ص مشهد فرزند   –متوفی ورثه دیگری ندارد   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
عضو شورا- شعبه 243 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/68رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم عاطفه هاتفی داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 971551ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان عیسی خسروجردی  به شناسنامه 1454 در تاریخ 97/7/27 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-عاطفه هاتفی –همسر متوفی 2- حسین خسرو جردی –فرزند   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
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/69رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه محمد تمدنی پور داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 971575ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان زهرا خلقی به شناسنامه 249 در تاریخ 97/6/20 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به:1-محمد تمدنی پور –فرزند 2- صدیقه تمدنی پور –فرزند 3- طاهره تمدنی پور –فرزند 4- محسن تمدنی پور –فرزند 
5-حس�ین تمدنی پور –فرزند 6-س�ارا تمدنی پور –فرزند 7- حسن تمدنی پور –فرزند 8- رجبعلی تمدنی پور –فرزند 9-بمانعلی تمدنی 
پور –همس�ر متوفی   اینک باانجام تش�ریفات 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
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/70آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای اصغر رضازاده  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای رضا خیری تیموری    علیه 
شما بخواسته الزام به تنظیم سند خودرو پراید بشماره انتظامی 44-ایران 439ل67  بموجب حکم شماره 9709977504000914 در پرونده 
کالسه 970509 به پرداخت مبلغ 1/325/250 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری  شعبه 167 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/71آگهی ابالغ دادنامه اصالحی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به سید حامد موسوی   فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست خانم اسماء شریعتی یار   علیه 
شما بخواسته مطالبه نفقه معوقه بموجب حکم شماره 9709977601500552 در پرونده کالسه 91/960845 به 1-پرداخت مبلغ 48/000/000 
ریال صحیح می باش�د  محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی واخواهی در این شورا است-رایگان
مسئول دفتر  شعبه 91 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/72آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای مهران شاهیرزایی و مینا حسین پور شالکوئی   فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست 
آقای جواد شگفته   علیه شما بخواسته تنظیم سند و اثبات عقد بیع بموجب حکم شماره 9709977503300998 در پرونده کالسه 970577 
به اثبات عقد بیع فی مابین خواهان و خواندگان و خوانده ردیف اول خانم مینا حسین پور شالکوئی به انتقال سند رسمی یکدستگاه خودروی 
پراید به شماره 526 ب 61-ایران 46 و پرداخت مبلغ 206000 تومان بابت هزینه دادرسی و 45000 تومان هزینه آگهی محکوم شده اید مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری  شعبه150 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/73آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای حبیب صدیق قنبری  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای سید حمید رضا 
باهوش با وکالت آقای حس�ن حوصله فرزند محمد  بطرفیت  ش�ما بخواسته یک فقره به استناد 4 فقره چک بش�ماره 132316 و 132322 و 
598442 و 132321 مورخ 94/4/10 و 94/4/20 و 94/3/12 و 94/5/11 عهده بانک ملی  بموجب حکم شماره 9709977503200393 در پرونده 
کالسه 970062 به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 105000000 ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 2127500 ریال بایت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها 94/4/10 و 94/4/20 و 94/3/12 و 94/5/11 ال یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در 
اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
مسئول دفتر  شعبه 146 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/74آگهی 
بدینوس�یله پیروآگه�ی های قبلی ب�ه 1-مریم توانپور فرزند حس�ن 2- آقای آرمان عامری�ان فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد 
دادخواس�ت ش�رکت بانک شهر س�هامی عام به نمایندگی آقای محمد رضا صبوری    علیه شما بخواسته مطالبه وجه  بموجب حکم شماره 
9509977504100883 در پرونده کالس�ه 950476  حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردی�ف اول و دوم به پرداخت مبلغ 90/912/724 
ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ 2/710/000 ریال و هزینه کارشناسی به مبلغ 1/500/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی وکالی وکال در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری  شعبه 169 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/75آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به غالمحسین صحتی یزدی  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست امیر برهانی نژاد فرزند 
احمد  بطرفیت  ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه  بموجب حکم ش�ماره 9709977504100642 در پرونده کالسه 970095  حکم به پرداخت مبلغ 
44/570/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/695/125 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سر رسید لغایت یوم اللوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 

می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری  شعبه 169 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/76آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به امیر حسین خوشخو فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست محسن شوشتری  بطرفیت 
ش�ما بخواسته الزام به تنظیم سند خودرو  بموجب حکم ش�ماره 9709977503800874 در پرونده کالس�ه 970521  قراررد دعوی خواهان 
صادر گردیده اس�ت مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در 

این شورا است
مسئول دفتر  شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/77آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای 1-علی حصاری 2-احسان جاودانی حاجی 3-زهرا غفاریان چوبداری  فعال مجهول المکان ابالغ می شود 
در مورد دادخواس�ت حسین رضائی  علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب دادنامه ش�ماره 9709977575100968 در پرونده  کالسه 
970445  –به پرداخت تضامنی مبلغ 700/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 23/940/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه نسبت به اصل خواسته و مبلغ 23/940/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل خواسته 
بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سر رسید چک ها 96/10/5-96/11/5 تا زمان اجرای دادنامه و همچچنین حق الوکاله وکیل به مبلغ 
18/000/000 ریال محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد

511/78آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به زهرا شفیعی –سمانه تنظیمی  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست علیرضا حسن زاده علیه 
شما بخواسته اثبات وقوع بیع و غیره به موجب دادنامه شماره 9709977575500975 در پرونده  کالسه 5/960442 حکم بر اثبات وقوع عقد بیع 
صادر و اعالم می گردد همچنین دادگاه خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی برابر تعرفه قانو نی از باب تسبیب در حق خواهان 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
مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد

511/79آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به محمد دانایی زارچ و رقیه معصومی  فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت محمد جواد –

مهدی –حسین همگی عنایتی راد بطرفیت  شما بخواسته مطالبه و ابطال سند  به موجب حکم  شماره 97/7/30-9709977575700565 
در پرونده  کالس�ه 900003 حکم ابطال آراء ش�ماره هی 63/19456 تاریخ 85/4/31 درکالس�ه ثبتی 1/73951 و 60/18726 تاریخ 84/7/27 
کالسه ثبتی 1/77974 و ابطال دو فقره سند رسمی مربوط به یک باقیمانده پالک 5831 اصلی بخش چهار مشهد و یک فرع از 5831 اصلی 
بخش چهار مشهد که بر مبنای آرای فوق از سوی هیئت برای آقایان علی خزیمه و محمد عرفانی آبکش صادر شده و محکومیت خواندگان 
مذکور آقایان علی خزیمه و محمد عرفانی آبکش را به پرداخت مبلغ 4/044/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق خواهان 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
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد

511/80آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای محمد رضا امیری  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست علی رضوانی  علیه شما در  پرونده  
کالسه 8/970487 بموجب حکم شماره 9709977575800987 با توجه به اینکه اسناد عادی در مورد امالک سابقه ثبتی قابل قابل پذریش 
درم حاکم نمی باشد قرار عدم استماع دعوی صادر و در مورد خواسته دیگر خواهان مبنی بر الزام خوانده به پرداخت خسارت قرار دادی به 
مبلغ 200/000/000 ریال به انضام خسارات دادرسی با توجه دادخواست وکیل خواهان خوانده را به پرداخت 200/000/000  ریال  بابت اصل خواسته 
و پرداخت هزینه دادرسی معادل 5/000/000 ریال و به پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ شش میلیون ریال در حق خوهان 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 شعبه می باشد
منشی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/81آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به محمد رضا گنابادی فیض آبادی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست رضا رضائی  علیه 
ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه چک  بموجب حکم ش�ماره 9709977508601165 در پرونده کالسه 970603  به پرداخت مبلغ چهار میلیون و 
پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر د رتادیه از تاریخ سررسید چک موصوف الی یوم االدا 
بر اس�اس نرخ تورم بانک مرکزی و نیز پرداخت 854/500 ریال بابت خس�ارت وارده به سبب هزینه دادرسی و 450/000 ریال هزینه آگهی در 
حق خواهان رضا رضائی محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی واخواهی در این شورا است
مسئول دفتر  شعبه 247 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/82آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به حسن صبوری فرزند غالمحسین فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست حامد سلیمانی 
پور  علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک  بموجب حکم شماره 9709977509601106 در پرونده کالسه 970615  به پرداخت مبلغ پنجاه و 
پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر ددر تادیه از تاریخ سر رسد چک 96/10/30 الی یوم 
االدات بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی و نیز پرداخت 1/979/500 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و 450/000 ریال هزینه 
در ج آگهی در حق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
دفتر  شعبه 257 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/83آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به علی رمضانی فرزند محمد  فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواست سعید عابد فرزند 
محمد رضا   علیه شما بخواسته مطالبه خسارت بموجب حکم شماره 9709977509601112 در پرونده کالسه 970677  به پرداخت مبلغ 
15/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناس�ی و مبلغ 617/375 ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ 
450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی در روزنامه و هزینه تمبر تامین دلیل 1/210/000 ریال د رحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری شعبه 257 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/84آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به بهاره ظریف کفشدوز فارغ –محمد رضا یوسفی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست 
قادر وحدانی  علیه شما بخواسته مطالبه وجه  بموجب حکم شماره 9709977508401213 در پرونده کالسه 970425  به پرداخت تضامنی 
خواندگان 1-خانم بهاره ظریف کفش�دوز فارغ 2- آقای محمد رضا یوس�فی به پرداخت مبلغ یکصدو ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف الی یوم االدا و نیز پرداخت مبلغ 3/202/000 ریال 
بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق خواهان قادر وحدانی محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
دفتر  شعبه 245 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/85آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به س�ید جواد حسینی  فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواست خانم زیور محبی نسب  
علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه خسارت  بموجب حکم شماره 9709977508601019 در پرونده کالس�ه 970455  بعنوان رانند ه خودرو و در 
هنگام تصادف به پرداخت مبلغ 1/150/00 تومان خسارت وارده طبق نظر کارشاناس و مبلغ 150/000 تومان بابت هزینه کارشناس و هزینه 
تمبر 123/000 تومان جمعا به مبلغ 1/423/000 تومان و مبلغ 45/000 تومان بابت هزینه درج آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد و 
با عنایت به اینکه دعوی مطروحه متوجه خوانده اول )ابوالحسن الهامی (مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون خیر الذکر قرار رد 
دعوی صادر و اعالم می دارد  محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی واخواهی در این شورا است 
دفتر  شعبه 247 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/86آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به سلمان تقدیسی مردان  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست حامد سلیمانی پور  علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه چک  بموجب حکم شماره 9709977501700814 در پرونده کالسه 9709987501700509  به پرداخت 1-مبلغ 
س�ی میلیون ریال بابت اصل خواس�ته چک ش�ماره گان 1- 798083-2-798084 مورخ 97/8/25-97/9/25 -2- مبلغ یک میلیون و 
هشتصد و بیست و سه هزا ریال بابت هزینه دادرسی 3- مبلغ یکصدو پنجاه هزار ریال بابت حق الدرج روزنامه 4- خسارت تاخیر تدیه از 
سر رسید چک تا یوم الدا که بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه و در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 

می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
دفتر  شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 مشهد

511/87آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خانم نگین حمیدی   فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست حامد سلیمانی پور  علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه چک  بموجب حکم شماره 9709977501700536 در پرونده کالسه 9709987501700207  به پرداخت 1-مبلغ 
سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصدو پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها تا 
یوم االدا در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی واخواهی در این شورا است
دفتر  شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 مشهد

511/88آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به وحید نعیمی   فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست حامد سلیمانی پور  علیه شما 
بخواسته مطالبه وجه چک  و سفته بموجب حکم شماره 9709977501700591 در پرونده کالسه 970208  به پرداخت 1-مبلغ دویست 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پانصد و شصت و چهار هزار ریال خسارت تمبر دادرسی و مبلغ یکصدو پنجاه هزار ریال هزینه 
درج آگهی و خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سر رسید چک تا یوم االدا و نسبت به سفته از تاریخ مطالبه مورخ 97/3/23 تا یوم ادا 
و حواله ها از تاریخ مطالبه )صدور گواهی عدم پرداخت 86878 مورخ 96/1/15 و 286879 مورخ 96/1/14 تا یوم الدا بر اس�ا ش�اخص 
قیمت ساالنه بانک ملی در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج 

در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
دفتر  شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 مشهد

511/89آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه خانم زهرا عابدینی که مجهول المکان می باش�د ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره 9609977503601455 صادره ازشعبه 159 در پرونده ش�ماره 960988 محکوم به پرداخت مبلغ 36000000 ریال 
بابت اصل خواس�ته ومبلغ 1370000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ 96/5/6 سررسید چک لغایت 
یوم الوصول در حق محکوم له خانم فاطمه گاوکوش�ی و نیم عش�ر دولتی شده اید. ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت 
ب�ه اج�رای مفاد اجرائیه اق�دام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وص�ول مطالبات باهزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود. 
متصدی امور دفتری شعبه 159 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

511/90آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای علی شجاعی نیا که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره 96099775036001326 صادره ازش�عبه 159 در پرونده شماره 960867 محکوم به پرداخت مبلغ 65000000 ریال 
بابت اصل خواس�ته ومبلغ 3095000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ 90/7/13 سررسید چک لغایت یوم 
الوصول در حق محکوم له آقای صفرعلی ذوقدار و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید. ظرف ده روزازانتش�اراین آگهی مهلت دارید نسبت به 
اج�رای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام 

خواهد نمود. 
متصدی امور دفتری شعبه 159 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

511/91آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای عباسعلی صبحی و عبدالقادر برپروشان که مجهول المکان می باشد 
ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977503600040 صادره ازشعبه 159 در پرونده شماره 961178 محکوم به الزام خوانده 
ردیف اول عبدالقادر برپروشان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند و انتقال سند رسمی یک دستگاه پراید 131 به شماره 
انتظامی 767 ب 36 ایران 36 و حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 2970000 ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له 
آقای علی اصغر علمی و نیم عشر دولتی شده اید. ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید 

درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
متصدی امور دفتری شعبه 159 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

511/92آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خوانده الیاس میرزاده سیجاوندی مجهول المکان می باشند ابالغ می شود در مورد دادخواست روح اهلل رفیق 
توالئی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977501400515 در پرونده کالسه 9709987501400145 
محکوم اس�ت) به صورت تضامنی به خوانده حس�ین محتش�می ( به پرداخت 1- مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال بابت اصل خواس�ته 
2- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها)95/8/15 و 95/9/15 و 95/10/15(تا یوم االداء بر اساس شاخص قیمت ساالنه 
بانک مرکزی 3- پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال هزینه درج آگهی 4- پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد و نود هزار ریال 
بابت جمعا هزینه دادرسی و تعرفه خدمات وهزینه اوراق در حق خواهان محکوم له صادر و اعالم می گردد مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد، رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/93آگهی 
خواهان آقای محمد معینی اقطاعی فرزند محمد دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای حس�ین فرجی فرزند علی به خواس�ته مطالبه 
وجه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالسه 9709987501500693 شعبه 15 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک 
شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/08 ساعت 8 تعیین که حسب دستور شورا طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
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 انتشارآگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 15 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/94آگهی 
خواهان مرتضی رمضانی دادخواستی به طرفیت خوانده مریم محمدی به خواسته اعسار و تقسیط تقدیم دادگاهی عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 266 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد- میدان میرزا 
کوچک خان –روبروی تاالر پردیس ارجاع و به کالس�ه 970758 تبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/2 س�اعت 9/30 
تعیین ش�ده اس�ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های 
عمومی وانقالب در امورمدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 266 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد

511/95آگهی ابالع اجراییه
ب�ه مصطفی عبدی ابالغ م�ی گردد به موجب اجراییه صادره در پرونده 891651 محکومید به پرداخت مبلغ 700000000 ریال بابت اصل 
خواس�ته در ح�ق محکوم له آس�تان قدس و هزینه دادرس�ی 13950000 ریال در ح�ق دولت و پرداخت خس�ارت تأخیرتأدیه از زمان 
سررس�ید 89/11/30 مطابق ش�اخص تورم و حق الوکاله وکیل 18000000 ریال در حق محکوم له ظرف 10 روز از انتشار نسبت به اجرای 

حکم اقدام فرمایید.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید مطهری مشهد

511/96آگهی ابالع اجراییه
شماره پرونده:970173 ؛به مرتضی و احمدرضا درودی نژاد ابالغ می گردد به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9709977578100537 محکوم علیه محکوم است به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ نهصد میلیون ریال بابت اصل 
خواس�ته و مبلغ 30672000 ریال به جهت هزینه دادرس�ی و مبلغ 23100000 ریال حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از 
تاریخ سررس�ید چک 4 فقره چک به ش�ماره ه�ای 1-034799 مورخ 96/12/26- 2-034800 م�ورخ 97/1/26- 3-0347798 مورخ 
96/11/26-4-034797 مورخ 96/10/26 عهده بانک ملی لغایت هنگام پرداخت برابر آخرین شاخص تورم بانک مرکزی در حق محکوم 

له حکیم رضا سرگل زایی ظرف 10 روز از انتشار نسبت به اجرای حکم اقدام فرمایید.
مدیر دفتر شعبه 31 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/97آگهی ابالع اجراییه
ش�ماره پرونده:970311 ؛به وحید قدوس�ی ابالغ می گردد به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709977578100703 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ نهصد و بیست و پنج میلیون و استرداد سی کیلو نقره)منسوجات 
نقره( و خسارت تأخیرتأدیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست 97/2/30 لغایت هنگام  پرداخت برابر آخرین شاخص تورم بانک 
مرکزی و پرداخت مبلغ 31635000 ریال به جهت هزینه دادرسی در حق محکوم له ظرف 10 روز نسبت به اجرای حکم اقدام فرمایید.
مدیر دفترشعبه 31 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/98آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای نیما تدین که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977504500360 صادره از شعبه 178 در پرونده شماره 970087 محکوم به حکم به محکومیت خوانده به استرداد 
خودرو پراید س�فید رنگ به ش�ماره پالک 42-129ق76 در حق خواهان صادر وپرداخت نیم عش�ر دولتی محکوم له آقای سید ناصر 
رحمتی عنبران و نیم عشر دولتی شده اید.ظرف ده روزاز 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.
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/99آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای امیر باقری فر و حسین هاتفی که مجهول المکان می باشد ابالغ می 
گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977504500408 صادره از شعبه 178 در پرونده شماره 970107 محکوم به 4 فقره سفته به شماره 
704215-89/2/1 و 704216 و 704217 و خواندگان را به صورت تضامنی محکوم به پرداخت 1- مبلغ 40000000 ریال بابت اصل خواسته 
2-مبلغ 1242000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهل و پنج هزار تومان بابت درج آگهی روزنامه و نسبت به خسارت تأخیرتأدیه از 
تاریخ تقدیم دادخواس�ت 1397/2/13 بر اس�اس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان را صادر محکوم له آقای رضا رفیعی و نیم عشر 
دولتی شده اید.ظرف ده روزاز 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.
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/100آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای سید حسن موسوی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977504501466 صادره از ش�عبه 178 در پرونده شماره 951046 محکوم به 2 فقره چک عهده بانک 
ملت به شماره و تاریخ و مبلغ 161200/45-95/4/11 و 451226/51-95/5/15 جمعا به مبلغ 35500000 ریال تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 35500000 ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ 910000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ چهل و پنج هزار تومان 
باب�ت درج آگهی روزنامه وپرداخت خس�ارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررس�ید 95/4/11 و 95/5/15 لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول 
ش�اخص تورم در حق خواهان صادرو محکوم له آقای س�یدعلی داوری و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید.ظرف ده روزاز انتش�ار این آگهی 
مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات 

با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 178 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/158رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم بی بی مریم خواب نما دارای شناسنامه شماره 3527222 به شرح دادخواست به کالسه 230/970575 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد مرادی به شناس�نامه 55156 در تاریخ 97/2/25 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� بی بی مریم خاب نما فرزند علی ش ش 5272 
ت ت 1347 صادره از مشهد همسر متوفی 2� امیر حسین مرادی نقندر فرزند محمد ش ش 0926061127 ت ت 1379 صادره از مشهد 
فرزن�د متوف�ی 3� امین رضا مرادی نقندر فرزند محمد ش ش 0926454811 ت ت 1381 صادره از مش�هد فرزند متوفی اینک با انجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد 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 )چهار طبقه(شهرستان مشهد 

511/159رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فرزانه عبدی فرخد دارای شناسنامه شماره 410 به شرح دادخواست به کالسه 230/970625 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان زهرا حس�ینی فرخد به شناس�نامه 1156 در تاریخ 93/10/3 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� موسی عبدی فرخد فرزند محمد تقی و زهرا ش ش 
1676 ت ت 1344 صادره از مشهد فرزند متوفی 2� ابوالفضل عبدی فرخد فرزند محمد تقی و زهرا ش ش 327 ت ت 1352 صادره از 
مشهد فرزند متوفی 3� زهره عبدی فرخد فرزند محمد تقی و زهرا ش ش 5020 ت ت 1362 صادره از مشهد فرزند متوفی 4� فرزانه 
عبدی فرخد فرزند محمد تقی و زهرا ش ش 410 ت ت 1359 صادره از مشهد فرزند متوفی 5� جواد عبدی فرخد فرزند محمد تقی و 
زهرا ش ش 409 ت ت 1357 صادره از مشهد فرزند متوفی 6� عبداله عبدی فرخد فرزند محمد تقی و زهرا ش ش 5 ت ت 1340 صادره 
از مشهد فرزند متوفی 7� علی اصغر عبدی فرخد فرزند محمد تقی و زهرا ش ش 45622 ت ت 1347 صادره از مشهد فرزند متوفی 8� 
فاطمه صغری عبدی فرزند محمد تقی و زهرا ش ش 328 ت ت 1355 صادره از مشهد 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 )چهار طبقه(شهرستان مشهد 

511/160رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی بیاتی دارای شناسنامه شماره 902 به شرح دادخواست به کالسه 97/1061 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر مقدم به شناسنامه 299 در تاریخ 1388/9/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� ساره تنها فرزند حسن به ش ش 268 متولد 1326 صادره از چناران مادر 
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 6 شورای حل اختالف)چهار طبقه( شهرستان مشهد 

511/161رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای س�عید مجدی مقدم دارای شناس�نامه شماره 82169 به شرح دادخواست به کالسه 97/1086 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی مجدی مقدم به شناسنامه 4 در تاریخ 1397/8/2 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1�  سعید مجدی مقدم فرزند علی به ش ش 82169 متولد 1355 صادره 
از مشهد � فرزندمتوفی 2� محمد اسماعیل مجدی مقدم فرزند علی به ش ش 0923761421 متولد 1375 صادره ازمشهدفرزند متوفی 3� 
طاهره محمد زاده مقدم � فرزند محمد ابراهیم به ش ش 641 متولد 1334 صادره از مشهد همسر 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
قاضی شورا  � شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان مشهد 

511/162رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم بتول شاکر اردکانی دارای شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کالسه 97/1070 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا بهارشاهی به شناسنامه یک در تاریخ 1397/6/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� خدیجه بهارشاهی فرزند رضا به ش ش 112 متولد 1353 صادره ازشمیران فرزند متوفی 
2� علیرضا بهار شاهی فرزند رضا به ش ش 1655 متولد 1356 صادره از مشهد فرزند متوفی 3� فرشته بهار شاهی فرزند رضا به ش ش 10 
متولد 1348 صادره از اردکان فرزند متوفی 4� محمد علی بهار شاهی فرزند رضا به ش ش 6512 متولد 1349 صادره از مشهد فرزند متوفی 
5� نرگس بهار شاهی فرزند رضا به ش ش 0921151179 متولد 1369 صادره از مشهد فرزند متوفی 6� نادر علی بهار شاهی فرزند رضا به ش 
ش 859 متولد 1362 صادره از مشهد فرزند متوفی 7� بتول شاکراردکانی فرزند رضا به ش ش 11 متولد 1331 صادره از اردکان همسر 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
 قاضی شورا  � شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان مشهد 

511/163رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فهیمه شکفته دارای شناسنامه شماره 587به شرح دادخواست به کالسه 97/1056 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا حسنی به شناسنامه 48412 در تاریخ 1390/1/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1�  فهیمه شگفته فرزند احمد به ش ش 587 متولد 1340 صادره ازمشهد همسر متوفی 
2� فاطمه صغری عادل راس�تگو فرزند محمد به ش ش 1307 متولد 1309 صادره از بپوه ژن � مادر متوفی 3� عباس حس�نی فرزند علیرضا 
به ش ش 82693 متولد 1361 صادره از مش�هد فرزند متوفی 4� امید حس�نی فرزند علیرضا به ش ش 9871 متولد 1365 صادره از مشهد 
فرزند متوفی  5� وحیده حسنی فرزند علیرضا به ش ش 2025 متولد 1363 صادره از مشهد 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
قاضی شورا  � شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان مشهد 

511/164رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم احمد حسینی مقدم دارای شناسنامه شماره 0933821506 به شرح دادخواست به کالسه 97/1064 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهرا مهدی زاده به شناسنامه 13 در تاریخ 1397/3/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� احمد حسینی مقدم فرزند موسی به ش ش 893 متولد 1338 صادره از مشهد 
فرزند متوفی 2� معصومه حسینی مقدم فرزند موسی به ش ش 12569 متولد 1355 صادره از مشهد فرزند متوفی 3� فاطمه حسینی مقدم 
فرزند موسی به ش ش 2319 متولد 1347 صادره از مشهد فرزند متوفی 4� جواد حسینی مقدم فرزند موسی به ش ش 1006 متولد 1344 صادره 
از مشهد فرزند متوفی 5� محمود حسینی مقدم فرزند موسی به ش ش 1005 متولد 1341 صادره از مشهد 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
قاضی شورا  � شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان مشهد 

511/165رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم بهجت ابنیائی دارای شناس�نامه ش�ماره 1438 به شرح دادخواست به کالسه 9701057 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه لشکری به شناسنامه 362 در تاریخ 1380/10/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� بهجت ابنیائی فرزند رضا به ش ش 1438 متولد 1345 صادره از مشهد فرزند متوفی 2� 
منصوره ابنیائی فرزند رضا به ش ش 853 متولد 1325 صادره از مشهد فرزند متوفی 3� فاطمه ابنیائی فرزند رضا به ش ش 186 متولد 1331 
صادره از مشهد فرزند متوفی 4� علی ابنیائی فرزند رضا به ش ش 1096 متولد 1336 صادره از مشهد فرزند متوفی 5� حسین ابنیائی فرزند 
رضا به ش ش 1471 متولد 1333 صادره از مشهدفرزند 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
قاضی شورا  � شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان مشهد 

511/166رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد مهدی سابقی دارای شناسنامه شماره 720 به شرح دادخواست به کالسه 97/1092 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس سابقی به شناسنامه 996 در تاریخ 1397/6/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� محمد مهدی سابقی فرزند عباس به ش ش 720 متولد 1349 صادره از مشهد فرزند متوفی 2� 
حسین سابقی فرزند عباس به ش ش 45056 متولد 1347 صادره از مشهد فرزند متوفی 3� هاشم سابقی فرزند عباس به ش ش 7410 متولد 
1366 صادره از مشهد فرزند متوفی 4� عطیه سابقی فرزند عباس به ش ش 0920520340 متولد 1368 صادره از مشهد فرزند متوفی  5� منیره 
سابقی فرزند عباس به ش ش 96330 متولد 1358 صادره از مشهد فرزند متوفی  6� علی سابقی فرزند عباس به ش ش 306 متولد 1355 صادره 
از مشهد فرزند متوفی 7� صدیقه آتین فرزند حسین به ش ش 112 متولد 1327 صادره از مشهد همسر متوفی 8� قاسم سابقی فرزند عباس به 
ش ش 2415 متولد 1356 صادره از مشهد فرزند متوفی  9� طوبی سابقی فرزند عباس به ش ش 1989 متولد 1362 صادره از مشهد 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
قاضی شورا  � شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان مشهد

511/167رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه منصوری دارای شناسنامه شماره 59052 به شرح دادخواست به کالسه 9701068 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد نصرتی به شناسنامه 1003 در تاریخ 1397/7/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� زهرا مظفری فرزند موس�ی به ش ش 5 متولد 1321 صادره از مشهد مادر متوفی 2� سمانه 
نصرتی فرزند محمد به ش ش 4125 متولد 1363 صادره از مشهد فرزند متوفی 3� علی نصرتی فرزند محمد به ش ش 2148 متولد 1360 صادره 
از مشهد فرزند متوفی 4� سمیرا نصرتی فرزند محمد به ش ش 0921188927 متولد 1369 صادره از مشهد فرزند متوفی 5� فاطمه نصرتی فرزند 
محمد به ش ش 59052 متولد 1344 صادره از مشهد 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
قاضی شورا  � شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان مشهد 

511/168رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم معصوم دش�تی دارای شناس�نامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 971585 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین دشتی به شناسنامه 4 در تاریخ 1396/8/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� طیبه دشتی فرزند 2� معصوم دشتی فرزند 3� صفیه دشتی فرزند 4� طاهره دشتی فرزند 5� فاطمه 
دشتی فرزند 6� زهره دشتی فرزند 7� زهرا دشتی فرزند 8� محمد دشتی فرزند 9� زیبا مالئی درمیان � همسر 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
قاضی شورا  � شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان مشهد

511/169رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای کریم خوش دوست دارای شناسنامه شماره 3385 به شرح دادخواست به کالسه 243/972058 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امان محمد خوش دوست به شناسنامه 283 در تاریخ 1397/7/7 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� مریم ایل نژاد ش ش 4 محل صدورشناسنامه درگز نسبت با متوفی  زوجه 
2� سمیه خوش دوست ش ش 13291 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند 3� آمنه خوش دوست ش ش 8507 محل صدور 
شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند 4� کریم خوش دوست ش ش 3385 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند 5� حمزه 
خوش دوست ش ش 8253 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند 6� یوسف خوش دوست ش ش 15391 محل صدور شناسنامه 
مشهد نسبت با متوفی فرزند 7� عبدالرحیم خوش دوست ش ش 0922060991 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت بامتوفی فرزند 8� فاطمه 
خوش دوست ش ش 15390 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند 9� الله خوش دوست ش ش 954 محل صدور شناسنامه مشهد 
نسبت با متوفی فرزند 10� یونس خوش دوست ش ش 0920614582 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند. 11� حبیبه خوش 
دوست ش ش 18076 محل صدور شناسنامه مشهدنسبت با متوفی فرزند 12� ابراهیم خوش دوست ش ش 21891 محل صدور شناسنامه مشهد 
نسبت با متوفی فرزند . متوفی ورثه دیگری ندارد.  پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 316257 و 
عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 
...... سرانجام در تاریخ 97/8/14 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختالف مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از 
مالحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از 

پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برتر تعلق می  گیرد تقسیم می شود:
عضو شورای حل اختالف شعبه 243 شهرستان مشهد

511/170آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آرزو زهیر و امیر ابهری فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای محسن نصیری علیه شما 
به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977508001234 در پرونده کالسه 970542 به تضامنا پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بابت 
اصل خواسته و مبلغ 98400 تومان بابت خسارت وارده به سبب دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/5/4 الی یوم 
االداء براساس نرخ تورم بانک مرکزی در حق محکوم له محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ 

درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 241 شورای حل اختالف مجتمع 5 میرزاکوچک خان مشهد 

511/171آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقایان 1� حامد درستکار یاقوتی 2� معصومه میرآخوری 3� افسانه درستکار یاقوتی فعال مجهول المکان ابالغ 
می شود در مورد دادخواست آقای رمضانعلی حسن پور علیه شما به خواسته مطالبه وجه . به موجب حکم شماره 9709977508001211 در پرونده 
کالسه 970678/241 به  حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( 
خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک 5/24/ 1397 الی یوم االداء و نیز پرداخت مبلغ 2/926/000 ریال بابت خسارت 
وارده به سبب هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال حق نشر آگهی در حق خواهان )آقای رمضانعلی حسن پور( صادر و اعالم می دارد محکوم 

شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است .
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 241مشهد 

511/172آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به  محکوم علیه خانم حجت صفا منظر طرقی  که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق وفق 
دادنامه شماره  9709977508000717 صادره از شعبه ........ در پرونده شماره 970142 محکوم به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت اصل 
خواسته و مبلغ 3/302/000 ریال بابت  خسارت وارده به سبب دادرسی و حق درج آگهی و حق الوکاله وکیل هشتصد و چهل هزار تومان و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1397/2/18 الی یوم االدا براساس نرخ تورم بانک مرکزی در حق محکوم له آقای حسن عزیزی 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 241 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/173رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم راضیه عابدی کریم آباد دارای شناسنامه شماره 558 به شرح دادخواست به کالسه 97/1059 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان مهدی جدی به شناسنامه 2088 در تاریخ 1397/4/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1� مرضیه جدی فرزند مهدی به ش ش 110 متولد 1357 صادره از مشهد فرزند متوفی 2� فریبا جدی فرزند مهدی به ش ش 
2684 متولد 1360 صادره از مشهد فرزند متوفی 3� محمد جدی فرزند مهدی به ش ش 3137 متولد 1364 صادره از مشهد فرزند متوفی 4� فرشته جدی 
فرزند مهدی به ش ش 98640 متولد 1358 صادره از مشهد فرزند متوفی 5� علیرضا جدی فرزند مهدی به ش ش 0921376472 متولد 1370 صادره از 
مشهد فرزند متوفی 6� سمیه جدی فرزند مهدی به ش ش 21587 متولد 1361 صادره از مشهد فرزند متوفی 7� سجاد جدی فرزند مهدی به ش ش 
09231854536 متولد 1374 صادره از مشهد فرزند متوفی 8� راضیه عابدی کریم آباد فرزند محمد مهدی به ش ش  558 متولد 1340 صادره از مشهد 
همسر 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
قاضی شورا  � شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان مشهد 

511/174آگهی ابالغ دادنامه اصالحی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به 1� مرتضی قلی زاده فرزند رستم 2� علی اکبر بریانی دولت آبادی فرزند خداداد فعال مجهول المکان ابالغ می 
شود در مورد دادخواست سید اسماعیل حسینی فرزند سید علی علیه شما به خواسته اعتراض ثالث اصلی نسبت دادنامه  به موجب دادنامه شماره 
9709977578501068 � 1397/8/21  در پرونده کالسه شماره 35/960988 آقای مرتضی قلی زاده محکوم است به اخذ پایانکار و صورت مجلس 
تفکیکی  وسپس تنظیم سند رسمی سه واحد آپارتمان به مساحت حدود 225  متر مربع  احداثی بر روی پالک ثبتی 6554 اصلی مجزی شده از 
187/4658 بخش ده مشهد و هم چنین حکم بر الغاء تمامی دادنامه معترض عنه به شماره 9609977578500631 در حق خواهان محکوم شده اید 
مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت مقرر قانونی قابل واخواهی دراین دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه 35 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد 

آگهی وقت رسیدگی و قرار رسیدگی غیابی
در اجرای ماده 344 و تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب سال 1392 آقای 
حجت اله یوس�فی فرزند حسین در پرونده کالس�ه 9709988315500073 به اتهام در معرض فروش قرار دادن 212 گرم و 90 سانت هروئین و 
شیشه و نگهداری 43 عدد پایپ تحت تعقیب می باشد فلذا قرار رسیدگی غیابی صادر ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی به تاریخ 97/10/15 
ساعت 9 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذکور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفی نماید و مراتب در دو نوبت به فاصله 10 روز در یکی 

از روزنامه های کثیراالنتشار یا محلی آگهی می شود  در صورت عدم حضور دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم می نماید .
1670 مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب کرمانشاه – نورالدین پاشایی

4- ابالغ رای 
احتراما در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمدمصطفی منظوری به شورای حل اختالف شعبه 6 کرمان به طرفیت خانم زهره سنجرانی 
مجهول المکان مبنی بر مطالبه وجه به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی که در این شورا منجر به رای مبنی بر مطالبه وجه فوق در 
حق خواهان گردیده است لذا بدینوسیله رای صادره به خانم زهره سنجرانی ابالغ می گردد تا نامبردگان ظرف 40 روز از تاریخ درج آگهی چنانچه 
اعتراضی به رای داشته باشند اعتراض خود را به شورای حل اختالف 6 کرمان به آدرس خیابان سرباز بعد از مخابرات بین کوچه 34 و 36 مجتمع 

شماره 4 شوراهای حل اختالف ارائه نمایید در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام می شود.
664 شورای حل اختالف شماره 6 کرمان

5- ابالغ رای
به تاریخ 96/12/21 آقای مهرداد علیپور طبسی با وکالت طیبه عسکرپور به طرفیت حمیده پرنده افشار دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه 
به کالس�ه 9609983468900917 تقدیم ش�ورای ح�ل اختالف 9 نموده لذا به علت مجهول المکان بودن خوان�ده به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس�ی مدنی رای مذکور یک نوبت جهت درج در روزنامه در صورت اعتراض به رای ش�ماره دادنامه 9709983468900123 مورخ 
1397/2/24 صادره از این شورا واقع در کرمان بلوار 22 بهمن بعد از چهارراه شعبانیه کوچه مجتمع قضایی 22 بهمن اداره کل شوراها مراجعه 
و نس�خه ثانی را دریافت و رای صادره به مدت 20 روز از تاریخ نش�ر آگهی در این ش�ورا قابل اعتراض و 20 روز از آن قابل تجدیدنظرخواهی 

در دادگاههای عمومی می باشد.
917 شورای حل اختالف شماره 9 کرمان

6- ابالغ رای
به تاریخ 97/4/6 آقای رضا حیات بخش عباسی با وکالت طیبه عسکرپور به طرفیت مریم خواجویی گسمونی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به 
کالسه 9609983468900231 تقدیم شورای حل اختالف 9 نموده لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی رای مذکور یک نوبت جهت درج در روزنامه در صورت اعتراض به رای ش�ماره دادنامه 9709983468900816 مورخ 1397/8/14 صادره از 
این شورا واقع در کرمان بلوار 22 بهمن بعد از چهارراه شعبانیه کوچه مجتمع قضایی 22 بهمن اداره کل شوراها مراجعه و نسخه ثانی را دریافت و 

رای صادره به مدت 20 روز از تاریخ نشر آگهی در این شورا قابل اعتراض و 20 روز از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی می باشد.
231 شورای حل اختالف شماره 9 کرمان

7- حصروراثت
آقای قاسم ناظمی علی آبادی فرزند --- دارای شناسنامه 166  بشرح دادخواست شماره 253/1/97 مورخ 1397/8/20 توضیح داده شادروان 
فاطمه طالبی زاده س�ردری فرزند محمد بشناس�نامه 327 در تاریخ 96/8/28 در ش�هر --- فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- طاه�ره ناظمی معزآب�ادی ش.ش 17 صادره از کرمان متولد 1352 فرزند متوفی. 2- حیات ناظمی معزآب�ادی ش.ش 25 صادره از کرمان 
متولد 1345 فرزند متوفی. 3- قاسم ناظمی معزآبادی ش.ش 166 صادره از کرمان 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.
253 شورای حل اختالف شماره یک شهرستان چترود
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آگهی 
ریاس�ت محترم ش�عبه 14 حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری کرمانشاه در راستای اجرای قرار کارشناسی پرونده به شماره 
کالس�ه 9609988601400287  و ش�ماره بایگانی 960289 موضوع دادخواست  مدیریت شعب بانک انصار استان کرمانشاه  به وکالت  خانم 
ویدا اویسی به طرفیت خواندگان آقای سلیمان طهماسبی و خانم ها ندا چوپانی و قمر تیموری  به خواسته تقاضای  صدور حکم محکومیت 
تضامنی خواندگان  به مبلغ 65/000/000 میلیون  ریال  یک فقره چک به شماره 118246/44  اینجانب کارشناس منتخب آن مرجع محترم 
ضمن حضور در دفتر شعبه و مطالبه پرونده و  در نظر داشتن  خو استه ی  شورا گزارش کارشناسی  خود را به شرح ذیل معروض می  دارد: بر 
اساس مدارک ارائه  شده از ناحیه بانک انصار در تاریخ 95/3/6 تسهیالتی  به مبلغ 60/000/000  میلیون ریال  به نرخ سود 20 درصد به مدت 
قرارداد 36 ماه به خوانده  پرداخت گردیده که تاریخ شروع ا ولین قسط 95/4/6 و تاریخ آخرین قسط 98/3/6 می باشد مبلغ سود تسهیالت 
ا عطائی با کارمزد بیمه و نظارت  مبلغ 21510887  ریال می باشد و بنابراین جمع اصل و فرع تسهیالت ا عطائی مبلغ 81510887  ریال می 
باشد که از قرار 36 قسط ماهانه به خوانده  پرداخت گردیده است در برررسی به عمل آمده مشخص گردید خوانده   تعداد 8 قسط از اقساط 
را بازپرداخت نموده و بخشی از قسط نهم را نیز پرداخت نموده و جمع کل پرداختی  خوانده  بابت اصل و سود اقساط مبلغ 584، 939، 18 
ریال می باشد و بابت  جریمه اقساط پرداختی مبلغ 1/412/035 ریال پرداخت نموده است بنابراین با در نظر داشتن اینکه  آخرین پرداختی 
خوانده   تاریخ 95/12/6  می باشد لذا تمامی اقساط باقی مانده تا قسط آخر که تاریخ سررسید آن 97/6/13 می باشد معوق گردیده و جریمه 
ای معادل 312، 19/924 ریال به آن اضافه گردیده و با توجه به  اینکه اصل سود  اقساط پرداخت نشده  معادل مبلغ 60/984/728 ریال می 
باشد لذا مانده بدهی  خوانده   به خواهان  تا تاریخ 97/8/12 بشرح ذیل می باشد.  مانده بابت اصل و سود اقساط باقی  مانده پرداخت نشده  
مبلغ 60984728 ریال  جریمه تاخیر اقساط پرداخت نشده به تعداد 27 قسط مبلغ 10917414  ریال و لذا جمع کل بدهی خوانده  به خواهان 
تا تاریخ  97/8/12 معادل  مبلغ 71/902/142  ریال می باشد. بند  نتیجه:  بر اساس آنچه به استحضار رسیده مانده بدهی مشتری به بانک 
)خوانده  به خواهان(  بابت 27 قسط باقی مانده  و پس  از  کسر مبالغ پرداختی از ناحیه خوانده  جمعا معادل مبلغ 71/902/142 ریال )به حروف: 
هفتاد و یک میلیون و نهصد و دو هزار و یکصد و  چهل و دو ریال می باشد( تا تاریخ 97/8/12 می باشد. شایان ذکر است خواندگان  تا تاریخ 
ارائه گزارش هیچگونه مدرکی ارائه ننموده اند و لذا در صورت ارائه مدارک و مستندات در خصوص   مدارک پرداختی اقساط و نیز سایر موارد 

مورد ادعا اینجانب  با صال حدید  آن مرجع  محترم  نسبت به ارائه گزارش تکمیلی  اقدام خواهم نمود. 
کارشناس منتخب بهروز صالحی  - کارشناس  رسمی دادگستری  در امور حسابداری و حسابرسی 

آگهی حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت  مریم عزیزآبادی  فرزند رضا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان رضا عزیزآبادی  فرزند عباس ش ش  1 در تاریخ 83/11/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :   1. مریم عزیزآبادی فرزند رضا ش ش  372 ص از فهرج دختر متوفی 2. معصومه اهلل آبادی فرزند 
اکبر ش ش  319 ص از فهرج همس�ر متوفی 3. مهدی عزیزآبادی فرزند رضا ش ش  3209951748 صادره از فهرج پس�ر متوفی 4. مهری 
عزیزآب�ادی فرزند رض�ا ش ش  3209951756 صادره از فهرج دختر متوفی 5. محبوبه عزیزآبادی فرزند رضا ش ش  3200111070 صادره از 
فه�رج دخت�ر متوفی  6. فاطمه عزیزآبادی فرزند رضا ش ش  3200116870 صادره از فهرج دختر متوفی   7. زهرا عزیزآبادی فرزند رضا ش 
ش  3200205520 صادره از فهرج دختر متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
ش�خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
10538 شعبه یک شورای حل اختالف نرماشیر 

گواهی حصروراثت
خانم افسر فرهادی میرآبادی  بشماره شناسنامه 914 فرزند عزیز  متولد1338 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 896/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان بهمن علی پور فرزند خان 
جان  به ش�ماره شناس�نامه 1829 درتاریخ 97/5/15 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- افسر فرهادی 
میرآبادی فرزند عزیز ش.ش914همسرمتوفی2- امیر سعید علی پور فرزند بهمن ش.ش0066968569پسرمتوفی3- وحید علی پور فرزند 
بهمن ش.ش29069پس�رمتوفی4- علیرض�ا علی پور فرزند بهمن ش.ش0453277411پس�رمتوفی5- فاطمه علی پور فرزند بهمن ش.ش 
0440179440دخترمتوفی 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 2828 
رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
خانم سعیده امیر ارفعی )ذینفع(  بشماره شناسنامه 552 فرزند عباسقلی  متولد1338 صادره تبریز ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 623/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان مهدی حاتمی فرزند 
حاتم  به شماره شناسنامه 4043061963 درتاریخ 1389/4/27 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- سعید 
حاتمی فرزند مهدی ش.ش0056580959پس�رمتوفی2- علی حاتمی فرزند مهدی ش.ش0066159640پسرمتوفی3- وحید حاتمی فرزند 
مهدی ش.ش0074641255پسرمتوفی 4- منصور حاتمی فرزند مهدی ش.ش0048503460پسرمتوفی5- محمد رسول حاتمی فرزند مهدی 
ش.ش0049169432پس�رمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتش�ار در جرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا 
چنانچ�ه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدی�م دارد و ابالغ گواهی الزم 

صادرخواهد شد.م الف 2818 
رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک آبدانان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، برابر رأی شماره 
139760315007001483 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک آبدانان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمزه باویر فرزند علی  بشماره شناسنامه  15 صادره از آبدانان در یک باب 
خانه به مس�احت 462/61 متر مربع پالک 10055 فرعی از31 اصلی قطعه 7 ایالم واقع در آبدانان-روس�تای ش�هرک هزارانی - خیابان ولی 
عصرخریداری شده از آقای احمد نصراللهی و منتسب به مالکیت رسمی احمد نصراللهی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول1397/8/26 تاریخ انتشار نوبت دوم:9/11 /1397
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان آبدانان- محمود بهرامی

رونوشت گواهی حصروراثت
با توجه به درخواس�ت آقای علیرضا عباس�ی فرزند موس�ی به شناسنامه ش�ماره 608 متولد 1328/11/2 مبنی بر درخواست صدور گواهی 
حصروراثت چنین اظهار داشته که آقای موسی عباسی فرزند عباس به شناسنامه شماره 376 در تایخ 60/12/8 در اقامتگاه دائمی خود در 
شهرس�تان آبدانان دار فانی را وداع گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت  به: 1- علیرضا عباسی به شماره شناسنامه 608 فرزند 
متوفی 2- قدریه عباسی به شماره شناسنامه 517 فرزند متوفی 3- گلستان عباسی به شماره شناسنامه 516 فرزند متوفی والغیر می باشند 
و به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم د واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان آبدانان- روح اهلل شریفی

متن آگهی
درخصوص شکایت خانم مرحمت سهندي و آقاي عین اله سهندي هردو فرزند خیراله علیه 1- خانم 
مدینه موسوي 2- بهاره شاه منصوري دایر بر تهدید و توهین موضوع پرونده کالسه 970584 با توجه 
به مجهول المکان بودن متهمین جلس�ه رس�یدگي ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهي وفق ماده 174 
قانون آیین دادرسي کیفري در محل شعبه اول دادیاري دادسراي عمومي و انقالب قرچک تشکیل 
مي گردد. و مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتش�ار جهت استحضار متهم از وقت و محل تشکیل 

جلسه و موضوع پرونده انتشار می یابد.
1702  دادیار شعبه 1 دادیاري دادسراعمومي وانقالب قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقاي جلیل طومارپور خادملو داراي شماره شناسنامه 295 به شرح دادخواست به کالسه 895/1/97  
از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  کامران طومارپور 
خادملو بشناس�نامه ش�ماره  332  درتاریخ 86/10/28  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورث�ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات ف�وق الذکر جلیل طومار 
پورخادملو داراي شماره شناسنامه 295 متولد 1348 پسرمتوفی 2- عظیم طومارپور خادملو دارای 
ش�ماره شناسنامه 176 متولد 1345 پسرمتوفی 3- عزیز طومارپور خادملو دارای شماره شناسنامه 
294 متولد 1347 پسرمتوفی 4- محمد طومارپور خادملو دارای شماره شناسنامه 296 متولد 1352 
پسرمتوفی 5- ش�کوفه طومارپور خادملو دارای شماره شناسنامه 4 متولد 1338 دخترمتوفی  6- 
کیمیا طومارپور خادملو دارای شماره شناسنامه  304 متولد 1353 دخترمتوفي  7- فاطمه طومارپور 
خادملو دارای شماره شناسنامه 305 متولد 1354 دخترمتوفي  8- ثریا طومارپور خادملو دارای شماره 
شناسنامه  369 متولد 1359 دخترمتوفي  9- نس�تر زماني دارای شماره شناسنامه  7 متولد 
1316 همسرمتوفي 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.
                          1752     رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

آگهی ابالغ دادخواست تجدید نظرخواهی
  بدینوسیله به تجدیدنظر خواندگان محمدرضا طبری-رضا حسینی-محمدحسینی-زینب حسینی-زهرا دهقان-جواد حسینی-ابوالحسن 
حس�ینی ابالغ میگردد موسی تفکرمرزنکالته فرزند رضا دادخواس�تی مبنی برتجدیدنظر خواهی ازدادنامه97/811مورخ1397/07/22بای
گانی960462/به دفترش�عبه تقدیم نموده که بلحاظ مجهول المکان بودن7نفراز تجدیدنظر خواندگان بدینوس�یله مواردفوق به نامبردگان 
ابالغ میگردد تاظرف10روزازتاریخ نش�رآگهی به دفترش�عبه 8دادگاه حقوقی مراجعه نموده وبا مالحظه ودریافت نس�خه ثانی دادخواست 
تجدیدنظرخواهی وضمائم آن چنانچه پاسخی دارند کتبا به این دفترتقدیم نمایند درغیراینصورت باهمین کیفیت به دادگاه محترم تجدید 

نظراستان گلستان ارسال میگردد.
9768-مدیردفترشعبه8 دادگاه حقوقی شهرستان گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   درکالس�ه پرونده بش�ماره بایگانی97/0740/شعبه8 دادگاه حقوقی گرگان بدینوس�یله به زهرا فلسفی  فرزند محمود اخطار میگردد بابا 
بابائی رودبارکی فرزند سعداله باوکالت یحیی ناهیدی دادخواستی بطرفیت شما به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی ملک-اثبات مالکیت 
وخلع ید به دادگس�تری گرگان تقدیم نموده اس�ت پس ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن بکالس�ه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت 
رسیدگی وصدوراخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تا خوانده دردفترشعبه8 دادگاه حقوقی گرگان حاضرونسخه ثانی دادخواست 

وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزیکشنبه مورخه1397/10/02ساعت12ظهرتعیین شده است شرکت نمایند .
9767-رئیس شعبه 8دادگاه عمومی حقوقی گرگان-زاهدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به 
   احمدمونی فرزند یداله-حسن عبدی مقدم فرزند حسین-غالمرضا غالمی فرزند محمد-محمدقویدل فرزند حاجی محمد-خسروقربان 
زاده فرزند اکبر-علی پاکدل فرزند برات اله-نصرت اله اورمز فرزند علی خواهان محمدیوسف پوراکبر فرزند غالمعلی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان رجبعلی پنجه باشیس فرزند علی اکبر احمد مونی فرزند یداله-حسن عبدی مقدم فرزند حسین-غالمرضا غالمی فرزند محمد-

محمدقویدل فرزند حاجی محمد-خسروقربان زاده فرزند اکبر-علی پاکدل فرزند برات اله-نصرت اله اورمز فرزند علی بخواسته اثبات مالکیت 
واثبات وقوع بیع مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کالسه9709980056500513وشماره بایگانی970597/شعبه6دادگاه عمومی 
حقوقی گرگان ثبت به دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/09/29 ساعت9تعیین که حسب دستوردادگاه طبق 
موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن احمدمونی فرزند یداله-حسن عبدی مقدم فرزند حسین-غالمرضا 
غالمی فرزند محمد-محمدقویدل فرزند حاجی محمد-خسروقربان زاده فرزنداکبر-علی پاکدل فرزند برات اله-نصرت اله اورمز فرزند علی 
ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
9765-منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به کریم حقیقت سرخنکالیی
   خواهان تعاونی فرش�تگان)درحال تصفیه(باوکالت موسس�ه اعتباری کاس�پین وباوکالت مرضیه مهری  دادخواس�تی بطرفیت خواندگان 
س�عیدفالح فرزند برات-کریم حقیقت س�رخنکالیی فرزند عظیم ورضا فروزان فر فرزند علی اکبر ومنصورتازیکه به خواسته مطالبه وجه 
مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبشماره پرونده کالس�ه   9709980056500656بایگانی970775/شعبه6دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت 
ووقت رس�یدگی مورخ09/29/ 1397ساعت9تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده کریم حقیقت سرخنکالیی ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده 
ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودر 

وقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
9764-منشی شعبه6دادگاه عمومی حقوقی گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به زهره رئیسی
   خواهان ش�هرداری گرگان دادخواس�تی بطرفیت خوانده زهره رئیس�ی فرزند س�یدعلی به خواس�ته مطالبه وجه چک مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع وبش�ماره پرونده کالسه9709980056500656بایگانی970419/ش�عبه 6دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ1397/09/29ساعت9تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
زهره رئیس�ی ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقررفوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
9763-منشی شعبه6دادگاه عمومی حقوقی گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای قارلی ایری فرزند س�لمان بردی بش�ماره شناسنامه5 بشرح درخواستی که بکالس�ه9709981741800077-این شورا ثبت گردیده 
درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم داشته که سلمان بردی ایری بشماره شناسنامه38درتاریخ1379دراقامتگاه دائمی خود 
شهرستان بندرترکمن فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-قارلی ایری ف سلمان بردی کدملی6289828207ت 
ت1334فرزند ذکورمتوفی2-مهدی ایری ف س�لمان ب�ردی کدملی6289594419ت ت1336فرزندذکورمتوفی3-فرهاد ایری ف س�لمان 
بردی کدملی 2239790318 ت ت 1353فرزند ذکورمتوفی4-بی بی هاجر ایری ف س�لمان بردی کدملی6289594435ت ت1338فرزند 
ان�اث متوفی5-امان تاج ایری ف س�لمان بردی کدمل�ی2239495723ت ت1340فرزند اناث متوفی6-طوی بی بی ایری ف س�لمان بردی 
کدمل�ی2239749611 ت ت1345فرزنداناث متوفی7-آق بابه طاطار ف حاجی کدملی6289203436ت ت1311زوجه متوفی والغیر اینک 
ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد 

اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 9772-قاضی شعبه6شورای حل اختالف بندرترکمن-یوسفی

آگهی درخواست حصر وراثت
خانم معصومه محمدی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه4453بشرح درخواستی که بکالسه9709981741800067-این شورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعالم داش�ته که ابراهیم محمدی بش�ماره شناس�نامه121 درتاریخ97/7/16دراقامتگاه دائمی خود شهرستان 
بندرترکمن فوت نموده وورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز1-معصومه محمدی ف ابراهیم کدملی2239962275ت ت1367فرزنداناث متوفی2-

علی محمدی ف ابراهیم کد ملی 2239948531ت ت1366فرزند ذکورمتوفی3-نائین فیض زاده ف اژدر کدملی2239694361ت ت1330زوجه 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.
 9773-قاضی شعبه6 شورای حل اختالف بندرترکمن-یوسفی

آگهی حصروراثت
آقای وحید بامری به ش ملی 3580672118 کالسه پرونده: 9709989505100362 درخواستی تقدیم این شورا نموده و چنین  اشعار داشته که 
شادروان قیمت محمدزهی راد به ش ملی 3590935499 که در تاریخ 1397/6/16 وفات نموده و ورثه حین الفوت عبارتند از: 1- متقاضی فوق 
پسر متوفی 2- علیرضا بامری پسر متوفی به ش ملی 3580826001 3- محمدرضا بامری پسر متوفی به ش ملی 3581166331 4- خداداد 
بامری همسر متوفی به ش ملی 3590977981 5- بی بی ناز محمدزهی زاد مادر متوفی به ش ملی - و آن مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 3590928476 آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از 

متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
1481 مسئول دفتر شعبه 1 شورای حل اختالف ایرانشهر- ساسان کیانی قلعه نو

ابالغیه
شماره پرونده: 9709989505400059 مشخصات ابالغ شونده: اسما پوریان نام پدر: حسن مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 10 روز- محل حضور: 
اس�تان سیستان و بلوچستان- شهرستان ایرانشهر خواهان: بانک ملت شعبه بازار خواندگان: اسماء پوریان 2- شیرمحمد پوریان 3- زیبا 
آچاک هر سه نفر مجهول المکان خواسته مطالبه وجه سفته به مبلغ 22/000/000 ریال وقت رسیدگی: یک ماه بعد از نشر آگهی محل رسیدگی: 

ایرانشهر- شهید بهشتی نوزده شعبه چهارم حل اختالف شهرستان ایرانشهر
1479 شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان ایرانشهر

آگهی ابالغ وقت به خوانده 
شماره پرونده کالسه : 970682 وقت رسیدگی : 1397/10/02 ساعت 9/00 خواهان : بانک مهر اقتصاد 
با وکالت خانم خدیجه معصومی گلستانی خواندگان : عباس سرلک ، هومان پروین خواسته : مطالبه 
خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف کرج نموده که پس از ارجاع به شعبه 5 ) 25 سابق ( 
در این شعبه ثبت و در حال رسیدگی می باشد بنا به تقاضای خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن 
خوانده حسب دستور شورای حل اختالف وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش�ار به هزینه خواهان آگهی خواهد ش�د و خوانده می 
بایست ظرف مهلت یک ماه در دفتر دادگاه حاضر ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در زمان تعیین شده در دادگاه حاضر شود در غیر اینصورت دادگاه تصمیم مقضی 

را اتخاذ خواهد نمود .
 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 5 شورای حل اختالف کرج ) 25 سابق ( 
مجتمع شماره 1 ) شهید بهشتی (

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به آقای سید حسن حسینی
تجدیدنظرخواه آقای احمد هرمزانی دادخواست تجدیدنظر خواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای 
سید حسن حسینی نسبت به دادنامه شماره 9709972610700919 در پرونده کالسه 960352 شعبه 
7 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
تجدیدنظرخوان�ده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا 
تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار 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 .
9 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی کرج – حسین فرهنگ

دادنامه
پرونده کالسه 9609982610700299 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی شماره 
9709972610700909 خواهان آقای احمد هرمزانی فرزند عبدالرضا با وکالت خانم مرسا مطلبی 
فرزند علی اکبر به نش�انی البرز ، کرج ، چهارراه طالقانی ، قبل از دادس�را ، جنب بانک قوامین 
، س�اختمان کوثر ، ط 3 ، واحد 5 و خانم معصومه متینی فر فرزند حس�ین به نش�انی اس�تان 
الب�رز ، شهرس�تان کرج ، کرج ، چه�ارراه طالقانی س�اختمان کوثر ، طبقه 3 واح�د 5 خوانده 
آقای س�ید حسن حس�ینی فرزند میر معصوم به نش�انی مجهول المکان خواسته ها 1- مطالبه 
خس�ارت دادرس�ی 2- مطالبه اجرت المثل اموال رای دادگاه در خص�وص دعوی خواهان آقای 
احمد هرمزانی با وکالت وکیل معصومه متینی فر به طرفیت خوانده آقای سید حسن حسینی به 
خواسته اجرت المثل ایام تصرف ملک موضوع دعوا از تاریخ 31 /1393/3 لغایت 1395/12/14 
نظ�ر به این که بر اس�اس م�واد 308 ، 320 و 337 قانون مدنی ، دع�وی مطالبه ی اجرت المثل 
فرع بر احراز مالکیت خواهان است و با عنایت به نتیجه ی استعالم ثبتی واصله با توجه به این 
ک�ه مالک رس�می ملک موضوع دعوا به نام ش�خص دیگری غیر از خواهان ب�ه نام فاطمه رهبر 
مدامی می باشد بنابراین برابر قانون طرح نشده لذا به استناد ماده 2 قانون فوق الذکر قرار عدم 
استماع صادر و اعالم می گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 

در دادگاه تجدیدنظر استان البرز می باشد .
299 دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج – منصور پرکاله

دادنامه
پرونده کالسه 9509982610700263 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی شماره 
9709972610700830 خواه�ان آقای علی کهن ترابی فرزند محرم با وکالت آقای س�ید محمد 
حس�ین میر بزرگی فرزند س�ید عیسی به نشانی استان البرز ، شهرس�تان کرج ، کرج ، رجائی 
ش�هر ، بلوار اس�تقالل بین خ 10 و 11 باالی رس�توران ط اول خواندگان 1- خانم ربابه مهدی لو 
فرزند ماش�اله 2- خانم توران مهدی لو فرزند ماشاله 3- آقای ماشاله مهدی لو فرزند مشهدی 
حاجی 4- آقای اسداله مهدی لو فرزند ماشاله 5- آقای رامین مهدی لو فرزند ماشاله 6- آقای 
حس�ین مهدی لو فرزند ماشاله 7- آقای حس�ن مهدی لو فرزند ماشاله 8- خانم راحله مهدی 
ل�و فرزند ماش�اله 9- آق�ای عباداله مهدی لو فرزند ماش�اله 10- آقای التف�ات مهدی لو فرزند 
ماش�اله 11- آقای احباب مهدی لو همگی به نش�انی اس�تان البرز – کرج باغستان خ اشتراکی 
گلس�تان 14 پ 696 12- خان�م ش�یرین مهدلو ایورق�ی فرزند لطف اله 13- خان�م حوریه قره 
داغ�ی فرزند عین اله 14- آقای جواد مهدلو فرزند ذبیح اله 15- آقای جعفر مهدلو فرزند ذبیح 
اله 16- خانم فرش�ته مهدلو فرزند ذبیح اله همگی به نش�انی مجهول المکان خواس�ته اعس�ار 
از پرداخ�ت هزین�ه دادرس�ی رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان آقای عل�ی کهن ترابی  با 
وکالت آقای س�یدمحمد حسین میر بزرگی به طرفیت خواندگان 1- ارسالن مهدلو 2- ذبیح اله 
مهدل�و که مطابق محتویات پرونده فوت نم�وده و طبق گواهی حصروراثت ورثه ی وی عبارتند 
از حوریه قره داغی جعفر مهدی لو و جواد و فرش�ته همگی مهدلو و ش�یرین مهدی لو ابورقی و 
راحله و عباداله و حس�ن و توران و امین و ربابه و حس�ین و اس�داله و التفات و ماشاله و احباب 
همگی مهدی لو به خواس�ته اعس�ار از هزیه دادرسی در مرحله ی تجدیدنظر با توجه به گواهی 
گواهان و استشهادیه ضمیمه ی دادخواست و دادنامه شماره ی 753 سال 97 شعبه ی 9 دادگاه 
تجدیدنظر اس�تان البرز و نظر به اینکه خوانده دلیل مخالفی ارائه نداده اس�ت دادگاه به استناد 
مواد 504 و 506 و 507 قانون آیین دادرس�ی مدنی حکم به قبول اعس�ار خواهان و معافیت وی 
از پرداخت هزینه دادرسی پرونده مذکور صادر و اعالم می دارد رای صادره حضوری بوده ظرف 

بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان البرز می باشد .
63 دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی کرج – منصور پرکاله 

آگهی 
در پرونده کالسه 9609988315800162 )960231(  شعبه هفتم بازپرسی دادسرای   عمومی و انقالب  کرمانشاه  آقای گل نظر قنبرپور  متهم 
اس�ت به مش�ارکت در آدم ربایی س�رقت مقرون به آزار و کالهبرداری رایانه ای بدینوس�یله  به نامبرده ابالغ می گردد  جهت دفاع از اتهام 
انتسابی   ظرف یک ماه پس از نشر این آگهی در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  کرمانشاه حاضر شود در صورت عدم حضور  

شعبه تصمیم قانونی را اتخاذ می نماید. 
892 بازپرس  شعبه هفتم با زپرسی  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه 

آگهی 
در پرونده کالس�ه 9709988315200661 ش�عبه اول بازپرسی  دادسرای  عمومی و انقالب کرمانشاه  1. عباس حدادیان 2 .  دانیال حدادیان 
به اتهام کالهبرداری در فضای  مجازی به مبلغ دو میلیون تومان به موجب شکایت خانم شهیال  شهبازی تحت تعقیب قرار دارند با توجه به 
معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 

در روزنامه کثیر االنتشار  آگهی و متهمین ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای  مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهدشد. 
893  بازپرس  شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب  کرمانشاه 

آگهی 
در پرونده کالس�ه 9709988315200561 ش�عبه اول بازپرسی  دادسرای  عمومی و انقالب کرمانشاه  محمد طاهری به اتهام کالهبرداری در 
فضای مجازی به مبلغ 250 هزار تومان به موجب شکایت آقای نرسی پاک روش تحت تعقیب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت 
وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار  

آگهی و متهمین ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای  مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهدشد. 
894 بازپرس  شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب  کرمانشاه 

آگهی 
در اجرای ماده 174 از قانون آئین دادرسی  کیفری آقای امیر حسین خجسته منش فرزند حسین در پرونده کالسه 95099883315601196  
و شماره بایگانی 951245 موضوع  شکایت شهال زید یحیایی فرزند محمدعلی  به اتهام ورود به  عنف و تخریب و تهدید تحت تعقیب  می 
باش�د ابالغ می  گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نش�ر آگهی در شعبه مارالذکر جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوید در صورت  

عدم حضور دادسرا غیابا  تصمیم می  گیرد. 
895 بازپرس شعبه 5 دادسرای  عمومی و انقالب کرمانشاه 

آگهی 
در اجرای ماده 174 از قانون آئین دادرسی  کیفری به آقای محمد مالمیر  فرزند فتحعلی در پرونده کالسه 9509988315601239   و شماره 
بایگانی 951292 موضوع  شکایت حسن کاویانی که به اتهام سرقت یک دستگاه پژو پاری شماره انتظامی  ایران 11- 354 ل25 تحت تعقیب  
می باشد ابالغ می  گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه مارالذکر جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوید در صورت  

عدم حضور دادسرا غیابا  تصمیم می  گیرد. 
896 بازپرس شعبه 5 دادسرای  عمومی و انقالب کرمانشاه 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  139760309030000512 مورخ 1397/06/24 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س�ند رس�می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین - البرز  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای طاهرعلی محمدی 
به ش�ماره شناس�نامه 6566 کد ملی 4324353344 صادره قزوین فرزند محمد در شش�دانگ یک قطعه باغ به مس�احت 346/3 
مترمربع در قس�متی از پالک ش�ماره 10 فرعی از 22 اصلی واقع در قزوین بخش 5 حوزه ثبت ملک قزوین – البرز و انتقالی عادی از 
وراث علی نقی رضوی و محمد همرنگ مالک رس�می به متقاضی داش�ته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نس�بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش�ته باش�ند می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مرجع 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 1397/08/26 تاریخ 

انتشار نوبت دوم 1397/09/11 
364 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز – شعبان عسگری

آگهی دعوت به افراز 
در اجرای دس�تور ش�ماره 125/97/1433 مورخ 97/5/3 ذیل درخواس�ت آقای محمد رضا چهل میران مبنی بر افراز 19300 سهم مشاع از 
33946 س�هم از 76000 س�هم از 4231122/75 سهم4/5 دانگ مشاع از 5641497 سهم ششدانگ پالک 6486 فرعی از 15 اصلی واقع در 
بخش 5 شهرستان البرز استان قزوین که طبق اسناد رسمی شماره 24629 مورخ 96/6/21 و 24527 مورخ 96/6/12 تنظیمی دفتر 94 البرز 
و س�ند ش�ماره 26115 مورخ 94/5/8 دفتر 95 البرز مقدار 19300 س�هم به شرح فوق الذکر از ششدانگ پالک فوق باستثناء 4900 مترمربع 
مشاع که به صورت مخروبه بوده و مقدار پنج صدم دانگ مشاع به خواهان انتقال یافته و با توجه به گواهی بایگانی و نماینده ثبت مبنی بر 
اینکه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته و الباقی ملک بنام اشخاص غیر سابقه ثبت دارد که متقاضی از اعالم اسامی و آدرس انان اظهار عجر 
نموده لذا بدینوسیله از کلیه زارعین و مالکین یا اشخاص غیر که خود را به نحوی در پالک مرقوم ملک یا محق می دانند دعوت می شود تا 
راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 97/9/17 در محل وقوع ملک حاضر تا در حضور آنان نسبت به انجام عملیات افرازی توسط نماینده و 
نقشه بردار ثبت اقدام گردد بدیهی است عدم حضور خواندگان مانع از انجام عملیات افرازی نخواهد بود و نتیجه اقدامات نیز متعاقبا آگهی 

خواهد شد . تاریخ انتشار 97/8/26 
365 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز – شعبان عسگری

اجرائیه 
مشخصات محکوم له : آقای علیرضا آرین فرزند عباس به نشانی مالیر ، میدان انقالب ، جنب نمایندگی ایران خودرو احمد عبدی داروخانه 
دام پزشکی علیرضا آرین مشخصات محکوم علیهم  : 1- محمد حسن اشراقی فرزند حسین به نشانی گلپایگان ، خ مسجد جامع ، کوچه 
سید عالنور 2- مهین سلطان پور فرزند محمد کاظم به نشانی مجهول المکان محکوم به به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
9710098516700127 و شماره دادنامه مربوطه  9509978516700214 محکوم علیه مهین سلطان پور محکوم است به انتقال سند رسمی 
خودرو مدل 1363 به شماره 85267 اصفهان 11 و محکوم علیه محمد حسن اشراقی و محکوم است به انتقال پالک خودرو در حق محکوم له 
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 اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد .
1730 مسئول دفتر شعبه 117 شورای حل اختالف شهرستان مالیر – ابراهیمی

آگهی مزایده خودرو 405 توقیفی
در پرونده کالسه 911180 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان همدان طی رای صادره از شعبه اول اجرای احکام کیفری 
دو همدان شاکی دادستان عمومی شهرستان همدان  با توجه به اینکه خودرو حاصل رشوه بوده است فلذا این اجرا اقدام به توقیف خودرو 
405 شماره 18 ایران 915 ب 91 مدل 1384 به رنگ نقره ای متالیک و شماره موتور 12484009934 و شماره شاسی 14207795 موتور خاموش 
فاقد بیمه الستیکها 50 در پارکینگ مهر به ارزش 125/000/000 ریال اعالم شده و تاریخ برگزاری مزایده 1397/09/15 ساعت 9 صبح است 
و 5 روز قبل از مزایده قابل مشاهده است کسی برنده است که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه و ده درصد را پس از پایان مزایده و الباقی 
را نیز در مهلت یک ماه واریز نماید در غیر این صورت ده درصد به نفع دولت ضبط می شود محل برگزاری دادسرای همدان زیر زمین شعبه 

اول اجرای احکام کیفری می باشد .
1731 مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای همدان 

دادنامه
پرونده کالسه 9609988163500841 حوزه شماره 125 ) عمومی ( شورای حل اختالف مجتمع امام حسن مجتبی ) ع ( شهر همدان تصمیم 
نهایی ش�ماره 9709978163500630 خواهان اقای وحید مازندرانی فرزند محمد صادق به نش�انی استان همدان ، شهرستان همدان ، شهر 
همدان ، خ پرستو ساختمان الله واحد 6 خوانده آقای ایرج قمری رحیم فرزند رستم به نشانی استان همدان ، شهرستان اسداباد ، اسداباد ، خ 
آیت اله کاشانی ، کوچه شهید فالحی خواسته ها 1- مطالبه خسارات دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک گردشکار 
خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت و اجرای تشریفات قانونی قاضی 
شورا پس از مشورت با اعضاء شعبه و اعالم ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان 
آقای وحید مازندرانی فرزند محمد صادق به طرفیت خوانده اقای ایرج قمری رحیم فرزند رس�تم به خوس�ته مطالبه وجه دو فقره چک به 
شماره های 348/163100 به تاریخ 88/5/22 و دیگری به شماره 980999 به تاریخ 96/10/28 جمعا به مبلغ 20/000/000 ریال به انضمام هزینه 
دادرس�ی و تاخیر تادیه خواهان به ش�رح دادخواست تقدیمی خواستار مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 348/16300 مورخ 88/5/22 به 
مبلغ 12/500/000 ریال و 980999 مورخ 96/10/28 به مبلغ 7/500/000 ریال عهده بانک صادرات گردیده است با عنایت به دادخواست تقدیمی 
از ناحیه خواهان و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول 
مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان را دارد لذا چون خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه ای ارسال ننموده است و در قبال دعوای مطروحه دفاعی معمول نداشته 
و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است خواسته خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 198 ، 501 ، 502 ، 503 ، 515 ، 519 ، 522  
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مواد 310 ، 311 ، 313 ، 314 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 
ریال بابت چکهای مورد دعوا و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکهای ش�ماره 96/10/28 – 980999 و 348/163100 – 88/5/22 
لغایت اجرای حکم برابر محاسبه اجرای احکام بر اساس شاخص نرخ تورم ساالنه اعالمی از بانک مرکزی و مبلغ 722/000 ریال معادل هفتصد 
و دو هزار و دویست تومان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادر شده غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه بیست روز پس از ان قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهر همدان می باشد .
1732 قاضی شعبه 125 شورای حل اختالف همدان – غالمحسین شیری

دادنامه
پرونده کالسه 9709988154100037 شعبه 111 شورای حل اختالف شهرستان بهار تصمیم نهایی شماره 9709978154100244 خواهان اقای 
محمد امیدی متهور فرزند نبی اله به نشانی استان همدان ، شهر همدان ، شهرک الوند ، خ آزادگان ، خ سلحشور ، نبش خ سلحشور ، اپارتمان 
پارسیان ،  واحد 6 خوانده آقای علیرضا آفتابی فرزند عادل به نشانی مجهول المکان خواسته ها 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 
خسارات دادرسی 3- مطالبه وجه چک گردشکار خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/فوق العاده شورا به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل شده و با توجه به 
محتویات پرنده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای شورای در خصوص دعوی آقای محمد امیدی متهور 
فرزند نبی اله به طرفیت آقای علیرضا آفتابی فرزند عادل به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 271640 بر عهده بانک صادرات بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان طی دادخواستی 
و با حضور در جلسه شورا ضمن باقی بودن به خواسته خویش صدور حکم به شرح فوق را خواستار شده خوانده علی رغم ابالغ قانونی وقت 
رسیدگی در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه ای ارائه ننموده شورا با عنایت به بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مستند 
ابرازی خواهان ) چک و گواهینامه عدم پرداخت ( فاقد اشکال و ایراد قانونی و شکلی بوده و  اساسا مورد تعرض خوانده قرار نگرفته است نظر 
به اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود در حالیکه صدور گواهینامه عدم پرداخت موید عدم کارسازی وجه چک موضوع پرونده 
می باشد نظر به اینکه وجود چک در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه و بدهکاری خوانده و ایضا استحقاق خواهان در مطالبه وجه سند دارد 
نظر به اینکه هرگاه حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای ان است مگر خالف ان ثابت گردد نظر به اینکه خوانده دلیل متقن یا 
دفاع موثری راجع به پرداخت وجه چک و برائت ذمه خود ارائه ننموده لذا با توجه به موارد پیش گفته و استصحاب بقای دین دعوی مطروحه 
را وارد و در خور پذیرش دانسته و مستندا به مواد 310 ، 313 و 314 قانون تجارت و مواد 198 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
1258 ، 1284 ، 1301 قانون مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 
مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 30/000/000 ریال بابت اصل خوسته و مبلغ 1/590/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت ناشی از تاخیر در امرتادیه از تاریخ سر رسید چک ) 94/8/15 ( تا زمان اجرای حکم که بر مبنای شاخص 
کل بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در واحد اجرای احکام مدنی محاسبه و وصول خواهد شد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و بدوا ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در همین 

شورا و متعاقبا ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظر در محکمه محترم شهرستان بهار می باشد .
1734 قاضی حوزه 111 شورای حل اختالف بهار – ناصر قلی ئی 

دادنامه
پرونده کالسه 9709988154100033 شعبه 111 شورای حل اختالف شهرستان بهار تصمیم نهایی شماره 9709978154100280 خواهان آقای 
سید اصغر مسیبی جاوید فرزند سید رحیم به نشانی استان همدان ، شهرستان همدان ، شهر مریانج ، میدان کربال ، مبل روژ خوانده آقای 
حس�ن ریحانی فرزند محمد به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک گردشکار خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر را فوق العاده دادگاه به تصدی 
امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای شورا 
در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان آقای سید اصغر مسیبی فرزند سید رحیم به طرفیت خوانده آقای حسن ریحانی فرزند محمد دایر 
به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 47/000/000 ریال از وجه سه فقره چک به عهده بانک ملت به شماره 807756/14 و 807757/51 و 1628517 
و با احتساب کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و نیز تاخیر در امر تادیه شورا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده به ویژه 
متن دادخواس�ت تقدیمی و مس�تندات ابرازی مشتمل بر رونوشت مصدق چک مرقوم و نیز گواهی نامه عدم پرداختی صادره از سوی بانک 
محال علیه و مستفاد از مواد 249 و 314 قانون تجارت و با استناد به اصل تجریدی و منجز بودن امضاء اسناد تجاری در مقابل دارنده با حسن 
نیت که چک نیز جزء آنها محسوب گردیده و از آنجا که صرف صدور یا ظهرنویسی چک ظهور و داللت بر اشتغال ذمه صادر کننده داشته و 
به همین جهت نیز قانونا مکلف به پرداخت وجه ان بوده لذا با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء ان به علت عدم تقدیم هر گونه ادله 
ای به منظور اثبات برائت ذمه و مستفاد از ماده 310 قانون تجارت نظر به اینکه چک مانند سفته و برات وسیله پرداخت دین می باشد شورا 
دعوی مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستندا به مواد 310 و 310 به بعد قانون یاد شده و با رعایت مقررات قانونی موضوع مبحث چهارم 
به بعد قانون یاد شده خصوصا ماده 249 به بعد قانون مرقوم و رعایت ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب 1379 و همچنین مواد 502 و 515 و 519 و 522 قانون اخیر الذکر و همچنین تبصره الحاقی به ماده 12 قانون صدور چک و قانون ماده 
واحده مصوب 1377/9/21 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه محاسبه تاخیر در امر تادیه حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت 47/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ 1/982/000 ریال بابت هزینه دادرسی با احتساب خسارات ناشی از تاخیر در امر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست  97/3/1 الی تاریخ اجرای حکم بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی که در مورد اخیر از ناحیه واحد اجرا محاسبه 
و وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی سپس بیست 

روز پس از ان قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی شهرستان بهار می باشد .
1736 قاضی حوزه 111 شورای حل اختالف بهار – ناصر قلی ئی

دادنامه
پرونده کالسه 9709988154100071 شعبه 111 شورای حل اختالف شهرستان بهار تصمیم نهایی شماره 9709978154100236 خواهان آقای 
سید اصغر مسیبی جاوید فرزند سید رحیم به نشانی استان همدان ، شهرستان همدان ، شهر مریانج ، میدان کربال ، مبل روژ خوانده آقای حمید 
افشاریان فرزند شکراله به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک گردشکار خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/فوق العاده شورا به تصدی امضاء کنندگان 
زیر تش�کیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای شورا در خصوص 
دعوی آقای سید اصغر مسیبی جاوید فرزند سید رحیم به طرفیت خوانده آقای حمید افشاریان فرزند شکراله به خوسته صدور حکم مبنی بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 858136 بر عهده بانک ملی بانضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان طی دادخواستی و با حضور در جلسه شورا ضمن باقی بودن به خواسته خویش صدور حکم به شرح فوق را 
خواستار شده خوانده علی رغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه ای ارائه ننموده شورا با عنایت به بررسی مجموع 
اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مس�تند ابرازی خواهان ) چک و گواهینامه عدم پرداخت ( فاقد اش�کال و ایراد قانونی و شکلی بوده و  
اساسا مورد تعرض خوانده قرار نگرفته است نظر به اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود در حالیکه صدور گواهینامه عدم پرداخت 
موید عدم کارسازی وجه چک موضوع پرونده می باشد نظر به اینکه وجود چک در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه و بدهکاری خوانده و ایضا 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه سند دارد نظر به اینکه هرگاه حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای ان است مگر خالف ان ثابت 
گردد نظر به اینکه خوانده دلیل متقن یا دفاع موثری راجع به پرداخت وجه چک و برائت ذمه خود ارائه ننموده لذا با توجه به موارد پیش گفته و 
استصحاب بقای دین دعوی مطروحه را وارد و در خور پذیرش دانسته و مستندا به مواد 310 ، 313 و 314 قانون تجارت و مواد 198 ، 515 ، 519 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1258 ، 1284 ، 1301 قانون مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و قانون استفساریه 
تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 40/000/000 ریال بابت اصل خوسته و مبلغ 
1/715/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و همچنین خسارت ناشی از تاخیر در امرتادیه از تاریخ سر رسید چک ) 96/4/10 ( تا زمان اجرای حکم 
که بر مبنای شاخص کل بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در واحد اجرای احکام مدنی محاسبه و 
وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه از  

شورا و پس از ان  ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهار می باشد .
1735 قاضی حوزه 111 شورای حل اختالف بهار – ناصر قلی ئی

تاسیس شرکت سهامی خاص پوشش فلزی سقف جهانی 
درتاری�خ 1397/08/14 ب�ه ش�ماره ثب�ت 2557 ب�ه شناس�ه مل�ی 
14007930999 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :1- پوشش 
های فلزی س�قف و دیواره -نمای ساختمانی -پوشش های سردخانه 
-پوش�ش های س�وله های صنعتی 2- تهیه و توزیع و فروش مصالح 
مرتب�ط با موضوع ش�رکت ، 3- اخذ نمایندگی از ش�رکتهای داخلی 
درزمینه فعالیتهای ش�رکت ،4- انعقاد قرارداد با اش�خاص حقیقی و 
حقوقی ، 5- شرکت در مناقصات و مزایدهه ها و پیمانکاری واحد ها و 
موسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی ، 6- انجام واردات و صادرات 
درزمینه فعالیتهای ش�رکت ،7- اخذ وام و اعتبار از کلیه موسس�ات 
اعتبار ارزی و کلیه بانکهای کش�ور – بااخذ مج�وز از مراجع ذیصالح 
و ذیرب�ط . درصورت لزوم پ�س از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
م�دت فعالیت : از تاریخ ثب�ت به مدت نامحدود مرکز اصلی : زنجان - 
شهرستان ابهر - بخش مرکزی - دهستان حومه - روستا شریف آباد-
بلوار والیت-کوچه شهید اسماعیل افشاری-پالک 0-طبقه همکف-
- کدپس�تی 4561116619 س�رمایه ش�خصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقس�م به 100 س�هم 100000 ریالی تعداد 
100 س�هم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توس�ط موسسین طی 
گواهی بانکی ش�ماره 369109 م�ورخ 30/09/1396 نزد بانک صادرات 
شعبه بلوار خرمشهر ابهر با کد 2064 پرداخت گردیده است والباقی در 
تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سعید شریفی 
به شماره ملی 4400107027و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س�ال آقای بهرامعلی شریفی به 
ش�ماره ملی 4410533967و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم بتول افشاری به شماره ملی 4410536095و 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 اس�المی و همچنین کلیه نامه های ع�ادی و اداری باامضاء مدیر 
عامل س�عید شریفی همراه با مهر ش�رکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساس�نامه بازرس�ان خانم پریسا افشاری به شماره 
ملی 4400120449 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 
خانم ربابه افشاری به شماره ملی 4411167891 به سمت بازرس اصلی 
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 زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر 
)292009(

آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم هرمزگان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 10063 و شناسه ملی 10861651514 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/02/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : - ترازنامه و حس�اب سود و زیان شرکت 
سال مالی منتهی به 1396 بتصویب رسید . - موسسه حسابرسی آبتین 
روش آریا به ش�ماره ثبت 28787 و شناس�ه ملی 10320729344 به 
س�مت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صدر به شماره ثبت 8341 
و شناس�ه ملی 1010036469 به س�مت بازرس علی البدل برای مدت 
یکس�ال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشارحمایت جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

بندرعباس )292475(
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

 آقای یاور قنبری فرزند محمدرضا به شرح دادخواست  که به شماره 97.435 
ش ا خ  این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که محمدرضا قنبری فرزند عزیز به شماره شناسنامه 17 صادره 
از تنکاب�ن در تاریخ 97.8.4 در اقامتگاه دائمی خود شهرس�تان تنکابن فوت 
نم�وده و ورث�ه و وراثت حین الفوت وی عبارتند از 1_ اکبر قنبری به ش�ماره 
شناسنامه221860009 پسر متوفی  2 _عسگر  قنبری به شماره شناسنامه 580 
پسر متوفی 3-یاور قنبری  به ش�ماره شناسنامه 2218601729 پسر متوفی 
4_ گلبهار قنبری به ش�ماره شناسنامه 2218600943 دختر متوفی 5 -میترا 
قنبری به ش�ماره شناس�نامه 689 دختر متوفی وال غیر اینک شور را پس از 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای  از متوفی   نزد او می باش�د از تاریخ انتش�ار 
آگه�ی ظرف یک ماه به این ش�ورا مراجعه و تقدیم نمای�د و اهلل گواهی صادر 

خواهد شد .36
824-49  قاضی شعبه اول حکمی شورای حل اختالف خرم آباد جان زاده گلوگاه

آگهی مزایده 
درراس�تای اج�رای دادنام�ه ش�ماره 9609973819701220صادره ازش�عبه 
س�وم دادگاه حقوقی بروجن درپرونده کالس�ه 961679اج�رای احکام مدنی 
دادگستری بروجن موضوع دعوی خانم مینا قاسمی بطرفیت اقای علی اصغر 
مهرابی و..مبنی برمطالبه نظر به درخواست وکیل محکوم له وجهت اجرای مفاد 
دادنامه صدارالذکر جلس�ه مزایده ای درمحل اجرای احکام مدنی دادگستری 
بروجن با حضورنماینده دادس�تان جهت فروش ملک بشرح ذیل راس ساعت 
9 صبح مورخه 1397/9/13 تشکیل وبه کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد برنده مزایده می بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی 
رافی المجلس پرداخت ومابقی را ظرف یک ماه به حساب سپرده دادگستری 
واری�ز وفیش ان�را به این اجرا ارائ�ه نماید درصورتی که ظ�رف مدت یک ماه 
مبلغ مزایده را نپردازدس�پرده او پس ازکسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
ومزایده تجدید می گردد ش�رکت درمزایده برای عموم ازاد اس�ت به استثناء 
مس�ئولین اجرا واقربای سببی ونسبی انان ضمنا متقاضیان شرکت درمزایده 
م�ی توانند  ظرف پنج روز قبل ازمزایده با اط�الع این اجرا ازمال مورد مزایده 
بازدید نمایدمش�خصات ملک 1-یک باب س�اختمان میکونی به شماره پالک 
ثبتی 533/2957واقع درش�هربروجن بلوار ملت کوچه شهید راستاد غزال با 
مس�احت کل عرصه 230 متر مربع واعیانی شامل دو قسمت شمالی وجنوبی 
با کاربری مس�کونی می باشد که مساحت آنها عبارت است ازقسمت شمالی 
88مترمربع وقس�مت جنوبی 42مترمربع دارای امتیازات اب برق وگاز دارای 
حدودات اربعه ش�ماال بطول 10متربه ملک مجاور شرقا بطول 22 متر به ملک 
مج�اور غربا بطول 23متر ب�ه ملک مجاور وحدودا بط�ول 10 متر به کوچه که 
براساس نظریه کارش�ناس به ارزش 1/525/000/000ریال براورد گردیده است 
2- ملک دارای سند تک برگی ش�ش دانگ به شماره سند 305551ح/93به 
شماره فرعی 790 ازاصلی 534 به مساحت 257/87مترمربع به نام چراغعلی 
مهرابی کلبی بکی واقع دربروجن خیابان شهدا با حدودات اربعه شماال درسه 
قس�مت اول به دیوار بطول 1/08به شماره 522 فرعی از534اصلی دوم بطول 
10/36 به ش�ماره 747 فرعی از534اصلی وس�وم دیوار به دیواربطول 1/16به 
ش�ماره 792فرع�ی از434اصلی ش�رقا بط�ول 20/58 به ش�ماره 791فرعی 
از534اصلی  جنوبا درب ودیوار بطول 12/60به بلوار شهداوغربادردوقس�مت 
اول بدیوار بطول 17/30به شماره 1871فرعی از534اصلی ودوم دیوار به دیوار 
بطول 3/05به شماره 522فرعی از534اصلی که اعیانی ملک شامل دو قسمت 
مس�کونی با امتیازات اب برق وگاز مجزا وراه دسترس�ی مجزا ازسمت جنوب 
با عرض ورودی خالص 2/60ویک انباری درامتداد آش�پزخانه وراه دسترس�ی 
ازس�مت جنوب که ساختمان مسکونی خالی از س�کنه می باشد ودرقسمت 
دوم دو دهن�ه مغازه متصل به مس�احت حدود 35متر مرب�ع با کاربری فعلی 
تج�اری دارای فعالیت خبازی با امتیاز اب ب�رق وگاز مجزا که دارای یک صلح 
نامه بدون تاریخ که یک دانگ ازکل ششدانگ خانه مسکونی را به خانم مینا 
قاسمی سیوکی صلح گردیده که یک صلح نامه مشروط نیز وجود دارد که یک 
باب مغازه را درتاریخ 88/2/21به مس�احت تقریبی 32/06مترمربع را به اقای 
علی اصغر مهرابی صلح نموده شده است وبا توجه به نظریه کارشناس جمعا به 
مبلغ 4/641/660/000ریال چهارمیلیاردوششصدو چهل ویک میلیون وششصد 

وشصت هزارریال براورد قیمت شده است 1163
رحمانی مدیراجرای احکام مدنی دادگستری بروجن 

مفقودی
 NAAPE1FE4  اینجان�ب روی�ا فرهومند مالک خودروی پژو 206  صندوق دار به ش�ماره شاس�ی
HJ007124   وش�ماره موتور: 167B0019534  به علت فقدان سند فروش تقاضای رونوشت المثنی 
اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکسی ادعایی در مورد خودروی مذکور را دارد ظرف ده روز 
به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع درپیکان شهر ساختمان دو سمند مراجعه 

نمائید . بدهی است پس از انقضای مهلت مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد .

دادنامه
پرونده کالس�ه 9709982751600197 شعبه ش�انزدهم شورای حل اختالف شهرستان شاهرود تصمیم نهایی شماره 9709972751600318  
خواهان:آقای محمدعلی عرب احمدی فرزند علی اصغر به نش�انی استان سمنان- شهرستان شاهرود- شهر شاهرود-میدان ازادی نوبهار7 
پالک 8 خوانده: آقای فریدون اخوان عبیری فرزند نادر به نشانی استان سمنان-شهرستان شاهرود- شاهرود-میدان آزادی –نوبهار 7-پالک 
8-طبقه اول. خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو.  به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کالسه 970201 تحت نظر وتشکیل است مالحظه 
می شود باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم وشورا بااستعانت به شرح ذیل رای صادر مینماید.  رای شورا:درخصوص دعوی خواهان 
آقای محمدعلی عرب احمدی فرزند علی اصغر بطرفیت خوانده آقای اخوان عبیری فرزند نادر بخواس�ته الزام به تنظیم یکدس�تگاه سواری 
میتسوبیش�ی-گاالنت مدل 1993 به شماره انتظامی ایران 59-726ب72 به انضمام هزینه دادرسی.با عنایت به دادخواست خواهان و اینکه 
مستند دعوی وی رونوشت مبایعنامه عادی است بین وی وخوانده تنظیم شده است ونظر به جوابیه پلیس راهوار که طبق آن مشخص شده است 
سند رسمی خودرو فوق الذکر به نام خوانده میباشد وهمچنین خوانده با ابالغ قانونی در شعبه حاضر نشده ودلیلی بر رد ادعای خواهان و برائت 
ذمه خود به شعبه ارائه نداده است از آنجا که سند خودرو به طور رسمی به نام خوانده میباشد لذا این شورا دعوی خواهان را وارد وتشخیص وبا 
عنایت به نظر اعضای شعبه مستندا به مواد 10و219و220 قانون مدنی ومواد  198و515  قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به انتقال 
وتنظیم س�ند رس�می خودرو و یکدستگاه سواری گاالنت به ش�ماره انتظامی ایران 59 -726 ب72 به شماره موتور 002328 وشماره شاسی 
002022 ب�ه نام خواهان وپرداخت مبلغ 417/000 ریال هزینه دادرس�ی صادر واعالم میدارد.رای صادره غیاب�ی ظرف 20روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی و دادگستری شهرستان شاهرود می باشد.
245-قاضی شعبه شانزدهم شورای حل اختالف شاهرود

آگهی وقت رسیدگی 
احتراماً با توجه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در یکی از روزنامه های 
کیثراالنتشار محلی یا ملی متهم محمد شکاری فرزند بردعلی و به اتهام سرقت موضوع شکایت ابراهیم سراجی فرزند ماشاءاله یکماه از تاریخ 

نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در شعبه احضار گردد .
 شعبه 10 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 

آگهي ابالغ وقت رسیدگی 
شاکي آقاي هوشنگ دیو سوار  فرزند سبز علی شکواییه ای علیه رسول رنجبر زفره  فرزند حسینعلی با موضوع کالهبرداری رایانه ای مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986619100098 شعبه 103 دادگاه کیفري دو شهرخرم آباد )103 جزایي سابق ( ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/09/28 و ساعت09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه به مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکي  مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهي مي گردد تا متهم  در وقت مقرر جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد . خرم آباد –خیابان 

ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده –روبروی تامین اجتماعی 
منشي شعبه 103 دادگاه کیفري دو شهر خرم آباد )103 جزایي سابق ( –آرش هادی پور 

دادنامه
 پرون�ده کالس�ه 9609986638401036 ش�عبه 101 دادگاه کیف�ری دو شهرس�تان کوهدش�ت)101 جزایی س�ابق( تصمیم نهایی ش�ماره 
9709976636501085 ش�اکی:1- آقای علی علی یاری فرزند محمود به نش�انی لرس�تان- کوهدش�ت 24 متری تازه آباد باالتر از کوچه 
نصر4متهمین:1- آقای امین گنجی فرزند حمداهلل 2- آقای شاهین فتح اللهی فرزند نوروزخان همگی به نشانی لرستان- کوهدشت متواری 
می باشداتهام: مشارکت در ضرب و جرح عمدی با چاقورای دادگاه در خصوص اتهام های متهمین1- آقای امین گنجی فرزند حمداهلل فاقد 
سایر مشخصات به علت عدم حضور در دادگاه و متواری بودن 2- آقای شاهین فتح اللهی فرزند نوروزخان فاقد سایر مشخصات به علت عدم 
حضور در دادگاه و متواری بودن دایر بر مشارکت در ضرب و جرح عمدی با چاقو دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله 
شکایت شاکی، مفاد گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات محلی، شهادت شهود، گواهی پزشکی قانونی و عدم حضور متهمین در جلسه دادگاه 
علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی و کیفرخواست صادره بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته فلذا مستنداً به مواد 125-
448-449-450-462-488-492-479-533-559-563-635-636-637-646-709-710 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 مواد 
614 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب 1375 از لحاظ حیثیت خصوصی جرم هر یک از متهمین را به صورت تساوی به پرداخت 
دیه جراحات وارده به شاکی آقای علی علی یاری فرزند محمود که عبارت اند از1- ارش پارگی شانه راست )متالحمه( به یک و نیم درصد دیه 
کامل 2- ارش پارگی کپسول مفصلی شانه راست به یک درصد دیه کامل3- پارگی طویل بخیه شده مچ دست راست)دامیه( به یک درصد دیه 
کامل با مهلت پرداخت پرداخت ظرف یک سال قمری از تاریخ وقوع جنایات محکوم می نماید و از لحاظ حیثیت عمومی جرم به لحاظ اینکه 
رفتار ارتکابی متهمین منجر به تحقق مصادیق موضوع ماده 614 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 1375 نگردیده لکن آلت جرح چاقو 
می باشد هر کدام را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این مرجع و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد.
محمد اکبری مفرد- دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو دادگستری کوهدشت

دادنامه
خواسته: مطالبه وجه چک -  رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان اقای یحیی رهسپار فرزند پاپی رضا با وکالت علیرضا کوشکی بطرفیت 
خوانده خانم ملیحه پسنده فرزند علی محمد بخواسته مطالبه وجه دو فقره چک معادل یکصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ریال به 
انضمام خسارات قانونی با عنایت به جمیع محتویات پرونده مفاد دادخواست قدیمی مالحظه کپی مصدق دو فقره چک ابراز شده مستند دعوی 
خواهان ش�ماره های 469985 – 90/2/25 و 743624 – 90/8/5 عهده بانک صادرات ش�عبه چهارراه ش�هدا بروجرد و گواهینامه های عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که با وجود برخوردای چک های مزبور از ویژگیهای اسناد تجاری و اصل تجریدی آن و اصل عدم توجه ایرادات 
خوانده موصوف بعنوان صادر کننده چکهای مزبور هیچ گونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده اند بنابراین دعوی خواهان موصوف محمول بر صحت 
تشخیص به استناد مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح قانون صدور چک و مواد 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خانم ملیحه پسنده به پرداخت مبلغ 1/565/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته 
و مبلغ 31/250/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و مبلغ 35370000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک ها 
لغایت اجرای حکم قطعی بر اساس شاخص کل بهای کاالها که از طریق واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد در حق خواهان مشارالیه 
صادر می گردد البته خواهان نیز باید هزینه دادرسی اصل خواسته را بر اساس مقررات قانونی به صندوق دولت پرداخت نماید. رای صادره غیابی 
و به استناد ماده 305 به بعد قانون فوق ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض واخواهی در این دادگاه است سپس به استناد بند الف 
ماده 331 قانون یاد شده ظرف مدت بیست روز پس از واخاوهی قابل اعتراض تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان لرستان می باشد./
رئیس شعبه دوم محاکم عمومی )حقوقی( بروجرد -  مهدی شیرنژاد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان نور مراد کاکاوند دادخواستی به طرفیت خواندگان جواد و جمشید و حمید و رضوان و فاطمه و سرور و عبدل همگی احدی فرزندان 
موس�ی و فاطمه مقسمی به خواس�ته الزام به تنظیم سند تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی بروجرد واقع در بروجرد 
شهرک اندیشه چهارراه مخابرات ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970490 ثبت گردیده و وقت رسیدگی مورخ 1397/9/24 ساعت 9 صبح 
تعیین که به علت مجهول المکان بودن خواندگان و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آین دادرسی دادگاه ای عمومی  وانقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد. تا خوانده پس از انتشار آگهی و اطالع از مفاد 
آن 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./
منشی دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی دادگستری بروجرد -  صفائی
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دانستنی های حقوقی

 HEMAYATONLINE. 
IR

ریی�س س�ازمان تامی�ن اجتماع�ی و 
مع�اون پارلمان�ی این س�ازمان که روز 
پنجشنبه به همراه وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برای افتتاح پروژه ها و طرح های 
اقتصاد مقاومتی به استان گلستان سفر 
ک�رده بودند، در س�انحه تص�ادف دچار 
مصدومیت شدید شدند و با وجود تالش 

پزشکان، درگذشتند.

بر اس��اس اعالم س��خنگوی اورژانس کشور، 
در جریان ای��ن حادثه ک��ه در کیلومتر 5 محور 
کردک��وی به گرگان اتفاق افتاد، یک دس��تگاه 
خ��ودروی تویوتا لندک��روز با کامی��ون حامل 
س��وخت در اس��تان گلس��تان تصادف کرد که 
این تصادف، پنج مصدوم بر جای گذاش��ت که 
دو تن از مصدومان به صورت س��رپایی درمان 
شدند و س��ه تن دیگر که از همراهان مسئوالن 
وزارت رفاه بودند، به بیمارستان حکیم جرجانی 
گرگان انتقال یافتند که متاسفانه سیدمحمدتقی 
نوربخش، رییس س��ازمان تامی��ن اجتماعی و 
عبدالرحم��ن تاج الدی��ن مع��اون پارلمانی این 

س��ازمان جان خود را از دس��ت دادند.

 بازداشت راننده کامیون حامل سوخت
در پی این حادث��ه، هادی هاش��میان رییس کل 
دادگستری اس��تان گلس��تان اظهار کرد: راننده 
کامیون حامل سوخت که عصر پنجشنبه خودرو 
حامل رییس س��ازمان تامی��ن اجتماعی و معاون 
پارلمانی این سازمان با آن تصادف کرد، بازداشت و 

پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شد. 
وی همچنین مطلب منتشرشده در فضای مجازی 
مبنی بر اعتراف راننده کامیون حامل س��وخت به 
عمدی بودن سانحه رانندگی منجر به فوت رییس 
س��ازمان تأمین اجتماعی و معاون وی را تکذیب 

کرد و آن را یک سانحه رانندگی اتفاقی برشمرد.

 بازداشت راننده استانداری 
همچنین حجت االسالم س��ید رضا سیدحسینی 
دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان گلستان 
از بازداشت راننده اس��تانداری در پرونده تصادف 

خودروی حامل رییس س��ازمان تأمین اجتماعی 
و معاون پارلمان��ی وی خبر داد و گفت: طبق نظر 
کارشناسی پلیس راه استان، در این حادثه مسئول 
اداره راه مربوطه، راننده استانداری و راننده کامیون 
حمل سوخت به نسبت مس��اوی مقصر شناخته 

شده اند.
وی ادام��ه داد: چندی قبل در جلس��ات ش��ورای 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان 
10 نقط��ه حادثه خی��ز رانندگ��ی در خیابان های 
ورودی و خروجی ش��هر گرگان جهت رفع خطر 
و احداث موانع فیزیکی برای تردد آسانتر را اعالم 
کرده بودیم اما اقدامات الزم در این رابطه صورت 
نگرفت. به همین دلیل، با مسئوالن مربوطه که در 
این راستا کوتاهی کرده اند برخورد قاطع و قانونی 

خواهیم کرد.

 بررسی علت تصادف 
س��رهنگ نادر رحمانی رییس مرکز اطالعات و 
کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز 
اعالم کرد که تیمی از کارشناسان پلیس، بررسی 
علت تصادف خودروی حامل رییس سازمان تامین 

اجتماعی و معاون پارلمانی را برعهده گرفته اند.
همچنین سرهنگ علی عبدی، رییس پلیس راه 
استان گلستان درخصوص این سانحه اظهار کرد: 
بر اساس بررسی های به عمل آمده، بی احتیاطی از 
جانب راننده س��واری تویوتا لندکروز به علت عدم 
رعایت حق تقدم عبور هنگام دور زدن، عدم توجه 
کافی به جلو از جان��ب راننده تریلی نفتکش و  نیز 
قصور مس��ئوالن راه برای اح��داث دوربرگردان 
ایمن یا تقاطع غیرهمس��طح از جمل��ه علل این 

سانحه بوده است.

 همراهی اکیپ های پلیس با خودروی 
مسئوالن

به دنبال این حادثه، سردار تقی مهری، رییس پلیس 
راهنمایی و رانندگی ناجا نیز در جمع خبرنگاران در 
خصوص حضور اکیپ های پلیس راهور در هنگام 
تردد مسئوالن در سطح جاده ها، گفت : معموال در 
سطح اس��تان ها زمانی که برنامه ای تنظیم شده 
باش��د و به پلیس اعالم شود، بر اساس یک برنامه 
مشخص کنترل ترافیک انجام می شود. هنوز این 
موضوع را مورد بررس��ی قرار نداده اند اما بی تردید 
همه کسانی که در سطح جاده های کشور در حال  
تردد هس��تند از خدمات پلیس بهره مند می شوند 
البته در استان گلس��تان تعدادی نقاط حادثه خیز 
وج��ود دارد و برای همه این نق��اط حضور پلیس 

امکان  پذیر نیست.

 پیکر مرحوم نوربخش در حرم حضرت 
عبدالعظیم حسنی آرام گرفت

پیک��ر مرح��وم س��ید محمدتق��ی نوربخش و 
عبدالرحمن تاج الدین از مسیر هوایی از گرگان 
به تهران منتقل و از بیمارس��تان میالد تشییع و 
در حرم حض��رت عبدالعظیم حس��نی به خاک 

س��پرده  ش��د. 
در مراس��م تش��ییع رییس فقید س��ازمان تامین 
اجتماعی و معاون پارلمانی این س��ازمان اسحاق 
جهانگیری معاون اول رییس جمهور، محمدباقر 
نوبخت رییس س��ازمان برنامه و بودجه  و جمعی 

دیگر از مقامات حضور داشتند.

تشکیل پرونده قضایی 
پیرامون  حادثه تصادف در گرگان

رییس سازمان تامین اجتماعی و معاون او درگذشتند

رسیدگی به مشکالت 
مددجویان شهرکرد

 مدیرکل زندان های استان چهارمحال 
و بختیاری به همراه مسئوالن ستادی 
ب��ا حضور در بن��د دو زن��دان مرکزی 
ش��هرکرد ضمن بازدید از ای��ن بند با 

مددجویان دیدار و گفت وگو کرد.
حمیدرضا حی��دری در بازدید از زندان 
مرکزی شهرکرد در بند دو این زندان حضور یافت و ضمن بازدید از 

قسمت های مختلف، با مددجویان دیدار کرد.
وی در جریان این بازدید گفت: گره  گشائی و رفع نیاز از مددجویان 
باید تبدی��ل به یک ارزش و یک فرهنگ ش��ود و هم��ه مدیران و 

کارکنان سعی در رفع مشکالت مددجویان داشته باشند.

بررسی کاهش آسیب های اجتماعی 
در زندان های استان بوشهر 

 جلس��ه کنترل و کاهش آسیب های 
اجتماعی زندان های استان بوشهر با 
حضور مدیرکل زندان های اس��تان و 

امور اجتماعی استانداری برگزار شد.
سید قاس��م طباطبایی مهر، مدیرکل 
زندان های اس��تان بوش��هر در جلسه 
کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی زندان های استان که با حضور 
مدیرکل امور اجتماعی اس��تانداری برگزار شد، بیان کرد: به منظور 
اثربخشی بهتر کالس ها و اجرای طرح آموزشی ویژه خانواده های 
زندانیان این اس��تان، از تمامی ظرفیت ها، امکانات و پتانسیل های 
موجود و امکانات همه دس��تگاه ها باید استفاده ش��ود تا این طرح 

آموزشی و حمایتی به نحو احسن انجام شود.
وی افزود: ضروری اس��ت از ظرفیت های سمن های تحت حمایت 
اداره کل امور اجتماعی استانداری بوشهر و اساتید متخصص در حوزه 
آموزش های پیش از ازدواج و بعد از ازدواج و مشاوره و مهارت های 
اساسی زندگی و اخالقی، در زندان های این استان، نهایت استفاده 

به عمل آید.

بازدید سرپرست زندان های 
سیستان و بلوچستان از زندان زابل

  سرپرست زندان های استان سیستان 
و بلوچستان از زندان زابل بازدید کرد.

ناصر سلیمانی در بازدید از زندان بابل 
با مددجویان بند نس��وان از نزدیک و 
به صورت چهره ب��ه چهره دیدار کرد 
و درخواس��ت ها و مشکالت قضایی 

آنان را مورد بررسی قرار داد.
وی همچنین با حضور در بند مرکزی مردان و کانون اصالح و تربیت 

از نزدیک با مددجویان دیدار و گفت وگو کرد.
گفتنی است بازدید از پروژه در حال احداث بند 5 زندان زابل، بهداری، 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال رأی باز از دیگر برنامه های 

سرپرست زندان های استان سیستان و بلوچستان بود.

 چنانچه ش�اکی نس�بت به 
آرای کمیسیون های مندرج 
در بن�د ۲ م�اده ۱۰ قان�ون 
تش�کیالت و آیین دادرسی 
دی�وان عدال�ت اداری در 
فرج�ه قانون�ی س�ه ماهه 
مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مزبور اعالم شکایت 
کرده و سپس مطابق ماده ۴۵ همان قانون پیش از وصول 
پاسخ طرف شکایت دادخواست خود را به علتی مسترد 
کند، با توجه به اطالق ماده ۴۵ و عدم ذکر موعدی خاص 
برای تجدید دادخواس�ت در این ماده در حالی که مقنن 
در مقام بیان بوده است و نیز به قرینه اینکه در اغلب موارد 
وصول پاس�خ طرف ش�کایت قطعاً در خ�ارج از مهلت 
قانونی سه ماهه است و اعطای حق تجدید دادخواست 
در مهلت قانونی فوق امتیاز جدیدی محسوب نمی شود 
و نیاز به تبیین قانونگذار ندارد، آیا شاکی یا وکالی وی با 
توجه به اینکه دادخواست نخس�ت در فرجه قانونی به 
ثبت رس�یده اس�ت، می تواند در خارج از فرجه قانونی 

تبصره ۲ ماده ۱۶ دادخواست خود را تجدید کنند؟
از آنجایی که اعتراض به آرای هیأت ها و کمیسیون های موضوع بند ۲ 
ماده 10 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 
س��ال 1۳۹۲، مقید به مهلت مقرر در تبصره ۲ ماده 1۶ قانون مذکور 
است )افراد مقیم ایران  سه ماه و مقیم خارج ۶ ماه( لذا چنانچه فردی 
در مهلت مقرر قانونی نسبت به تقدیم دادخواست مربوطه اقدام کرده 
اما متعاقباً مبادرت به اس��ترداد دادخواست کند،  چون استفاده از حق 
اعتراض موردنظر وفق نظ��ر قانونگذار فقط در مهلت مقرر مارالذکر 
قابل اعمال است و با یک بار تقدیم دادخواست در فرجه قانونی، این 
مهلت دیگر قابل تمدید نیست و استرداد دادخواست از سوی شاکی 
قاطع مهلت مزبور هم نیست لذا با اوصاف مذکور تقدیم دادخواست 
مجدد در خصوص فرض استعالم خارج از فرجه قانونی موضوع تبصره 
۲ ماده 1۶ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ولو آن 
که قباًل دادخواست مربوطه در مهلت تقدیم و سپس مسترد شده باشد،  

محکوم به رد از لحاظ شکلی است.

در صورتی که متصرف عدوانی پس از صدور حکم دادگاه 
مبنی بر رفع تصرف، مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف 
کند کدام یک از مواد ۶9۰ و ۶93 بخش تعزیرات قانون 
مجازات اسالمی باید درباره مرتکب یا مرتکبین اعمال 

شود؟
در صورتی که اجراییه مبنی بر رفع تصرف عدوانی بر اس��اس حکم 
قطعی صادر و به مورد اجرا گذاشته ش��ده باشد و مجدداً مورد حکم، 
عدواناً تصرف شود، عمل مرتکب مشمول مقررات ماده ۶۹۳ بخش 
تعزیرات قانون مجازات اس��المی خواهد بود و چنانچه رأی صادره 
مبنی بر رفع تصرف عدوانی در اجرای ماده 175 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی قب��ل از قطعیت حکم، 
بالفاصله به مورد اجرا گذاشته شده باشد و شخص یا اشخاص دوباره 
مورد حکم را تصرف کنند، عمل ارتکابی مشمول مقررات ماده 17۶ 
قانون اخیرالذکر ب��وده و مرتکب به همان مج��ازات مقرر در قانون 

مجازات اسالمی محکوم خواهد شد.

صدور احکام قاتل ملیکا 
رییس کل دادگس��تری استان اصفهان گفت: ش��عبه اول دادگاه کیفری 
یک این استان، اصفهان احکام قاتل ملیکا را صادر کرد. به گزارش روابط 
عمومی دادگس��تری استان اصفهان، احمد خس��روی وفا با اعالم صدور 
احکام قاتل ملیکا اظهار کرد: قضات شعبه اول دادگاه کیفری یک استان، 
قاتل ملیکای 5 س��اله فالورجانی را به قصاص نفس محکوم کردند.وی 
افزود: این متهم به جهت قتل عمد ملیکا به قصاص، نس��بت به زنای به 
عنف فرد دیگری به اعدام، آدم ربایی به ۲0 سال حبس، ایراد ضرب و جرح 
عمدی به 7 سال حبس از بابت حبس غیرقانونی طفل و خواهر و برادر وی 
به ۴ س��ال و برای کودک آزاری به ۹ م��اه حبس و نیز پرداخت دیه در حق 
اولیای دم و شکات محکوم شد. خس��روی وفا خاطرنشان کرد: این رأی 
قابل تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه خواهد بود. دستگاه قضایی 
استان اشد مجازات های قانونی را برای متجاوزان به جان، مال و ناموس 

مردم و نیز مخالن نظم و امنیت جامعه اعمال می کند.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان البرز بازداشت شد

دادس��تان کرج گفت: معاون اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
البرز به اتهام اخذ رش��وه از طریق فاکتورس��ازی و قرارداد های صوری با 
پیمانکاران بازداش��ت شد. حاجی رضا ش��اکرمی در گفت وگو با تسنیم  از 
بازداشت معاون اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز به اتهام 
اخذ رشوه از طریق فاکتورسازی و قرارداد های صوری با پیمانکاران خبر 
داد. وی اف��زود: این فرد مبلغی بالغ بر ۴ هزار و ۲00 دالر، 10 عدد س��که 
بهارآزادی، ۲50 میلیون تومان وجه نق��د و دو فقره چک حامل به میزان 
500 میلیون تومان به عنوان رشوه اخذ کرده است. دادستان مرکز استان 
البرز خاطرنشان کرد: این پرونده در شعبه اول بازپرسی در جریان رسیدگی 

است و برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شده است.

دستگیری 3 نفر از کارکنان اداره 
صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی

دادستان عمومی و انقالب مرکز اس��تان مرکزی گفت: ۳ نفر از کارکنان 
اداره صنعت، معدن و تجارت این استان دستگیر شدند.

عباس قاس��می در گفت وگو با میزان از دستگیری ۳ نفر از کارکنان اداره 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان مرکزی خبر داد. وی ادامه داد: این افراد 
به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی در امور محوله و اخذ رشوه در قبال 
افزایش سهمیه گوشت قرمز تحت تعقیب و تحقیق قرار گرفتند. دادستان 
اراک خاطرنشان کرد: پس از جمع آوری ادله و مستندات الزم این ۳ متهم 

با قرار وثیقه بازداشت شدند.

شرح و بررسی ماده ۴۵ الحاقی 
به قانون مبارزه با مواد مخدر 

کتاب شرح و بررسی ماده ۴5 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 
سال 1۳۹۶ به رشته تحریر درآمد.

کتاب شرح و بررسی ماده ۴5 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 
سال 1۳۹۶ به قلم دکتر حسین ذبحی نگاشته شده است.

در مقدمه این کتاب، پیش��ینه اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 
سال 1۳۶7 با اصالحات و الحاقات بعدی، دالیل مدعیان اصالح قانون و 
پاسخ آنها، ایراد های وارده به ماده ۴5 اصالحی قانون مبارزه با مواد مخدر 
مصوب سال 1۳۶7 با اصالحات و الحاقات بعدی و نتایج اجرای ماده ۴5 
الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب س��ال 1۳۶7 با اصالحات و 

الحاقات بعدی آمده است.
کتاب ش��رح و بررس��ی ماده ۴5 الحاقی ب��ه قانون مبارزه ب��ا مواد مخدر 
مصوب س��ال 1۳۹۶ شامل سه مبحث بررس��ی اثر قانون بر پرونده های 
پس از الزم االجرا شدن آن و نکته های مربوطه، مبحث دوم اثر قانون بر 

پرونده های سابق و مبحث ممنوع شدن اعمال نهاد های ارفاقی است.

پیگیری سوءاستفاده از 
عکس های خصوصی در فضای مجازی

از جمله جرایمی ک��ه در فضای مجازی و در بس��تر اینترنت رخ می دهد 
کالهبرداری، س��رقت اطالعات، مزاحمت های اینترنتی، فروشگاه های 

کاذب و ... است.
این جرایم در حالی رخ می دهد که همزمان با رش��د و گس��ترش فضای 
مجازی در کش��ور هر روز ش��اهد گس��ترش ارتکاب این دست جرایم در 
کش��ور و متعاقبا نقض حریم خصوصی افراد هس��تیم، عواملی که توالی 

فاسد زیادی در پی خواهد داشت.
برخی سودجویان با سوءاستفاده از عکس های برخی کاربران شبکه های 
اجتماعی، به س��اخت صفحات جعلی با عکس این افراد اقدام می کنند و 
از این راه با انتش��ار مطالب خالف قانون اقدام به انجام اعمال خالف خود 
می کنند. اما قربانیان این نوع از جرایم بیشتر خانم ها هستند لذا افراد باید از 
قرار دادن عکس های خود بر روی پروفایل شخصی شان و نیز قرار دادن 
آنها در صفحات اجتماعی همچون فیس بوک و اینستاگرام خودداری کنند. 
چنانچه قربانی این نوع از جرایم و سوءاس��تفاده ها شدید، توصیه به چند 

نکته قابل توجه است:
اول، اق��دام به جمع آوری دلیل کنید. به عب��ارت دیگر، اعمال خالفی که 
به نام یا با عکس ش��ما صورت می گیرد را از طریق مقتضی مانند گرفتن 

اسکرین شات جمع آوری کنید.
دوم، عکس های شخصی را به سرعت از صفحات اجتماعی بردارید.

س��وم، به دادس��رای جرایم رایانه ای مراجعه کنید و با ثبت شکایت خود 
برخورد با متجاوزان به حریم خصوصی را خواستار شوید.

چهارم، پیش��گیری از وقوع اتفاق همواره باید مورد توجه افراد باش��د چرا 
که بسیاری از مسایل و مش��کالت حقوقی در اثر عدم رعایت احتیاطات 

قانونی و الزم رخ می دهد. 

موضوع حمایت از ملت، در قوانین کشور 
م�ا اهمی�ت زی�ادی دارد و حت�ی قانون 
اساس�ی کش�ور را نیز می توان مرتبط 
ب�ا همین موضوع دانس�ت. ب�ه عبارتی 
برابر قوانین کش�ور ما، هر فردی در هر 
موقعیت�ی باید از ان�واع حمایت ها بهره 
بب�رد البته برخی از قوانی�ن این بهره را 
شامل سنین خاص کرده اند. به عبارت 
ساده تر، عالوه بر اینکه برای همه مردم 
قوانی�ن مص�وب در راس�تای حمایت و 
بهره من�دی از زندگی بهت�ر وجود دارد، 
برخی از قوانین هس�تند ک�ه به افراد در 
دوره های سنی خاص تعلق می گیرند. به 
همین دلیل است که در قوانین می توان 
مواد یا مصوبه هایی خاص را برای جنین، 
نوزاد، کودک، نوج�وان و ... و حتی زن و 

مرد یا دختر و پسر یافت.

بر اس��اس آمار مرکز آمار و ثبت احوال کشور، به 
دلیل ش��رایط خاص اقتصادی، هر سال بر تعداد 
نوجوانان��ی که به نوعی تامین بخش��ی از درآمد 
خان��واده را بر عهده می گیرند، افزوده می ش��ود؛ 
موضوعی که خود یکی از آس��یب های اجتماعی 

را شکل می دهد.
از جمله مضراتی که کار در س��ن نوجوانی ایجاد 
می کند عب��ارت از جلوگی��ری از افزایش جدی 
مهارت ها و آم��وزش و دانش، اف��ت بهره وری، 
افزای��ش صدم��ات جان��ی و مالی، ب��روز انواع 
آسیب های اجتماعی شامل سوء استفاده جنسی، 
اعتیاد، خرده فروش��ی مواد مخدر، تکدی گری و 
انواع بزهکاری ها است. ش��اید جلوگیری از این 
آسیب ها باعث ایجاد قانونی به نام قانون حمایت 

از کودکان و نوجوانان شده است.
در م��واد ۲ و 5 ای��ن قانون حمایت��ی، بحث آزار 
جس��می به نوجوان م��ورد توجه ق��رار گرفته و 
قانونگ��ذار آن را جزو جرایم عمومی به حس��اب 

آورده است. 
جرایم عمومی آن دسته از جرایم هستند که برای 
رسیدگی به آنها نیاز به شکایت شاکی خصوصی 

نیست و دادستان خود به موضوع ورود می کند.
این موضوع و به طور حتم سن کودکی و نوجوانی 
به میزانی اهمیت دارد که قانونگذار تنبیه سختی 
برای اف��رادی که اقدام ب��ه وادار کردن کودکان 
به اش��تغال یا کارهای خ��الف می کنند، در نظر 

گرفته است.

به عبارتی هرگونه خرید، فروش، بهره کش��ی و 
به کارگی��ری کودکان به منظ��ور ارتکاب اعمال 

خالف از قبیل قاچاق، ممنوع و جرم است، 
حال اگر کسی دست به چنین کاری بزند، احتمال 
دارد به ۶ ماه تا یک سال زندان یا یک تا دو میلیون 

تومان جریمه نقدی محکوم شود.

 حق تحصیل
قانون اساسی به عنوان قانون مادر، تنظیم کننده 
سیاست ها  و برنامه های کلی کشور است. مبحث 
تحصیل دراین قانون مهم تلقی ش��ده و در اصل 
۳0، قانونگذار دولت را موظف کرده است که برای 
همه ایرانیان از آغاز دوره دبس��تان تا پایان دوره 

دبیرستان امکان تحصیل رایگان را فراهم کند.
این موضوع به طور جداگانه در قوانین مختلف نیز 
مورد توجه قرار گفته است که از جمله این قوانین، 
همین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است. 
در ماده ۴ این قانون، عالوه ب��ر اینکه قانونگذار 
ب��ه طور مجدد به موضوع صدم��ه، اذیت و آزار و 
ش��کنجه جس��می و روحی کودکان توجه و آن 
را منع کرده، آورده است »نادیده  گرفتن عمدی 
سالمت و بهداشت روانی و جسمی و نیز ممانعت 
از تحصیل آنان ممنوع است و  مرتکب به سه ماه و 
یک روز تا ۶ ماه حبس یا تا 10 میلیون ریال جزای 

 نقدی محکوم می شود.«
در راس��تای تحقق این ماده، پ��در و مادر مکلف 
هستند نسبت به ثبت نام نوجوان کمتر از 18 سال 

خود اقدام کنند البت��ه قانون به فکر خانواده های 
کم درآمد ه��م ب��وده اس��ت و وزارت آموزش و 
پرورش در خصوص ثبت نام فرزند چنین افرادی 

به طور رایگان اقدام می کند.
بای��د به این نکته توجه کرد ک��ه جریمه و حبس 
متعلق به والدینی است که با داشتن تمکن مالی به 
هر دلیلی از تحصیل فرزند خود، جلوگیری کنند.

 حق کار
در ماده 7۹ قانون کار، به صراحت اشاره شده است 
که به کار گرفتن افراد زیر 15 سال ممنوع است. 
با دقت در این ماده می ت��وان دریافت که اعمال 
محدودیت سنی برای اش��تغال به کار نوجوانان 
به این دلیل اس��ت که آنان قادر شوند کار خود را 
با قدرت ش��روع کنند و بهتر از ماهیت آن اطالع 

و آگاهی یابند.
ممنوعیت ه��ای دیگری ه��م در خصوص کار 
نوجوانان وج��ود دارد که از جمله آنها می توان به 
کار در ش��ب، ممنوعیت کار اضافی برای کارگر 
نوجوان و ممنوعیت کارهای س��خت، زیان آور و 

خطرناک اشاره کرد.

 حقوق نوجوانان در اسناد بین المللی
گاهی حقوق و قوانین آنقدر اهمیت پیدا می کنند 
ک��ه نه تنه��ا در کت��اب قانون کش��ورها مطرح 
می شوند بلکه اس��ناد بین المللی هم راجع به آنها 
صحبت می کنند و با وضع قوانین مش��خص، به 

همه کش��ورها یادآور می ش��وند که باید پیرو آن 
عمل کنند.

مبحث حقوق نوجوان نیز که از این قاعده مستثنی 
نیست، در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته 

و با تاکید فراوان به آن پرداخته شده است. 
از جمله موارد مورد تاکی��د در قوانین بین المللی 
حفظ س��المت، امنیت و ایمنی در تمامی اسناد 
ای��ن پیمان نامه ها  اس��ت که نش��ان از اهمیت 

موضوع دارد. 
اینکه هر نوجوانی حق زندگی دارد و ادامه حیات 
او باید از طرف حکومت های امضاکننده به طور 
کامل تضمین ش��ود یا اینکه نوجوان��ان باید در 
برابر هرگونه سوءاستفاده حمایت شوند از جمله 
مسئولیت هایی است که حکومت ها ی امضاکننده 

این اسناد باید به آن عمل کنند.
در این خصوص می توان به ماده ۳۶ کنوانسیون 
حقوق کودک اش��اره و به آن استناد کرد که برابر 
آن حکومت ها  باید تضمین کنند که هیچ کودک 
و نوجوان��ی تحت ش��کنجه قرار نگی��رد یا رفتار 

غیرانسانی و توهین آمیز با وی نشود.
حق بقا، رشد، حمایت و مشارکت نیز چهار رکن 
اساسی اس��ت که در پیمان نامه حقوق کودک به 

طور صریح و روشن به آنها اشاره شده است.
توجه در س��طح داخل��ی و بین الملل��ی به حقوق 
نوجوان، خ��ود گویای اهمیت قضیه اس��ت، در 
قوانین کشورمان نیز قانونگذار در ابعاد مختلف از 

حقوق نوجوانان حمایت کرده است.

حقوق نوجوانان در قوانین و مقررات

گزیده ها

نظریه مشورتی

پیام تسلیت وزیر کار در پی درگذشت 
رییس سازمان تأمین اجتماعی

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سید مناف هاشمی 
اس��تاندار گلستان نیز در پیامی مش��ترک ضایعه درگذشت رییس و معاون 
س��ازمان تأمین اجتماعی در جریان س��انحه رانندگی را تسلیت گفتند. در 
بخشی از این پیام مشترک آمده است: سانحه رانندگی هولناکی که منجر 
به ضایعه از دس��ت رفتن دو مدیر توانمند و دو انس��ان دلسوز به مردم و به 
میهن عزیز اسالمی مان شد، آنچنان سخت و دردناک بود که هنوز باوری 
نسبت به درگذشت آنان در فکر و ذهنمان نمی گنجد. اینجانبان ضمن تقدیر 
از پیگیری های ریاس��ت جمهوری و معاون اول رییس جمهور، این حادثه 
دردناک را به مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران اسالمی و خانواده داغدار 
این عزیزان تسلیت عرض می کنیم و از درگاه ایزد منان برای آن بزرگواران 

غفران الهی مسالت داریم.

پیام تسلیت رییس جمهور برای درگذشت 
رییس سازمان تامین اجتماعی

حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان در پیامی درگذشت 
رییس س��ازمان تامین اجتماعی و معاون پارلمانی این س��ازمان را تسلیت 
گفت و از درگاه خداوند برای آنان رحمت واسعه و علو درجات مسالت کرد.

در بخشی از این پیام آمده است: خبر تلخ سانحه تصادف رانندگی و درگذشت 
اندوهبار رییس و معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی موجب تاثر و تالم 
فراوان شد. این ضایعه را به خانواده های محترم نوربخش و تاج الدین، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، خانواده بزرگ دولت و 
جامعه عزیز کارگری و بازنشستگان تسلیت می گویم و برای آن عزیزان فقید 
ک��ه در راه خدمت به مردم جان خود را تقدیم کردند، از درگاه خداوند متعال 
رحمت واسعه و علو درجات، برای خانواده های محترم ایشان و بازماندگان 
صبر و اجر و برای مصدومان این سانحه شفای عاجل و کامل مسالت دارم.

مهدیه سید میرزایی
 گروه قضایی 
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چهرهها

خروج سامانه بارشی از کشور
 مدیرکل پیش بینی و هش��دار سریع 
س��ازمان هواشناس��ی اظه��ار کرد: 
گستره فعالیت سامانه بارشی که در 
شمال ش��رق کش��ور فعال است به 
تدریج اوایل صبح فردا از کشور خارج 
خواهد ش��د. احد وظیفه اظهارکرد: 
همچنین ام��روز غرب و مرکز خلیج 
فارس مواج خواهد بود و فردا نیز مرکز و ش��رق خلیج فارس و تنگه هرمز 

این شرایط را خواهد داشت.

وجود بیش از 
5هزار نقطه حادثه خیز جاده ای

 رییس پلی��س راهنمایی و رانندگی 
نی��روی انتظامی گفت: ب��ا اقدامات 
انجام شده هش��ت هزار نقطه حادثه 
خیز کش��ور به پنج هزار و 300 مورد 
کاهش یافت.س��ردار تق��ی مهری 
اظهار کرد: از نقاط حادثه خیز موجود 
در کشور دو هزار نقطه درون شهری 
و سه هزار و 300 مورد برون ش��هری هستند.وی با بیان این که مجلس 
برای رفع مش��کل موجود بودجه ای را مصوب کرده اس��ت، افزود: اعتبار 

منظور شده جوابگوی نیازها نیست.

کاهش هزینه ساخت وساز بافت فرسوده
 مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری 
تهران با بیان اینکه تجمیع پروژه های 
ب��زرگ مقی��اس در بافت فرس��وده 
رویکرد اصلی سازمان نوسازی است، 
گفت: تاکن��ون 30 پ��روژه تجمیع 
تعری��ف ش��ده اس��ت. کاوه ح��اج 
علی اکبری با بیان اینکه بس��ته های 
تشویقی ویژه ای برای این پروژه ها تدوین شده است، افزود: در پروژه های 
تجمیع 10 پالک و بیش��تر، مس��ئولیت و هزینه طراحی برعهده سازمان 
نوسازی است، همچنین 50درصد از هزینه های مربوط به نظام مهندسی 
از سوی این سازمان پرداخت می شود.در مجموع هزینه ساخت وساز متری 

150 هزار تومان کاهش می یابد.

راهکار جدید برای 
بیمه تکمیلی بازنشستگان

مدیرعامل بیمه آتیه سازان درباره پیشنهاد جدید برای بیمه تکمیلی 
بازنشس��تگان تامین اجتماعی، گفت: قانون اجازه داده تا 10 درصد 
از تخت های خالی را که ضریب اش��تغال پایین��ی دارند به صورت 
VIP و غیردولتی ارائه دهند.مهدی ریاحی فر، با اش��اره به اینکه 
این موضوع را به عنوان پیشنهاد ارائه خواهیم کرد، افزود: بر اساس 
قانون، آنها می توانند به منظور جبران هزینه های خود از این روش 
استفاده کنند. فلسفه خرید بیمه این است که چون بیمه شده تامین 
اجتماعی هستیم باید همه خدمات به صورت رایگان ارائه شود، ولی 
اینگونه نیست و افراد در صف انتظار باقی می مانند و با بیمه تکمیلی 

از صف انتظار درآورده و به بخش خصوصی می برند.

فصل سرما اهدای خون را کاهش داد
سخنگوی س��ازمان انتقال خون گفت: با آغاز فصل سرما و بارش 
برف و باران در کشور، میزان مراجعه مردم برای اهدای خون کاهش 
می یابد و درحال حاضر در اس��تان های ته��ران، گیالن، مازندران، 
سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی به اهدای خون نیازمندیم. 
بشیر حاجی بیگی تصریح کرد: سازمان انتقال خون ایران مسئول 
تامین خون و فرآورده های آن در بیش از 850 بیمارس��تان و مرکز 
درمانی در کشور اس��ت و در تهران و کالنشهرها و مراکز استان ها 

نیاز به خون بیشتر احساس می شود.

کشف 10تن موادمخدر 
در هفت ماه 

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ با اشاره به کشف بیش 
از 10تن موادمخدر در هفت ماه گذش��ته در پایتخت، گفت: در این 
بازه زمانی هیچ ماده مخدر جدیدی درپایتخت کش��ف نشده است. 
س��رهنگ محمد بخشنده افزود: همچنین در این بازه زمانی پلیس 
مبارزه با موادمخدر ته��ران موفق به انهدام 45باند قاچاق حرفه ای 
موادمخدر ش��ده اس��ت.وی با بیان اینکه در بحث خرده فروش��ان 
موادمخدر نیز اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته، خاطرنشان کرد: 
بیش از 6هزار خرده فروش موادمخدر در تهران بازداش��ت ش��ده و 
حدود 25هزار معتاد متجاهر به  رغم نبود ظرفیت کافی و با توجه به 

مطالبه مردم جمع آوری شدند.

اعالم آخرین مهلت نقل و انتقال 
در رشته های پزشکی 

فرآیند انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در 
مقاطع تحصیلی کاردانی تا دکتری حرفه ای از 20 آبان آغاز ش��ده 
است و تا 10 آذرماه ادامه دارد. این فرآیند به صورت اینترنتی و تنها در 
سامانه نقل و انتقال دانشجویان به صورت کشوری صورت می گیرد 
و دانشجویان پس از بارگذاری مدارک مورد نیاز، باید در انتظار پاسخ 
دانشگاه های مربوطه باشند. این درحالی است که هشت دانشگاه 
اعالم کرده اند دانشجوی انتقالی و میهمان نمی پذیرند.گفتنی است؛ 
پس از بررسی مدارک نتایج نهایی در بازه زمانی 24 دی ماه تا هشتم 

بهمن ماه اعالم می شود.

خبر
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کارشناسانمذهبیدرسالروزآغازامامتحضرتبقیهاهلل)عج(مطرحکردند

تابش خورشید مهدویت بر جهان
  دوران امام�ت امام حس�ن عس�کری )ع( را می ت�وان یکی از 

گروه
دش�وارترین دوره برای امامان معص�وم)ع( نامید به طوری که فرهنگی

فشار و شکنجه و آزار نسبت به امام و یارانش نه تنها تخفیف پیدا 
نکرد بلکه در دولت عباس�ی بیش از پیش هم ش�د. با همه این 
اوصاف، کارشناسان دینی اما بر این باورند که با وجود دوران سخت، تالش های 
امام حسن عس�کری )ع( منجر به تداوم مهدویت شد  و با فعالیت های گسترده 

زمینه سازی غیبت را انجام دادند.

 با تالش های امام یازدهم )ع( مردم با غیبت نامأنوس نبودند
در این خصوص، یک استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه 2 نکته باید در زندگی امام حسن عسکری 
)ع( مدنظر قرار بگیرد، اظهارکرد: نخست بحث پیش از تولد ایشان و دوم شهادتشان بسیار حائز اهمیت 
است. از امام جواد )ع( به بعد ائمه به استثنای وظایف امامت و هدایت در جامعه اسالمی، زمینه ساز ظهور 
حضرت مهدی )عج( هم بودند. بنابراین از امام جواد )ع( به بعد دیگر دسترسی به ائمه معصوم کم شد.
حجت االسالم علی اکبر میرزایی در گفت وگو با فارس، با اشاره به شرایط سخت دوران امامت امام 
حسن عسکری )ع( گفت: ایشان طوری زندگی کردند که در دوران محدودیت هم بتوانند نقش خود 
را ایفا کنند؛ بنابراین تنها امام معصومی که البته به ظاهر مشرف به حج نشدند، امام حسن عسکری 
)ع( بود زیرا ش��رایط ایشان بسیار س��خت و خفقان آور بود. وی علت زمینه سازی ائمه برای امامت 
مهدی موعود )عج( را عدم ایجاد شک و شبهه بین شیعیان به شمار آورد و تصریح کرد: باالخره قرار 
بود امام مهدی )عج( در غیبت باشند. اگر این زمینه سازی نمی شد، قطعاً شیعیان هم به شک و شبهه 
می افتادند، بنابراین در دوران عس��کرین دیگر مردم خیلی با غیب��ت نامأنوس نبودند. وی ادامه داد: 
امام عس��کری )ع( همه شرایط، برنامه ها و اهدافش را گذاشت تا مسئله مهدویت جا بیافتد. این هم 
امر دشواری بود، زیرا فهم مهدویت در آن ش��رایط راحت نبود. همان گونه که اگر عاشورا نبود تمام 
اسالِم پیغمبر )ص( از بین می رفت باید اذعان کرد اگر جریان مربوط به امام حسن عسکری )ع( نبود، 
مسئله مهدویت هم به این شکل رشد نمی کرد. این استاد دانشگاه گام بعدی زمینه  سازی امام حسن 

عس��کری )ع( برای مسئله مهدویت را نشان دادن امام پس از میالدشان تنها به افراد خاص خواند و 
اظهار کرد:  امام بعد از اینکه پسرشان به دنیا آمدند برای اینکه کسی نتواند مهدی )عج( را انکار کند 

به برخی خواص و نیروهای مورد اعتماد جامعه، ایشان را نشان داد.

 برکت وجود صاحب الزمان همواره نصیب شیعیان شده است
یک کارش��ناس علوم قرآنی هم گفت: برکت ها و نعمت هایی که از سوی امام دوازدهم )عج( به ما 
می رسد مانند آثار پر برکتی است که از خورشید پشت ابر به انسان ها می رسد؛ همان گونه که با وجود 

ابری بودن آسمان، هوا تاریک نمی شود و خورشید همواره کار خودش را انجام می دهد.
 س��لمان محم��دی در گفت وگ��و ب��ا میزان ب��ا تبریک ب��ه مناس��بت فرا رس��یدن آغ��از امامت 

صاحب الزمان )عج( اظهارکرد: با شهادت امام حسن عسکری )ع(، امام زمان )عج( در سن 5 سالگی 
عهده دار منصب امامت ش��یعیان شدند و بدون ش��ک آغاز امامت امام زمان )عج( آغاز روشنایی بر 
جهان اسالم است. بر اساس آنچه که در روایت ها به آنها اشاره شده، تا آن زمان هیچ فردی از وجود 

مبارک آن حضرت آگاهی نداشت.
وی یادآور ش��د: دوران زندگی امام زمان )عج( به 4 دوره تقسیم می شود که دوره نخست شامل تولد 

ایشان تا غیبتشان است و دوره دوم غیبت صغرا حضرت مهدی )عج( را شامل می شود.
محمدی تصریح کرد: همچنین دوره های سوم و چهارم به ترتیب شامل دوره غیبت کبرا امام زمان 

)عج( و دوره حکومت این حضرت می شود.

 آغاز روشنایی بر جهان اسالم 
سعید شمس کارشناس ارشد علوم قرآنی هم در گفت و گو با میزان با اشاره به آغاز امامت امام زمان 
)عج( گفت: در ش��رایط کنونی با وجود غیبت امام زمان )عج( مس��لمان شیعه همواره در محضر آن 

حضرت هستیم و از برکت های وجودی ایشان استفاده می کنیم.
وی اظهار کرد: آغاز امامت امام زمان )عج( آغاز روشنایی بر جهان اسالم است. برکت ها و نعمت هایی 
که از س��وی امام دوازدهم )عج( به ما می رسد مانند آثار پر برکتی اس��ت که از خورشید پشت ابر به 
انسان ها می رسد؛ همان گونه که با وجود ابری بودن آسمان، هوا تاریک نمی شود و خورشید همواره 

کار خودش را انجام می دهد.
ش��مس تصریح کرد: غیبت امام زمان )عج( مانند این است که نمی توانیم به صورت مستقیم تابش 
خورشید را حس کنیم، اما با وجود این، خورشید کار خود را به خوبی انجام می دهد و تمام ویژگی های 

خودش را به ما منتقل می کند.
این کارشناس ارشد علوم قرآنی یادآور شد: همان گونه که در زیارت جامعه کبیره نیز به آن اشاره شده، 
خداوند رزق و روزی دنیا را به یمن وجود آن حضرت تقسیم می کند و اگر می بینیم که نعمت هایی از 
سوی خداوند متعال به سوی مردم سرازیر می شود، همه به برکت وجود امام زمان )عج( است، بنابراین 

ما به خوبی از نعمت های وجودی آن حضرت بهره مند می شویم.

دو نمایش��گاه اس��تانی به صورت همزم��ان در چهارمی��ن روز از 
بیست وشش��مین دوره هفته کتاب جمهوری اس��المی ایران در 

گیالن و لرستان افتتاح می شود.
 به گزارش موسسه نمایش��گاه های فرهنگی ایران، چهاردهمین 
دوره نمایشگاه کتاب گیالن با حضور 398 ناشر و نمایش 67 هزار 
و 73 عنوان کتاب در محل دائمی نمایش��گاه های گیالن برگزار 
می شود. 34 ناش��ر از استان گیالن در نمایشگاه حضور دارند و 16 

کتاب فروشی رشت نیز با نمایشگاه همکاری می کنند.
700 میلیون تومان بن یارانه ای خرید کتاب با تخفیف 20 درصد هم 
از طریق بانک شهر مستقر در نمایشگاه در اختیار بازدیدکنندگان 
ق��رار می گیرد و 22 برنام��ه جنبی از قبیل کارگاه های آموزش��ی 
تصویرگری، عکاس��ی، خوشنویسی، نشس��ت های تخصصی در 
خصوص آس��یب های اجتماعی، س��بک زندگی، کتاب کودک، 
جشن امضاء، مس��ابقه با موضوع کتاب، نمایش تابلوهای هنری، 
قصه گویی و ویژه برنامه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

در بخش جنبی نمایشگاه برگزار خواهد شد.
 دوازدهمین نمایش��گاه کتاب لرس��تان نیز با حضور 295 ناشر از 
سراسر کش��ور و ارائه 51 هزار و 400 عنوان کتاب در محل دائمی 
نمایشگاه های لرس��تان برگزار می ش��ود. از اس��تان 15 ناشر در 
نمایشگاه حاضر می شوند و 9 کتاب فروشی منتخب خرم آباد نیز با 
نمایشگاه همکاری می کنند.450 میلیون تومان بن یارانه ای خرید 
کتاب با تخفیف 20 درصدی نیز از طریق بانک ش��هر مس��تقر در 
نمایشگاه در بین بازدیدکنندگان توزیع می شود. این دو نمایشگاه 
به صورت همزم��ان امروز 26 آب��ان افتتاح و ت��ا اول آذر پذیرای 

عالقه مندان به کتاب و کتاب خوانی هستند.

کتاب

افتتاح همزمان دو 
نمایشگاه استانی در هفته کتاب

یک مرجع تقلید اظهارکرد: امروز جوانان ما در معرض آس��یب ها و خطرهای بس��یاری هس��تند، یکی از این 
آسیب ها که نیاز به مراقبت فراوان دارد، فضاهای مجازی است که غوغا می کند. وظیفه همه ما این است که در 
چنین شرایطی بتوانیم جوانان را حفظ کنیم. به گزارش »حوزه«، آیت اهلل مکارم شیرازی در دیدار مسئوالن و 
دست اندرکاران بنیاد فرهنگی امام محمد باقر )ع( اصفهان، با اشاره به اهمیت مقوله علم و دانش در دین مبین 
اس��الم، گفت: یکی از امتیازات دین مبین اس��الم و به تعبیر من، معجزات حضرت رسول )ص( این بود که در 
محیط جاهلیت ظاهر شد و بیشترین طرفدار علم بود. وی با اشاره به روایتی از حضرت امام صادق )ع( در خصوص 
اهمیت علم، یادآور شد: حضرت در این روایت می فرمایند زمانی که قیامت برپا می شود در یک طرف کفه سنجش 
تمام خون های شهیدان و در کفه دیگر مرکب مداد و قلم علما قرار داده می شود و مرکب قلم دانشمندان و علما 
برتری پیدا می کند. وی با بیان اینکه اگر قلم علما و دانشمندان نباشد، خون شهیدان هم پایمال می شود؛ تصریح 
کرد: اگر خطبه ها، نوشته ها و کتب علما نبود، خون شهدای کربال هم به فراموشی سپرده می شد؛ ما خرسندیم 
مذهبی داریم که این چنین به علم و دانش اهمیت می دهد و برای آن ارزش قائل است.   آیت اهلل مکارم شیرازی 
همچنین شرایط کنونی را بسیار مهم توصیف و تصریح کرد: امروز در شرایط بسیار حساسی قرار داریم، علم و 
دانش��ی که وسیله و ابزار نجات مردم است، گاهی سبب بدبختی جوامع و ملت ها را فراهم می کند؛ امروز به نام 
علم و دانش مردم را به سوی جهل، بی بندوباری و آلودگی می برند. وی همچنین از اصفهان به عنوان یکی از 
کانون های مهم علم و دانش یاد کرد و گفت: اصفهان ش��هری علمی و مذهبی است و باید همچنان با همین 

ویژگی ها باقی بماند؛ این شهر افتخارات علمی و مذهبی بی شمار دارد و باید این میراث را حفظ کند.

معارف

به گفته سیداحسان باقری، خانه عکاسان ایران تصمیم به برگزاری نمایشگاه عکس چهل سالگی انقالب 
اسالمی در کشورهایی چون لبنان و ترکیه دارد. مدیر خانه عکاسان ایران، درباره برنامه های خانه عکاسان 
ایران به مناسبت چهل سالگی انقالب اسالمی به مهر گفت: از سال گذشته برنامه ریزی هایی برای چهل 
سالگی شکوهمند انقالب اسالمی داشتیم که از جمله آن می توان به سلسله نمایشگاه ها به مناسبت چهل 
س��الگی اشاره کرد. وی افزود: در حال حاضر 3 نمایشگاه با نگاه به فجر و چهل سالگی انقالب اسالمی 
برگزار شده است که در آستانه سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزاری این نمایشگاه ها بیشتر خواهد 
ش��د. مدیر خانه عکاسان ایران همچنین تاکید کرد: در تالش هس��تیم نمایشگاه عکس چهل سالگی 
انقالب اس��المی را در کشورهای دیگر برگزار کنیم. البته برپایی این رویداد هنری را به صورت جدی تر 
در لبنان و ترکیه دنبال می کنیم. وی درباره دیگر برنامه های خانه عکاسان حوزه هنری گفت: در حوزه 
نشر، مشغول آماده سازی چند نسخه کتاب هستیم که به معرفی آثار عکاسان جوان و صاحب سبک در 
عکاسی اختصاص دارد. باقری افزود: آثاری که در قالب کتاب معرفی می شود مربوط به عکاسانی است 
که با خانه عکاسان ایران پروژه مشترک داشته اند یا شناخته شده  هستند. وی همچنین با اشاره به اینکه 
خانه عکاسان حوزه هنری برنامه های نمایشگاهی و کارگاهی جدی تری را نیز برای استان ها پیش بینی 
کرده  است، درباره برنامه های پژوهشی خانه عکاسان حوزه هنری اظهار کرد: در حوزه آموزش و پژوهش 
دوسالی است که روند آهسته و پیوسته ای را در پیش گرفته ایم و تالش می کنیم تا زمینه رشد بچه های 

دغدغه مند و انقالبی را در حوزه عکاسی فراهم  کنیم و به حمایت عالقه مندان این حوزه بپردازیم.

   با امضای تفاهم نامه ای بین محمد خزاعی دبیر جش��نواره بین المللی فیلم »مقاومت« و شیخ علی ضاهر رییس موسسه الرساالت برگزاری نمایشگاه عکس 40 سالگی انقالب 
لبنان پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم »مقاومت« در قالب »هفته سینمای مقاومت« در کشور لبنان برگزار شود. »هفته سینمای 
مقاومت« در لبنان آغاز سلس��له هفته های سینمای مقاومت در این دوره است که طی روزهای 12 تا 15 آذر ماه در شهر بیروت برگزار 
می ش��ود. فیلم های سینمایی »س��رو زیر آب« به کارگردانی محمدعلی باش��ه آهنگر، »ماجرای نیمروز« به کارگردانی محمدحسین 
مهدویان، »امپراطور جهنم« به کارگردانی پرویز شیخ طادی و »تنگه ابوقریب« به کارگردانی بهرام توکلی از جمله فیلم هایی است که 

در »هفته سینمای مقاومت« در لبنان به نمایش در می آیند.

   سینمای ایران در هفته ای که گذشت، فروش نسبتًا خوبی را تجربه کرد و به نظر می رسد که نسبت هفته های گذشته شتاب  بیشتری 
پیدا کرده است. از بین فیلم های درحال اکران سینمای ایران، فیلم های »مغز های کوچک زنگ زده«، »لس آنجلس تهران« و »الزانیا« 

توانست مخاطبان بیشتری را به سمت سالن های سینمایی جذب کنند.

   همایون امیرزاده رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی در پی انتشار برخی شایعات گفت: 
انتصاب 4 مدیر جدید وزارتخانه که جایگزین مدیران بازنشس��ته می شوند به صورت همزمان انجام خواهد شد. وی با تاکید بر این که 
خبر هرگونه تغییر یا انتصاب جدید در این وزارتخانه از طریق مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی اعالم می شود، افزود: در حال حاضر 
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی به منظور شرکت در هفتمین همایش بین المللی فرهنگی سن پترزبورگ در مسکو به سر می برد و هیچ 
حکم انتصابی از س��وی او صادر نشده اس��ت. وی تصریح کرد: همان طور که قباًل و در زمان ابالغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
اعالم شد، 4 مدیر ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مشمول این قانون هستند و در پایان مهلت قانونی، احکام مدیران جایگزین به 

صورت همزمان صادر و از طریق مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی اعالم می شود.

تیترواره

مردم را به نام علم به سوی جهل می کشانند 

تجسمی

اگرچه س�ال گذش�ته وزیر آم�وزش و 
پرورش عنوان کرده ب�ود که به احتمال 
زی�اد نظ�ام رتبه بن�دی معلمان ش�کل 
اجرای�ی به خود خواه�د گرفت اما هنوز 
ای�ن الیح�ه در کش وق�وس قانون�ی 
شدن اس�ت، هرچند که تصویب آن در 
کمیس�یون تخصصی دول�ت می تواند 

خبر خوبی باشد.

 پرداخت ۶100 میلیارد تومان اعتبار
اوایل ماه جاری بود که قاس��م احمدی الشکی، 
نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس به دولت 
هشدار داد؛ درصورتی که الیحه نظام رتبه بندی 
معلمان پی��ش از بودجه 98 به مجلس ارس��ال 
نش��ود، در س��ال آینده نیز اجرایی نخواهد شد. 
نظام��ی که به گفته مس��ئوالن بزرگ ترین نهاد 
آموزشی کش��ور می تواند انگیزه  معلمان را برای 
افزایش س��طح س��واد و توانای��ی افزایش  دهد. 
طرحی ک��ه طبق اظهارات عل��ی الهیار ترکمن، 
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش  
و پرورش از س��ال 94 تاکنون بابت اجرای اولیه 
آن 6100 میلیارد تومان پرداخت ش��ده است. با 
این وجود به رغم همه ای��ن تالش  ها در مهرماه 
امسال طرح مذکور وارد فاز اجرا نشد و تنها اقدام 
آموزش وپرورش این بود که توانس��ت طرح را به 
دولت ارائه دهد. این درحالی اس��ت که در قانون 
برنامه ششم توسعه مکلف این وزارتخانه مکلف 
شده است، تا مرحله کامل تری را در قالب الیحه 
رتبه بندی به مجلس ارائه دهی��م. این در حالی 
بود که سال گذشته س��یدمحمد بطحایی، وزیر 

آموزش و پرورش عنوان کرده بود که به احتمال 
زیاد از همان س��ال رتبه بندی به تدریج مس��تقر 
خواهد ش��د، ولی این روند آنگونه که وی انتظار 

داشت سپری نشد.

 خبر خوش برای معلمان
اکنون اما بعد از همه این کش وقوس ها در آخرین 
جلسه تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت 
الکترونیک دفتر هیات دولت الیحه پیشنهادی 
وزارت آموزش و پرورش در خصوص نظام رتبه 
بندی معلمان با حضور نمایندگان وزارت آموزش 
و پرورش و س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور به 
تصویب رس��ید. به این ترتی��ب الیحه موردنظر 
که بررس��ی آن از دو ماه پیش در کمیسیون امور 
اجتماعی و دول��ت الکترونیک دفتر هیات دولت 
آغاز شده بود، با هدف ایجاد ساز و کارهای الزم 
برای ارتقاء شایس��تگی های حرفه ای، منزلت و 
مرجعی��ت علمی و اجتماعی معلم��ان و افزایش 
انگیزه برای ارتقاء فعالیت های آموزشی و پرورشی 
آنها یکی از مراحل مهم پیش روی خود را گذراند، 
تا همانط��ور که ناصر س��لیمان زاده، معاون امور 

اداری و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش گفته 
است؛ بعد از تصویب عملیاتی شود. وی این را هم 
بیان کرده است که در جلسات برگزار شده در این 
خصوص مواردی مانند مبالغ، درجات و کس��ب 

رتبه بررسی و جمع بندی شده است.

 تامین بار مالی نبض اجرا است
البته اش��اره به این نکته ضرورت دارد که در این 
طرح نیز مانن��د تمامی برنامه ها تامین بار مالی و 
اعتبارات مورد نیاز از اهمیت به سزایی برخوردار 
است و به نوعی نبض اجرای آن به شمار می رود.

با این وج��ود اگرچه ب��ه اعتقاد معاون توس��عه 
مدیریت و پشتیبانی آموزش وپرورش، تا زمانی که 
قانون نهایی رتبه بندی معلمان را نداشته باشیم 
نمی توان درباره بار مالی آن تصمیم گیری کرد، 
به عبارتی هرگونه پیش بین��ی برای اعتبار مورد 
نیاز اجرای این طرح تنها ب��رآورده اولیه خواهد 
بود، ولی مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی 
آموزش وپرورش نظر دیگ��ری دارد. از نظر وی 
اجرای طرح رتبه بندی معلمان به 11 تا 15 هزار 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. رقمی که مشخص 

ب��وده و باید در بودجه این وزارتخانه برای س��ال 
آینده لحاظ ش��ود در غیر ای��ن صورت نمی توان 
انتظار داشت تا طرح مذکور شکل اجرایی به خود 
بگیرد. میزان اعتباری که باید دید آیا به بودجه این 
وزارتخانه افزوده خواهد شد؟ یا باز در این زمینه اما 

و اگرهای مطرح می شود.
در ای��ن میان ام��ا محمد مه��دی زاهدی، عضو 
کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس براین باور 
اس��ت که ضرورت ندارد؛ دولت حتما یک س��اله 
ای��ن کار را انجام دهد؛ مه��م برنامه ریزی برای 
عملیاتی ش��دن نظام رتبه بندی معلمان است و 
برای اجرا ممکن است، نیاز به زمان بندی داشته 
باشیم. اکنون اما باید طرح مذکور در گام بعدی به 
مجلس ارسال ش��ود تا قبل از ارائه الیحه بودجه 
98 به تصویب برس��د و بار مالی آن نیز در بودجه 
پیش بینی شود. این درحالی است که اگرچه برخی 
انتقادات در این خصوص مطرح شده است ولی به 
اعتقاد بسیاری از کارشناسان نظامر رتبه بندی در 
صورت اجرایی شدن نه تنها مشوقی برای افزایش 
انگیزه معلمان خواهد بود، بلکه در بحث وضعیت 
معیش��تی آنها نیز اثرگذاری قابل توجهی خواهد 
داست. نظامی که به عقیده متولیان بزرگترین نهاد 
آموزش عمومی کشور بزرگترین طرح معیشتی 
برای معلمان بوده و به عن��وان یک مطالبه مهم 
فرهنگیان از دولت مطرح اس��ت. زیرا که با این 
نظام رتبه بن��دی، رتبه های حرفه ای برای طبقه 
بندی معلمان درنظر گرفته می ش��ود و بر اساس 
هر رتبه، ضرایبی در امتیازات شغل و شاغل و در 
نتیجه حق��وق و مزایای آنها لحاظ خواهد ش��د. 
اکنون باید دید در مجلس این طرح چه روندی را 
سپری خواهد کرد و آیا بودجه مورد نیاز آن تامین 
خواهد شد تا حداقل در سال 98 نظام رتبه بندی 

معلمان شکل اجرایی به خود بگیرد.

گذر نظام رتبه بندی معلمان از خوان اول
»حمایت«گزارشمیدهد

پیشنهاد بهزیستی در مورد بیمه اعتیاد
معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور درباره وضعیت بیمه اعتیاد در بودجه سال 98 افزود: سازمان 
بهزیس��تی در مورد تغییر روند تخصیص منابع مالی بیمه اعتیاد به  مجلس نامه ای فرستاده است. همچنین 
در جلسه ای با اعضای کمیسیون اجتماعی و فراکسیون امید مجلس حضور داشتند درباره تخصیص بخشی 
از بیمه اعتیاد به س��ازمان بهزیستی پیشنهاداتی ارائه شد. به گفته فاطمه عباسی پیشنهاد سازمان بهزیستی 
این است که بخشی از منابع بیمه اعتیاد که در بودجه منظور شده، اما به دلیل عدم وجود اوراق هویتی برخی 
معتادان امکان پرداخت آن از سوی بیمه وجود ندارد، در قالب یارانه در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد تا آن 
را به کمپ های درمان اعتیاد پرداخت کند.وی همچنین گفت: در مورد تخصیص منابع بیمه اعتیاد به مراکز 
اقامتی میان مدت نیز چهار تا پنج بار به ستاد مبارزه با مواد مخدر نامه نوشتیم و در نهایت گفته شد درصورت 

ابالغ وزارت بهداشت، بیمه نیز اقدامات الزم را انجام می دهد.

تشدید نظارت بر تولید و شماره گذاری وسایل نقلیه 
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از تغییرات ساختاری در نحوه صدور گواهینامه های 
آالیندگی وس��ایل نقلیه موتوری خبر داد و گفت: اصالح ساختارهای صدور گواهینامه  آالیندگی خودروها و 
موتورسیکلت ها باعث ش��فافیت در صدور مجوزها و بررسی دقیق مستندات فنی آالیندگی مجاز خودروها 
می شود. مسعود تجریشی با اشاره به تشدید نظارت بر تولید و شماره گذاری وسایل نقلیه افزود: به زودی سامانه 
صدور مجوز گواهینامه خودرو، موتورسیکلت و تجهیزات پس پاالیش به صورت برخط در سازمان حفاظت 
محیط زیست راه اندازی خواهد شد. وی با بیان اینکه بر اساس مفاد آیین نامه فنی »ماده 2« قانون هوای پاک، 
سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نحوه صدور گواهینامه های آالیندگی خودرویی را به روزرسانی 
کند، تصریح کرد: این مصوبه ای است که در جهت اجرای قانون هوای پاک، توسط هیأت وزیران به سازمان 

حفاظت محیط زیست ابالغ شده است.

الهامصادقی
گروهاجتماعی
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رئیس جمهور آمری��کا مدعی ش��د نامزده��ای جمهوری خواه در 
رقابت های کلیدی در انتخابات اخیر کنگره شکست خوردند چون 
رأی دهندگان با تغییر پوشش چندین بار به صورت غیرقانونی رأی 
دادند! به گزارش نشریه »هیل«، رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه 
با رس��انه محافظه کار مدعی شد "رأی دهندگان غیرقانونی بالقوه" 
مسئول شکست نامزدهای جمهوری خواه در انتخابات ششم نوامبر 
هستند. او در ادامه ادعاهایش تأکید کرد رأی دهندگان پس از دادن 
اولین رأی، به خانه ها یا ماشین هایش��ان بازگشتند و مجدداً با تغییر 
لباسشان به شعب اخذ رأی آمدند. ترامپ گفت: جمهوری خواهان 
برنده نش��دند و این به علت رأی دهندگان غیرقانونی بالقوه است. 
گاهی آن ه��ا به داخل ماشینش��ان می روند، کاله دیگری بر س��ر 
می گذارند، لباس دیگری می پوشند و دوباره می روند رای  می دهند. 
آنچه رخ می دهد مایه شرمساری است. رئیس جمهوری آمریکا در 
روزهای اخی��ر بارها مقام های انتخاباتی فلوریدا را بابت ش��مارش 
مج��دد آرای این ایال��ت برای انتخ��اب فرماندار و س��ناتور هدف 
س��رزنش قرار داده است. ترامپ و جمهوری خواهان فلوریدا شامل 
ریک اسکات، نامزد س��نا مدعی شده اند که مقام های انتخاباتی در 
این ایالت مرتکب تقلب ش��دند و معتقدند که انتخابات باید به نفع 

جمهوری خواهان تمام شود.

 
س��ازمان ملل به نفع قطعنامه حمایت از ملت فلس��طین در تعیین 
سرنوشتشان رأی داد. به گزارش روزنامه »القدس العربی«، سازمان 
ملل حمایت از ملت فلس��طین در داشتن حق تعیین سرنوشت خود 
را به رأی گذاشت و ۱۶۹ عضو این سازمان به آن رأی مثبت، شش 
عضو رأی منفی و ۱۲ عضو دیگر رأی ممتنع دادند. ریاض منصور، 
نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل گفت، این رأی گیری بیانگر 
ادامه حمایت جامعه بین الملل از ملت فلس��طین در داشتن این حق 

است.

 
واشنگتن اعالم کرد که آمریکا امسال هم علیه پیش نویس قطعنامه 
س��ازمان ملل درباره حاکمیت ارضی سوریه بر بلندی های اشغالی 
جوالن رأی می دهد. به گزارش به نقل از روزنامه »جروزالم پست«، 
نیکی هیلی، س��فیر آمریکا در س��ازمان ملل در نشستی خبری در 
نیویورک گفت، کشورش علیه پیش نویس قطعنامه ساالنه مجمع 
عمومی س��ازمان ملل درباره ارتفاعات جوالن اشغالی سوریه رأی 
می دهد. وی تصریح کرد، دولت های سابق آمریکا به این پیش نویس 
قطعنامه "غیرمنطقی" رأی نمی دادند، دولت کنونی هم این طرح 
را علیه اس��رائیل می داند. این پیش نویس تصریح دارد که تصمیم 
اس��رائیل در سال ۱۹۸۱ درباره اعمال قوانین خود بر جوالن سوریه 
و اداره آن باطل است و همان طور که قطعنامه شماره ۴۹۷ شورای 
امنیت بر آن تأکید دارد، این تصمیم رژیم صهیونیستی پایه و اساسی 
ندارد. پیش نویس قطعنامه مذکور از اسرائیل می خواهد تصمیمش 
را درباره جوالن اش��غالی لغو کند و بار دیگر تأکید می کند که کلیه 
قوانین مندرج در پیوست توافق نامه الهه در سال ۱۹۰۷ و توافق نامه 
ژنو در خصوص حفاظت از غیرنظامیان در جنگ همچنان در مناطق 
اشغالی سوریه توسط اس��رائیل باید اجرایی شود. هیلی گفت، این 
قطعنامه هیچ طرفی را برای دستیابی به توافق صلح قانع نمی کند. 

 
وزیر امور خارجه کانادا از تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا علیه 
۱۷ مسئول سعودی به خاطر دست داشتن در قتل جمال خاشقجی 
روزنامه نگار منتقد استقبال کرد. به گزارش روزنامه »تورنتو استار«، 
وزیر خارجه کان��ادا در گفتگو با خبرن��گاران از تحریم های آمریکا 
علیه مسئوالن سعودی استقبال کرد. وی افزود: کانادا اتخاذ تدابیر 
مشابه را طی روزهای آینده بررس��ی می کند. گفتنی است، وزارت 
خزانه داری آمریکا به صورت رسمی ۱۷ فرد سعودی را به علت قتل 
جمال خاش��قجی روزنامه نگار منتقد تحریم کرد. همچنین وزارت 
خزانه داری آمریکا از عربستان خواست، تدابیری مناسب برای توقف 
هدف قرار دادن مخالفان سیاس��ی و روزنامه نگاران اتخاذ کند. این 
در حالی است که دادستانی عربستان س��عودی امروز پنجشنبه در 
جدیدترین اعتراف در خصوص پرونده قتل جمال خاشقجی اذعان 
کرد که او در کنسولگری سعودی در استانبول تکه تکه شده است. 

 
دو تن از مقامات ارشدخمرهای س��رخ کامبوج از سوی یک دادگاه 
مورد حمایت سازمان ملل به اتهام نسل کشی مجرم شناخته شدند.

به گ��زارش یورونیوز، پس از گذش��ت بیش از چهار ده��ه از پایان 
حکومت خمرهای سرخ در کامبوج، دو تن از مقامات ارشد این گروه 
از س��وی یک دادگاه مورد حمایت سازمان ملل به اتهام نسل کشی 
مجرم ش��ناخته ش��دند. دادگاه »ویژه کامبوج« اعالم کرد که خیو 
سامفان، رئیس جمهوری س��ابق جمهوری دموکراتیک کامبوج و 
نون چه آ مشهور به »برادر شماره دو«، مشاور پل پوت و ایدئولوگ 
ارشد در دوران خمرهای سرخ به اتهام نسل کشی مسلمانان »چام« 
و همچنین کشتار در ویتنام و جنایت علیه بشریت مجرم شناخته شده 
و به حبس ابد محکوم شدند. داگاه موسوم به دادگاه خمرهای سرخ 
یا »شعبه ویژه کامبوج« )ECCC( دادگاهی ملی در کامبوج است 
که در سال ۱۹۹۷ با همکاری سازمان ملل متحد با هدف محاکمه 
سران »خمرهای سرخ« با اتهام نسل کشی و جنایت علیه بشریت 

در این کشور تاسیس شد.

جلدروز

نخس��ت وزیر ژاپن که به دنبال 
حل مس��ئله جزایر مورد مناقشه 
ب��ا روس��یه اس��ت، ب��ه پوتین 
اطمینان داد که اگ��ر این جزایر 
به ژاپن واگذار ش��ود، هیچ سرباز 
آمریکایی در جزایر مورد مناقشه 
حضور نخواهند داشت . شینزوآبه، 
نخس��ت وزیر ژاپ��ن در دی��دار با 
والدیمی��ر پوتی��ن رئیس جمهور 
روس��یه در س��نگاپور بر تس��ریع 
مذاکرات درباره مسئله جزایر مورد 
مناقش��ه و اعالمی��ه ۱۹5۶ توافق 
کردند. نخست وزیر ژاپن همچنین 
بر تعه��دات توکی��و درب��اره جزایر 

مس��تقر در کوریل به نام های هابومای و شیکوتان تأکید کرد؛ همزمان با 
نتیجه گیری درباره توافق صلح با روسیه، این دو جزیره در مجمع الجزایر 
کوریل تحت کنترل ژاپن درمی آیند. روزنامه »ژاپن تایمز« در گزارش��ی 
نوشت که در این دیدار آبه به پوتین اعالم کرد که هیچ پایگاه نظامی آمریکا 
در جزایر تأسیس نمی شود. این در حالی است که چندی قبل مشاور ارشد 
آبه اعالم کرده بود که استقرار پایگاه نظامی در این جزایر ممکن است اما 
دبیر کابینه ژاپن از پاسخ به این سؤال خودداری کرده است. رئیس جمهوری 
روس��یه به تازگی برای همکاری با ژاپن برای حل مسائل پیچیده ازجمله 
درباره جزایر کوریل اعالم آمادگی کرده اس��ت. پوتین گفت: ما گفت وگو 
را با شرکای ژاپنی خودمان بر اساس اعالمیه ۱۹5۶ از سر گرفته ایم. این 
دقیقاً خواس��ته شرکای ژاپنی بود. ما معتقدیم که هر چیزی که تا به امروز 
به دس��ت آورده ایم بر پایه حقوق بین الملل اس��ت. بااین حال، همان طور 
که می دانید، ژاپن مس��ئله خودش را طور دیگری مطرح می کند. ما آماده 

همکاری با آن ها هستیم.

گزارش

نویسندهمشهورجهانعرب:
نتانیاهو ملتمسانه خواهان آتش بس بود

سردبیر روزنامه فرا منطقه ای رأی الیوم نوشت، نخست وزیر رژیم اشغالگر 
وقتی با آوار خانه های شهرک نش��ینان بر اثر باران موشک های مقاومت 
روبرو شد از بیم رسیدن این موشک ها به قلب تل آویو و فراتر از آن ملتمسانه 

از مصر خواست فوراً آتش بس را پیاده کند.
»عبد الباری عطوان« نویس��نده مش��هور جهان عرب در بخش س��خن 
س��ردبیر روزنامه فرا منطقه ای »رأی الیوم« یادداشتی را درباره درگیری 
اخیر در غزه و آتش بس��ی که حاصل آن بود، منتش��ر کرد. در عنوان این 
یادداشت آمده اس��ت: »این نتانیاهو بود که به میانجی های مصری برای 
توقف موش��ک های مقاومت در جنگ غزه التماس می کرد، از بیم اینکه 
این موشک ها به تل آویو برسند؛ نه اینکه بالعکس، فلسطینی ها خواهان 
آتش بس باشند... مردم نوار غزه جش��ن پیروزی گرفتند اما می خواستند 
جن��گ ادامه یابد... چ��را پیش بینی می کنیم مقاومت در آینده ای بس��یار 
نزدی��ک به کرانه باختری برس��د؟ پاس��خ نیروهای امنیتی تش��کیالت 
خودگردان که با رژیم اش��غالگر همکاری می کنند چگونه خواهد بود؟« 
س��ردبیر رأی الیوم در مقدمه این یادداش��ت آورده است: »دیروز تلفنی با 
دوست و همکارم "حلمی موسی" صحبت می کردم،او بیش از ده سال از 
عمر خود را در زندان های رژیم اسرائیل به سر برد و پس از اقامت طوالنی 
در بیروت و همکاری با روزنامه الس��فیر به نوار غزه بازگشت«. وی افزود: 
»حلمی می گفت، از حال من نپرسید که از حال همه شما بهتر است، همه 
دنیا شاهد افتخارآفرینی و شرافتمندی غزه بودند، جایی که مردم در حال 
تماش��ای موشک هایی که در آسمان غزه می درخشیدند و مسیر خود را تا 
اصابت به شهرک های صهیونیست نشین طی کردند به شادی و پای کوبی 

پرداختند و از توقف نمایش این صحنه ها ناراحت شدند«.
عطوان نوشت: »تصویر پاسخ موشکی مقاومت به اسرائیل بازتاب سریع 
و بی س��ابقه ای در سراس��ر جهان عربی و اسالمی داش��ت، باوجوداینکه 
این تقابل بیش تر از یک روز و نیم دوام نیاورد و به دنبال آن س��ریع ترین 
آتش بس در تاریخ مناقش��ه اعراب و اس��رائیل رقم خورد.« وی ادامه داد: 
»س��اکنان نوار غزه که در محاصره گرسنگی توسط اسرائیلی ها و برخی 
عرب ها به سر می برند برای برپایی جش��ن پیروزی به خیابان ها آمدند و 
ضمن تبریک و ش��ادباش به یکدیگر اقدام به توزیع شیرینی کردند، زبان 
حال آن ها می گفت ای کاش جنگ طول کش��یده بود چیزی که بنیامین 
نتانیاهو به دروغ درباره آن می گوید که "دش��منان ما مجبور به آتش بس 
شدند و من تصویر کامل امنیت اسرائیل را مشاهده می کنم و صدای اهالی 
جنوب را که در معرض حمالت موش��کی هستند" می شنوم.« عطوان با 
بیان اینکه نتانیاهو دروغ می گوید، نوشت: »چون صدای ترس و وحشت و 
التماس شهرک نشینان ساکن منطقه نزدیک نوار مرزی با غزه را می شنید 
پس ازاینک��ه یک میلیون از آن ها ب��ه پناهگاه ها گریختند، مدارسش��ان 
تعطیل شد و گوش هایشان از صدای آژیرهای خطر و سوت موشک های 
شلیک ش��ده و انفجار آن ها کر شده بود.« نویس��نده با بیان اینکه در این 
درگیری ها ۴5۰ فروند موشک و خمپاره بر سر شهرک نشینان صهیونیست 
ریخته شد و بیش از ۶۰ نفر آن ها زخمی و به بیمارستان منتقل شدند، گفت: 
»این موشک ها از دقت باالیی در اصابت به هدف برخوردار بوده و حامل 
کالهک های انفجاری پیشرفته ای بودند که حتی خود کارشناسان نظامی 

اسرائیل را هم به ترس و وحشت انداخته بود«.

بنگالدش
صدها آواره روهینگیایی مستقر در بنگالدش در آستانه بازگرداندن 
نخس��تین گروه به میانمار، ضمن برگزاری تظاهرات گفتند بدون 

داشتن حق شهروندی به میانمار بازنمی گردند.
به نوش��ته خبرگزاری »رویترز«، همزمان با فرارسیدن روز توافق 
بنگالدش و میانمار برای بازگردان��ی آوارگان روهینگیایی، صدها 
روهینگیایی به این اقدام اعتراض کردن��د.  رویترز به نقل از برخی 
منابع در بنگالدش نوشت، با این اعتراضات بازگردانی این آوارگان 
به میانمار فعال به تعویق افتاده اس��ت.  صدها معترض روهینگیایی 
در تظاهراتی ش��عار می دادند »نه، نه، م��ا نمی رویم«. برخی از این 
معترضان پالکاردهایی در دس��ت داش��تند که بر روی آن نوش��ته 
ش��ده بود »ما هرگز بدون داش��تن حق ش��هروندی، به میانمار باز 
نمی گردیم«. روز گذشته نیز کمیساریای عالی پناهندگان سازمان 
ملل هش��دار داد در صورت اس��تقرار بلندمدت اقلیت روهینگیا در 
کمپ هایی در میانمار، هیچ حمایت بشردوستانه ای ارائه نمی کند. 
پی��ش از آن نیز بعد از آنکه مقام های میانم��اری آمادگی خود برای 
پذیرش بازگش��ت اولین گروه از آوارگان روهینگیا را اعالم کردند، 
سازمان ملل گفت شرایط برای بازگشت آوارگان همچنان امن نیست 
و این افراد قبل از تصمیم برای بازگشت، باید امکان رفتن و بررسی 

شرایط در میانمار را داشته باشند. 

عکسنوشت

پس از گذشته هفت سال از بحران سوریه و درحالی که بیشتر بخش های 
این کشور به کنترل دولت درآمده، هزاران نفر از مردم شهر درعا در جنوب 
س��وریه، به خیابان ها آمدند و در حمایت از بش��ار اسد و دولت شعار دادند. 
می توان گفت شهر درعا، از اولین شهرهایی بود که هفت سال پیش  صحنه 
آشوب و هرج ومرج شد و روند وقایع این شهر به مناطق دیگر سرایت کرد. 
تصاویر منتشرشده از شرکت وسیع مردم شهر حکایت دارد؛ شهری که چند 
ماهی است به کنترل ارتش سوریه درآمده است و در تاریخ ۱۲ تیر گذشته، 
گروه های مسلح در ازای تحویل سالح های سنگین و سبک، جنوب سوریه 

را ترک کرده و ارتش این کشور وارد مناطق تحت کنترل آن ها می شود.

روز جمعه، یعنی دو روز بعد از اس��تعفای آویگدور 
لیبرم��ن، وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی، منابع 
محل��ی از ع��دم تواف��ق »بنیامی��ن نتانیاهو« 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی با س��رهنگ 
»نفتالی بنت« وزیر آموزش این رژیم برای ترمیم 

کابینه خبر دادند.
بعد از اس��تعفای »آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ 
رژیم صهیونیس��تی کابینه ائتالف��ی نتانیاهو از 
اکثریت خارج ش��د ولی بنت به او پیشنهاد کرده 
بود که به جای لیبرمن، سمت وزارت جنگ را نیز 
برعهده بگیرد. نتانیاهو روز جمعه با بنت جلسه ای 
برای مذاکره در این موضوع برگزار کرد اما توافقی 
حاصل نشد. بدین ترتیب حزب »خانه یهودی« به 
رهبری بنت از ائتالف نتانیاهو خارج شده و کابینه 
وی رسمًا از هم فروپاش��ید. در نتیجه، انتخابات 
زودهنگام پارلمانی باید در اراضی اشغالی برگزار 
شود. سران احزاب تشکیل دهنده سپهر سیاسی 

رژیم صهیونیستی روز یکشنبه برای تعیین تاریخ 
انتخابات گردهم می آیند.

به گزارش ش��بکه تلویزیونی »کان« نتانیاهو با 
ابراز تمایل برای ممانع��ت از برگزاری انتخابات 
زودهنگام، گفت: »من با س��ران احزاب ائتالف 
صحبت خواهم ک��رد تا آنها را مج��اب کنم که 

ائتالف راست گرا را منحل نکنند.«
البته این تنها اعضای کابینه نتانیاهو نیستند که 
به دنبال اس��تعفای او هس��تند. در پی آتش بس 
غزه و اس��تعفای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، 
شهرک نش��ینان صهیونیس��ت نیز ب��ا برگزاری 
تظاهرات خواهان اس��تعفای بنیامی��ن نتانیاهو 

شدند.
حدود هزار شهرک نشین از شهرک های اطراف 
غ��زه با برگ��زاری تظاهرات خواهان اس��تعفای 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
به خاطر شکستش در غزه شدند. تظاهرکنندگان 

همچنین آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ این رژیم 
را به تقدیم اس��تعفای نمایش��ی برای دستیابی 
به آرای بیش��تر در انتخابات آت��ی متهم کردند. 
تظاهرکنن��دگان دول��ت را به تبعی��ض متهم و 
تأکید کردند که اگر موشک های حماس به جای 
شهرک های اطراف غزه به تل آویو شلیک می شد 
دولت ب��ا غزه به گونه دیگ��ری برخورد می کرد. 
نتانیاه��و نیز به خاطر تحوالت غزه س��فرش به 
اتریش را لغو کرده است. وی قرار بود ۲۰ و ۲۱ ماه 

نوامبر به وین برود.
این تغییرات سیاس��ی در حالی در سرزمین های 
اشغالی روی می دهد که بسیاری بر این عقیده اند 
این تغییرات و احتم��ال روی کار آمدن فردی از 
احزاب تندروتر در س��رزمین های اشغالی باعث 
ایجاد جنگی جدید با حماس در غزه خواهد شد. 
»زاحی هنگبی« وزیر همکاری های منطقه ای 
رژیم صهیونیس��تی در همین خصوص اعتراف 

کرد ک��ه جنگ با غزه می تواند منجر به ش��لیک 
صدها موش��ک در روز به تل آویو و از کار افتادن 
ف��رودگاه »بن گوریون« برای چند هفته ش��ود. 
هنگبی افزود: حمله شدید حماس به معنای ورود 
به جنگی طوالنی چند هفته ای است که حمله به 
تل آویو را نیز شامل می ش��ود و با شلیک روزانه 

صدها موشک فلج کننده تر است.
وی اذعان کرد که در صورت فراگیر شدن جنگ، 
اسرائیل چاره ای جز فرس��تادن سربازان خود به 
داخ��ل غزه ندارد که در این صورت نیز دس��تکم 
5۰۰ س��رباز اسرائیلی کش��ته خواهند شد. وزیر 
همکاری ه��ای منطقه ای رژیم صهیونیس��تی 
همچنین گفت: هیچ جنگ بدون هزینه ای وجود 
ندارد و کسانی که نمی توانند این هزینه را پرداخت 

کنند باید به دنبال راه های جایگزین باشند.
لیبرمن روز چهارش��نبه درپ��ی موافقت کابینه 
رژیم صهیونیستی با طرح آتش بس با مقاومت 
در ن��وار غزه، از س��مت خ��ود اس��تعفا کرده و 
خواس��تار برگزاری انتخابات زودهنگام ش��د. 
وزیر جنگ مستعفی رژیم صهیونیستی دراین 
باره گفت: قدرت حماس ظرف یک سال مثل 
قدرت حزب اهلل در لبنان خواهد ش��د. عاقالنه 
نیست که حماس بعد از شلیک 5۰۰ موشک به 
توافق آتش بس دست یابد. بعد از دو روز تبادل 
آتش و شلیک شدن بیش از ۴۰۰ فروند موشک 
 مقاومت به س��مت اراضی اش��غالی و تحمیل 
3 کشته و ۸5 زخمی به صهیونیست ها، کابینه 
امنیتی این رژیم در نهای��ت به پذیرش توافق 
آتش بس با گروه های مقاومت در غزه رأی داد. 
این آتش بس با وس��اطت مقام��ات اطالعاتی 
مصر حاصل ش��ده و گفته می ش��ود گروه های 
فلسطینی به ش��رط »پایبند ماندن دشمن« با 

ای��ن آتش ب��س موافق��ت کرده ان��د.
ای��ن درگیری ه��ا پ��س از آن ش��روع ش��د که 
ش��ب یکش��نبه گروهی از نظامیان وی��ژه رژیم 
صهیونیس��تی در لباس مب��دل و با اس��تفاده از 
ی��ک خ��ودرو فولکس کاماًل مش��کی ب��ه نوار 
غزه نفوذ ک��رده و با نیروه��ای جنبش مقاومت 
اس��المی »حم��اس« درگیر ش��دند. درپی این 
 عملیات، هشت فلس��طینی از جمله »نور برکة« 
یک فرمانده حماس به شهادت رسیده و یک افسر 
عالی رتبه صهیونیس��ت که فرمانده این عملیات 

بود نیز کشته شد.

برگزاریانتخاباتزودهنگامدرسرزمینهایاشغالی

 با استعفای یکی دیگر از وزرای کابینه نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بعد از استعفای لیبرمن، دیگر نمی تواند 
گروه

دست به ترمیم کابینه اش بزند و انتخابات زودهنگام باید در سرزمین های اشغالی برگزار شود. این در شرایطیست که بینالملل
هنوز هم حزب لیبرمن یکی از تاثیرگذارترین احزاب در کنست رژیم صهیونیستی است و ممکن است سرنوشت نتانیاهو 

در سیاست این رژیم را با تغییر بزرگی مواجه سازد.

کابینه نتانیاهو فروپاشید

چهرهخبر

کره شمالی از آمادگی برای آزمایش سالح راهبردی جدید خبر داد
رس�انه دولتی کره ش�مالی خبر داد که رهبر این کشور از یک 
سایت آزمایش تسلیحاتی برای » آزمایش یک سالح راهبردی 

نوآورانه« بازدید کرده است.

 رویترز به نقل از خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی نوش��ت: رس��انه دولتی
 کره شمالی بامداد جمعه خبر داد که »کیم جونگ اون«، رهبر کره شمالی 
از یک سایت آزمایش تس��لیحاتی برای » آزمایش یک سالح راهبردی 

نوآورانه« بازدید کرده است. عبارت سالح راهبردی عموما برای تسلیحات 
اتمی استفاده می شود. تلویزیون دولتی کره شمالی بدون شرح جزئیات در 
خصوص این سالح، ابراز داشت که تحقیق و توسعه در خصوص سالح 
مزبور برای مدت��ی طوالنی در حال انجام بوده اس��ت. این خبر در حالی 
منتشر می شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مذاکرات خود با 
رهبر کره شمالی را یک دستاورد  دیپلماتیک می داند. این مذاکرات اخیرا 
با موانعی مواجه شده است. با این حال معاون رییس جمهور آمریکا اعالم 

کرد: پیشرفت بزرگی در مساله کره شمالی به دست آمده است اما کارهای 
بیشتری باید انجام ش��ود. مایک پنس، معاون رییس جمهور آمریکا در 
سنگاپور با اشاره به مواضع پیونگ یانگ پیش از آغاز مذاکرات با آمریکا 
اعالم کرد: یک سال و نیم پیش موشک ها به سمت ژاپن پرتاب می شدند، 
تهدیدها و تبلیغات علیه آمریکا و دیگر کشورها منتشر می شد. اما اکنون 
هیچ موشکی ش��لیک نمی شود، هیچ آزمایش موشکی انجام نمی شود، 

شهروندان ما که به گروگان گرفته شده بودند، به کشور بازگشتند. 

کردهای سوریه در تعقیب ابوبکر البغدادی اخبار ضد و نقیض درباره بیماری منصور هادی
درحالی که برخی منابع یمنی از وخامت اوضاع جسمانی رئیس جمهور مستعفی این کشور خبر می دهند، 

مدیر دفتر وی این اخبار را تکذیب کرده و گفت که حال رئیس جمهور مستعفی خوب است.
عبداهلل النعیمی، مدیر دفتر عبدربه منصورهادی، رئیس جمهور مس��تعفی یمن اعالم کرد که وی درحال 
انجام آزمایش های دوره ای و معالجات معمول اس��ت و اخباری که درباره وخامت اوضاع جس��مانی وی 
وجود دارد، درست نیست. فعاالن و کاربران شبکه های اجتماعی در روزهای اخیر اخباری از وخامت اوضاع 
جسمانی منصورهادی در آمریکا منتشر کرده اند. یک منبع نزدیک به منصورهادی گفت که وی شرایط 
جسمانی وخیمی دارد و به کما رفته است. برخی اخبار نیز حاکی از این است که 
علی محس��ن االحمر به صورت موقتی جانش��ین منصورهادی شده است. 
عبدالملک العجری، عضو دفتر سیاس��ی انصاراهلل هم به شبکه المسیره 
گفت: دوره منصورهادی به س��ر آمده و دیگر نمی تواند به فعالیتش ادامه 
بدهد و این مسئله به دالیل سیاسی نیست بلکه به خاطر اوضاع جسمانی 
وخیم وی اوس��ت اس��ت. وی گفت: همچنان اخبار ضد و نقیضی درباره 
وضعیت منصوره��ادی وجود دارد اما مش��خص اس��ت که وی 
به کما رفته اس��ت. پیش از این نادیه الس��قاف، وزیر 
اطالع رسانی در دولت مستعفی یمن گفته بود که با 
منصورهادی مالقات کرده و وضعیت جسمانی اش 

بسیار وخیم است.

با نزدیک شدن درگیری  میان داعش و نیروهای سوریه دموکراتیک در شرق سوریه به پایان خود، کردهای 
مورد حمایت آمریکا به دنبال یافتن ابوبکر بغدادی یا ردی از او هستند.

روزنامه س��ان انگلیس به نقل از یکی از فرماندهان نیروهای س��وریه دموکراتی��ک در منطقه هجین در 
ش��رق سوریه نوش��ت: حدود یک ماه و نیم پیش به اطالعاتی درباره کشته شدن یکی از نزدیکان ابوبکر 

بغدادی، س��رکرده داعش دست یافتیم. برادر بغدادی اخیرا در هجین بوده و در 
نشست هایی با اعضای داعش آن ها را تشویق به ادامه جنگ کرده 
بود. منطقه هجین مقر اصلی تروریست های باقی مانده داعش در 

شرق سوریه است.
این روزنامه نوشت: نزدیکان بغدادی همچنان در هجین هستند 
برای همین نیروهای سوریه دموکراتیک روی این منطقه متمرکز 
هس��تند. داعش همچنان کنت��رل حدود ۴5۰ کیلومت��ر مربع از 
روستاهای اطراف هجین در طول رودخانه فرات را در دست دارد. 

گرچه این مناطق در محاصره هس��تند اما آزادی آنها آس��ان 
نخواهد بود. روزنامه س��ان در ادامه نوش��ت: نیروهای 

س��وریه دموکراتیک خانه به خانه به دنبال ابوبکر 
بغدادی، سرکرده داعش هستند و حلقه محاصره 

او را تنگ تر کرده اند. 

انگلس�تان و اتحادیه اروپا س�رانجام روز 
پنجشنبه به توافق برای خروج این کشور 
از اتحادیه اروپا رسیدند. سران کشورهای 
اروپایی مانند م�رکل صدر اعظم آلمان نیز 
از این مسئله اس�تقبال کرده اند. در همین 
خصوص ت�رزا می نخس�ت وزیر انگلیس 
بیان کرد که تا دو س�ال دیگ�ر این توافق 

اجرایی خواهد شد. 

تراز می، نخست وزیر انگلیس تاکید کرد: تمامی 
تدابیر مربوط به توافق برگزیت به گونه ای در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت که اطمینان حاصل شود این 
اتفاق تا اول ژانویه ۲۰۲۱ یعن��ی در دوران پایان 
دوره ۲۱ ماه در نظر گرفته شده برای دوران گذار 

اتفاق بیافتد.
نخست وزیر انگلیس روز گذشته در صحبت هایی، 
گفت : بریتانی��ا اتحادیه اروپا را مطاب��ق با برنامه 
زمانی در نظر گرفته ش��ده ت��رک خواهد کرد. او 
در مصاحبه با رادیو »ال بی س��ی«، گفت : توافق 
مربوط به خروج ما از اتحادی��ه اروپا در ۲5 نوامبر 

نهایی خواهد شد و سپس برای تصویب در اختیار 
پارلمان قرار خواهد گرفت. 

نخس��ت وزیر انگلیس در ادامه ، خاطر نشان کرد، 
توافق برگزیتی که دولت او در روزهای اخیر بر سر 
پیش نویس آن توافق کرده اس��ت، »یکپارچگی 
ارضی« بریتانیا را حفظ خواهد کرد. او در این باره، 
گفت : پارلمان بریتانی��ا در روابط آینده این اختیار 
را خواهد داش��ت که تصمیم بگیرد چه کس��ی به 

کشور ما وارد شود.
 ترزا می در  عین  حال بروز یک س��ناریوی بدون 
توافق را رد کرد و گفت   که در این صورت لندن و 
بروکس��ل مجبور به تضمین همکاری پلیسی در 

مرزهایشان خواهند شد.
ای��ن صحبت های تراز می در حالی مطرح ش��ده 
است که جدایی رس��می انگلیس از اتحادیه اروپا 
بر اساس برنامه زمانی در مارس ۲۰۱۹  کلید زده 
می ش��ود اما طرفین قبول کرده اند که پس از این 
تاریخ یک دوره گذار ۲۱ ماهه به جریان بیافتد که 
با اس��تفاده از آن این مسیر جدایی هموارتر شده و 

به روابط آینده دو طرف شکل داده شود. 

دادس�تان کل عربس�تان روز پنجش�نبه 
نتای�ج تحقیقات درخص�وص پرونده قتل 
جمال خاش�قجی، روزرنامه ن�گار و منتقد 
سعودی در کنسولگری ریاض در استانبول 
را اعالم و تاکید کرد که 5 نفری که دس�ت 
به قتل خاش�قجی زده اند اعدام می شوند. 
این حکم حمایت آمریکا را با خود به همراه 
داش�ت اما س�ازمان عفو بین الملل نتایج 

تحقیقات عربستان را مردود اعالم کرد.

شلعان ش��لعان، معاون دادستان کل عربستان در 
رابطه با پرونده قتل روزنامه نگار عربس��تانی در 
کنسولگری این کشور در استانبول گفت: ۲۱ تن 
در رابطه با این پرونده دستگیر شده اند، ۱۱ تن به 
صدور دستور و دست داشتن در عملیات قتل وی 
متهم ش��ده اند که برای 5 تن از این افراد به اتهام 
مش��ارکت در این جنایت حکم اعدام درخواست 
ش��ده اس��ت. وی افزود: آمر اصلی ای��ن پرونده 
معاون سابق رئیس س��ازمان اطالعات است که 
به "فرمانده مأموریت" دستور داده بود خاشقچی 

را به عربستان بازگردانند و اگر متقاعد نشد، با زور 
بازگردانده شود. "سرتیم مأموریت" تیمی ۱5 نفره 
برای مهار و بازگرداندن خاشقجی تشکیل داد که 
شامل س��ه گروه بود؛ گروه مذاکره کننده، امنیتی 
و لجس��تیک. به گفته معاون دادس��تانی، معاون 
رئیس اطالعات با قحطانی تماس گرفته تا یک 
نفر را رئیس تیم مذاکره کننده قرار بدهد. قحطانی 
نیز پذیرفته و جلس��ه مشترک با سرتیم مأموریت 
برگزار کرده است. ش��لعان گفت که محل جسد 
خاشقجی هنوز معلوم نشده است. وی همچنین 
اعالم کرد که سعود القحطانی تحت بازجویی بوده 

و همچنین ممنوع السفر شده است.
عفو بین الملل ام��ا اعالم کرد که نتایج تحقیقات 
دادس��تان کل عربس��تان درب��اره قت��ل جمال 
خاش��قجی، روزنامه ن��گار منتقد عربس��تانی در 
کنسولگری این کشور در اس��تانبول ارائه کرده، 
معتبر نیست. این نهاد بین المللی خواهان انجام 
تحقیقات بین المللی مستقل شد. این در حالیست 
که آمریکا از نتایج تحقیقات عربستان و برگزاری 

جلسه محاکمه حمایت کرده است.

انگلستان و اتحادیه اروپا
درباره برگزیت به توافق رسیدند 

عربستان 
پرونده قتل خاشقجی را بست
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نظر رییس کمیته ملی المپیک 
درباره تاج

 رییس کمیته ملی المپیک گفت: در پی 
جلسات فش��رده ای که با وزیر ورزش و 
جوان��ان و ریاس��ت فدراس��یون فوتبال 
داشتیم مقرر شد تا مهدی تاج به خدمت 
خود در فدراسیون فوتبال ادامه دهد. سید 
رضا صالح��ی امیری اف��زود: فوتبال در 
شرایط حس��اس کنونی نیاز به آرامش دارد و نتایج و عملکرد نشان 
می دهد عملکرد فوتبال در سال های اخیر درخشان و افتخارآمیز بوده 
است. وی با تاکید بر ارزیابی مثبت وزیر ورزش و جوانان از عملکرد 
فدراسیون فوتبال گفت: در آستانه جام ملت های آسیا هستیم و همه 
باید تمامی توان و ظرفیت خود را برای موفقیت تیم ملی در کنار هم 
قرار دهیم. صالحی امیری با اشاره به قانون ماده 60 خدمات مدیریت 
کشور گفت: بر اساس این قانون مهدی تاج می تواند خود را از حالت 

بازنشستگی به اشتغال مجدد با رعایت قانون برگرداند.

صدرنشینی تیم فوالد مبارکه 
در لیگ برتر هندبال 

 هفته شش��م از رقابت ه��ای لیگ برتر 
هندبال مردان با ادامه صدرنش��ینی تیم 
فوالد مبارکه سپاهان اصفهان و کسب 
اولین امتیاز برای تیم سربداران سبزوار 
دنبال ش��د. در این هفته تیم س��ربداران 
سبزوار با تس��اوی برابر مهمان خود تیم 
نفت و گاز گچساران صاحب یک امتیاز شد تا از قعر جدول یک پله 
صعود کند. تیم نیروی زمینی کازرون در خانه خود مس کرمان را از 
پیش رو برداش��ت. مس با قبول این شکس��ت رده سوم جدول را از 
دس��ت داد. ذوب آهن اصفهان که بعد از چند سال وارد رقابت های 
لیگ برتر هندبال ش��ده در چهارمین دیدار خود نیز با متحمل شدن 
یک شکست دیگر همچنان بدون امتیاز ماند. دو تیم مدعی عنوان 
قهرمانی هم در اصفهان روب��روی یکدیگر قرار گرفتند. تیم فوالد 
مبارکه سپاهان که هم اکنون صدرنشین لیگ است برابر تیم زاگرس 
اسالم آباد غرب به نتیجه تساوی رضایت داد اما همچنان در صدر 

جدول لیگ باقی ماند.
  

لیگ برتر فوتبال بانوان  به تعویق افتاد
 شروع لیگ برتر فوتبال بانوان به 16 آذر 
ماه تغییر یافت. لیگ برتر فوتبال بانوان 
که پیش از این قرار بود 27 آبان ماه آغاز 
شود به خاطر اردوی آماده سازی تیم ملی 
فوتبال بانوان و ش��رکت در رقابت های 
فوتبال بانوان کافا به 16 آذر تغییر یافت. 
گالره ناظمی، مسئول کمیته لیگ برتر فوتبال بانوان در گفت وگو 
با ایسنا این خبر را تایید کرد. رقابت های فوتبال بانوان کافا آسیا زیر 
نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مناطق مختلف مرکز، غرب، جنوب 
و جنوب شرقی آسیا برگزار می شود. بر همین اساس در منطقه مرکز 
آسیا تیم های افغانستان، ازبکستان، ایران، تاجیکستان و قرقیزستان 
از 2 تا 10 آذرماه به رقابت با یکدیگر می پردازند که میزبانی این دوره 
از مسابقات بر عهده تاجیکستان است. پیش از این لیگ برتر فوتبال 

بانوان با حضور 12 تیم قرعه کشی شده بود.

ورزش داخلی
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»حمایت« از جای خالی ستاره ها در رقابت با استرالیا و فیلیپین گزارش می دهد

برگزاری اردوی تیم ملی بسکتبال بدون کاپیتان
تیم ملی بسکتبال ایران 

گــــروه
این روزها، خبرساز شده ورزشی

و در شرایطی قرار است 
در دو ب�ازی سرنوش�ت  
س�از خود در پنجره پنج�م انتخابی جام 
جهانی 2019 حاضر شود، که جای خالی 
اسامی برخی بازیکنان در میان نام های 

دعوت شده به اردو مشهود است.

پنجره پنجم انتخابی جام جهانی 2019 بسکتبال 
در حالی روزهای 8 تا 12 آذرماه برگزار می ش��ود و 
بلند قامتان کش��ورمان به مصاف رقیبان خود در 
ای��ن دوره از بازی ها خواهد رف��ت که تیم ملی در 
یک ماه اخیر ابهامات و حاشیه های زیادی داشته 
است. اکنون ولی در آستانه ش��روع دوباره اردوها 
برای حض��ور در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی 
همچنان باز این حواشی ادامه دارد. به عنوان مثال 
تی��م اردوی تیم ملی بس��کتبال ب��رای حضور در 
پنجره پنجم مس��ابقات انتخابی، ام��روز در حالی 
آغاز می ش��ود که کاپیتان تیم ملی با وجود اینکه 
نامش در فهرست اردونش��ینان آمده در تمرینات 
غایب اس��ت. به این ترتیب گفته می ش��ود صمد 
نیکخواه بهرامی که از جمله دعوت شدگان به اردو 
بوده که در تمرینات شرکت نخواهد کرد. البته باید 
گفت؛ وی که در دیدارهای اخیر تیم ملی به عنوان 
کاپیتان دیگر ملی پوش��ان را همراهی می کرد، به 
دلیل حضور در خارج از کشور، نتوانست تیم ملی را 

برای دیدار برابر ژاپن همراهی کند.

 غیبت برخی ستاره ها در لیست جدید
 این در حالی اس��ت که پیش تر نیز انتش��ار لیست 
جدید بازیکنان تیم ملی هم با حواشی همراه بود.  
اینکه در فهرست اس��امی  20 بازیکن که مهران 
شاهین، س��رمربی تیم ملی بسکتبال، اعالم کرد 
تا در اردوی تیم ملی ب��رای حضور در رقابت های 
پنجره پنجم انتخابی جام جهانی 2019 چین حاضر 

شوند، خبری از  نام ارسالن کاظمی، آرمان زنگنه 
و فرید اصالنی نبود. از سوی مهران شاهین طبع 
بازهم به این ش��ائبه ها افزود و از غیبت ارس��الن 

کاظمی خبر داد، 

 حدادی بعد از مصدومیت
عالوه براین حضور حامد حدادی در اردو نیز بحث 
دیگری بود که به حواشی یاد شده اضافه شد، زیرا 
که بعد از دوران مصدومیت، در روزهای گذشته به 
صورت انفرادی تمرین کرده و حضور وی در اردوی 
پیش رو نیز مش��خص نیس��ت. البته شاهین طبع 
درباره شرایط این بازیکن به این توضیح اکتفا کرده 
است که؛ حدادی خودش از وضعیتش خبر دارد. وی 
بازیکنی اس��ت که برای تیم ملی زحمات زیادی 
کشیده و هر جا توانسته کمک کرده است. با توجه 
به این موارد ما هم در فهرست اسامی بازیکنان تیم 
ملی بسکتبال نام وی را قرار دادیم، اما اینکه به اردو 
بیاید یا نه را باید خودش تصمیم بگیرد. مواردی که 
در مجموع این دلنگرانی را مطرح کرد که تیم ملی 
بسکتبال در بازی حساس خود با استرالیا و فیلیپین، 

شاید از داش��تن برخی ستاره هایش محروم باشد. 
آن هم در ش��رایطی که دیدارهای پیش رو با توجه 
به شکست تیم کشورمان مقابل ژاپن از حساسیت 
بس��یار باالیی برخوردار است، زیرا که بلند قامتان 
ایران باید حداقل در یکی از رقابت های عنوان شده 
برنده از زمین بیرون خارج شوند. بنابراین باید با هر 
آنچه در توان دارند، در دو بازی سخت برابر استرالیا 
و فیلیپین آن هم در خانه حریف��ان بجنگند. البته 
سرمربی تیم ملی بسکتبال معتقد است؛ نتیجه هیچ 
دیداری را نمی شود پیش بینی کرد. به عنوان مثال 
تیم ملی استرالیا به تیم ژاپن باخته است و با توجه به 
این امر بسکتبالیست های ایران هم می توانند بازی 

خوبی را داشته و برنده میدان باشند.

 گرامی پور بازیکن دورگه تیم ایران

اشاره به این موضوع ضرورت دارد که در دور جدید 
تمرینات، تیم ملی بس��کتبال کش��ور به جز صمد 
نیکخواه بهرامی و حامد حدادی که پیش تر اشاره 
ش��د، 18 بازیکن دیگر هم به اردو دعوت شده اند 

و این افراد به طور قط��ع می توانند بازی موفقی را 
در مصاف با این دو تیم ارائه دهند. از س��وی دیگر 
استفاده از دو بازیکن دو رگه بسکتبال ایران برای 
دیدار با استرالیا و فیلیپین نیز موضوع دیگری بود 
که در خصوص تیم ملی بس��کتبال عنوان ش��ده 
ب��ود، اینک��ه آرون گرامی پور و نوی��د نیکتاش دو 
بسکتبالیستی هس��تند که به احتمال زیاد به تیم 
مل��ی می پیوندن��د و در قطر به جمع ملی پوش��ان 

اضافه خواهند شد.
در این میان باید گفت؛ گرامی پور از جمله بازیکنان 
دو رگه اس��ت که برای نخستین بار به اردوی تیم 
ملی بس��کتبال دعوت ش��ده اس��ت. وی دو رگه 
ایرانی - انگلیسی بوده که سال گذشته هم با تیم 
دانشگاه آزاد در لیگ برتر شرکت کرد. البته برای 
در اختیار داشتن وی در رویدادهای اخیر تیم ملی 
بسکتبال تالش زیادی شد، با این وجود هیچ یک 
ازاین تالش ها به خاطر مش��کالتی مانند خدمت 
س��ربازی به سرانجام نرس��ید تا اینکه سرانجام از 
گرامی پور برای حض��ور در این پنجره انتخابی به 

اردو دعوت شد.

 دیدار دوستانه در قطر
 اش��اره به این نکته ضرورت دارد که تیم ملی قبل 
از سفر به اس��ترالیا دو دیدار با قطر خواهد داشت و 
س��پس از دوحه راهی ملبورن خواهد شد. سخن 
دیگر اینکه دو دیدار پایانی تیم ملی بس��کتبال در 
قالب رقابت های انتخابی جام جهانی اسفندماه و در 
چارچوب پنجره ششم برگزار می شود. بر این اساس 
بلندقامتان کش��ورمان دردومین روز از آخرین ماه 
سال 97 به مصاف ژاپن می روند، همچنین پنجم 
اسفندماه بازیکنان ایران در تهران میزبان استرالیا 
خواهند بود. گفتنی است؛ تیم ملی بسکتبال تاکنون 
در هشت رقابت در مسابقات انتخابی جام جهانی 
حاضر شده و در آن موفق شده تا 6 پیروزی را کسب 
کند، البته بلند قامت��ان ایران در دو دیدار با عراق و 

ژاپن نتیجه را واگذار کرده اند.

ورزش جهان

بارسا خواهان حفظ دمبله
عثمان دمبله هرچند حواشی زیادی در مدت حضورش در بارسلونا داشته 
اما باشگاه کاتاالنی برنامه ای برای واگذاری  او ندارد. در ماه های اخیر این 
ستاره 21 س��اله درگیر حاش��یه های متفاوتی بوده که باعث شد تا برخی 
رس��انه ها بگویند تیم اللیگایی، وی را واگذار خواهد کرد اما طبق گزارش 
ال موندودیپورتیو، چنین اتفاقی در تی��م آبی و اناری پوش رخ نخواهد داد. 
وی در تابستان س��ال 2017 در ازای 115 میلیون یورو از بورسیادورتموند 
به خدمت گرفته شد. دمبله هفته گذشته به خاطر ناراحتی معده بدون هیچ 
عذری در تمرین حاضر نش��د. بعد از مدتی مدیران باش��گاه متوجه شدند 
موضوع از چه قرار است. در مورد او گفته شد لیورپول حاضر است در ژانویه 
100 میلیون یورو بابت وی هزینه کند اما دمبله تا سال 2022 قرارداد دارد.

روسیه میزبان والیبال 
قهرمانی جهان 2022 

روس��یه به عنوان میزبان رقابت ه��ای والیبال قهرمانی جهان در س��ال 
 ،FIVB 2022 انتخاب شد. در نشست ساالنه فدراسیون جهانی والیبال
میزبانان رقابت های جهانی معرفی ش��دند که بر این اس��اس رقابت های 
قهرمانی مردان جهان در س��ال 2022 به روسیه رسید. در این راستا فینال 
لیگ ملت های جهان تا 3 سال آینده در بخش مردان به آمریکا و در بخش 
زنان به چین داده ش��د. رقابت های قهرمانی زیر 19 سال جهان در تونس 
و زیر 21 سال در بحرین برگزار می شود. ضمن این که مصر و مکزیک به 
ترتیب میزبان رقابت های زیر 18 سال و زیر 20 سال دختران خواهند بود.

صعود فدرر به نیمه نهایی تور ATP لندن
تنیسور سوییس��ی با پیروزی برابر کوین اندرسون توانست به مرحله نیمه 
نهایی تور ATP لندن صعود کند. در روز پنجم فینال تور ATP لندن و 
در مهمترین بازی »راجر فدرر« به مصاف کوین اندرسون رفت و 2 بر صفر 
پیروز ش��د. تنیسور سوییسی در ست نخست 6 بر 4 پیروز شد و ست دوم را 
با نتیجه 6 بر 3 به نفع خود به پایان رس��اند. مرد شماره سه جهان به عنوان 
صدرنشین گروه خود به نیمه نهایی صعود کرد. اندرسون نیز با دو پیروزی 

در رتبه دوم قرار گرفت و به جمع چهار تنیسور برتر راه یافت.

خداحافظی رونی از بازی های ملی
تیم ملی فوتبال انگلیس پنج شنبه ش��ب در یک بازی دوستانه به مصاف 
آمری��کا رفت و با 3 گل پیروز ش��د با این حال مهم تری��ن اتفاق این بازی 
خداحافظ��ی وین رونی بود. برترین گلزن تاریخ تیم ملی انگلیس در حالی 
برای آخرین بار با پیراهن کشورش به میدان رفت که در 120 بازی توانست 

53 گل به ثمر برساند.

آگهی

»آگهی مزایده اموال غیر منقول« 
ش�ماره بایگان�ی ش�عبه : 960114   در پرونده اجرایی ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگس�تری روبار به ش�ماره بایگان�ی 960114/الف و ش�ماره پرونده 
9509981320300362 با موضوع تقس�یم ترکه مرحوم ابراهیم جانعلی پور، موضوع پرونده اجرایی فاطمه علیمرادی تمرین بوکالت از ملوک ش�وکتی 
گلنگشی، مینا جانعلی پور شهرانی و اسمعیل جانعلی پور شهرانی بطرفیت محکوم علیهم بیژن،ربیع،صفر،مجید،ذبیح اله،سیما،نبی، هما و رفیع جملگی 
جانعلی پور شهرانی که حکم بر فروش ماترک متوفی ابراهیم جانعلی پورشهرانی به شرح منعکس در نظریه کارشناسی و تقسیم آن به نسبت حصه بر طبق 
گواهی انحصار وراثت صادر گردیده است و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است، مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1397/09/13 ساعت 10 صبح در 
شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری رودبار به فروش برسد که مزایده از قیمت ذیل الذکر شروع می شود و مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. 10 درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی ) تضمین شده( فی المجلس از برنده دریافت می شود و مابقی وجه مزایده ظرف 
مهلتی که از سوی دایره اجرای احکام تعیین می گردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و به نامبرده تحویل خواهد شد در 
صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای مال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. در صورتی 
که روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد، شکایت از مقررات مزایده ظرف یک هفته 
از تاریخ فروش به دادگاه ارایه می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور و قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه )درصورت وصول شکایت( مال به خریدار تسلیم نخواهد 
شد  ضمنا طالبین میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند./ مال/اموال مورد مزایده به شرح ذیل 
است: 1- شرح قطعات: قطعات مورد ارزیابی شامل ده قطعه مجاور یکدیگر به مساحت حدود 20500 مترمربع که حدود اربعه کل آنها طبق تعرفه به شرح زیر 
می باشد: شمال، جاده آسفالته )ویا محله( شرق،محوطه مسجد و زمین محمود زارع و متصرفی نظام قاسمی جنوب، متصرفی نظام قاسمی و منابع طبیعی 
غرب، قسمتی رودخانه و قسمتی راه خاکی. قطعات مستقر در اراضی فوق الذکر طبق تعرفه عبارتند از: 1-1- عرصه متصرفی آقای رفیع جانعلی پور، به 
مساحت حدود 1580 مترمربع که با پایه چوبی و سیم خاردار و درب نرده ای آهنی محصور گردیده و حدود اربعه آن به شرح زیر می باشد: شمال، جاده 
آسفالته شرق، خانه محوطه پدری در تصرف خانم ملوک شوکتی جنوب، اراضی تحت تصرف خانم ها سیما و هما جانعلی پور غرب، جاده خاکی و در ورای 
آن رودخانه در داخل اراضی مذکور یک باب خانه با زیربنای حدود 110 متر مربع و یک باب طویله و یک باب نانوایی با مصالح چوب و کاه گل و سربندی چوب 
و حلب و امتیازات برق و گاز و تعدادی درختان گردو و صنوبر و به و توت استقرار دارد که کلیه اعیانات طبق اظهار طرفین توسط آقای رفیع جانعلی پور پس 
از زلزله احداث و غرس ش�ده اس�ت. مش�خصات گوش�ه های عرصه مزبور عبارتند از: )371828-4088637( و )371851-4088646( و )371853-

4088683( و)371822و4088679( 2-1- خانه محوطه پدری  متصرفی خانم ملوک شوکتی، به مساحت حدود 870 مترمربع و طبق تعرفه با حدود اربعه 
زیر می باشد: شمال، جاده آسفالته شرق، عرصه متصرفی آقای ربیع جانعلی پور جنوب، عرصه متصرفی خانم ها هما و سیما غرب، عرصه متصرفی آقای ربیع 
جانعلی پور در داخل اراضی مذکور نیز یک واحد مسکونی به مساحت حدود 56 مترمربع ساخته شده پس از زلزله در حدود سال 70 با مصالح چوب و کاهگل 
و سربندی چوبی و حلب دو اتاق و آشپزخانه و یک دستگاه سرویس بهداشتی خارج از مسکونی و امتیازات برق و گاز و نیز تعدادی درخت صنوبر و به و گردو 
که خانم شرافتی خودش کاشته است اسقرار دارد که در تصرف وی، همسر مرحوم ابراهیم جانعلی پور )مورث اصحاب دعوی( قرار دارد. مشخصات گوشه 
های ملک عبارتن�د از: )371863-4088631( و)371876-4088634( و )371876-4088669( و )371863-4088677( 3-1- عرصه متصرف آقای 
ربیع جانعلی پور، به مساحت حدود 1100 مترمربع و طبق تعرفه با حدود اربعه زیر می باشد: شمال، جاده آسفالته شرق، عرصه متصرفی نبی جانعلی پور جنوب، 
عرصه متصرفی)صنوبرکاری( خانم ملوک شوکتی غرب، خانه محوطه پدری متصرفی خانم ملوک شوکتی بر روی زمین مذکور نیز یک واحد خانه به مساحت 
حدود 86 مترمربع با مصالح چوب و کاه گل و سربندی چوب و حلب با دو اتاق خواب و یک سالن و آشپزخانه و ایوان و یک دستگاه دستشویی و حمام و 
انبار 6 مترمربعی در شرق و خارج منزل و همچنین یک طویله کاه گلی و چوبی 80 متر مربعی نیز در قسمت جنوبی خانه محوطه استقرار دارد و نیز درخت 
های غیر مثمره  و دو درخت گردو ) یکی متعلق به نبی جانعلی پور( در زمین مزبور غرس شده که احداث اعیانات و درخت ها توسط شخص آقای ربیع جانعلی 
پور صورت گرفته است مشخصات گوشه های ملک عبارتند از: )371879-4088633( و)371866-4088628( و)371868-4088616( و )371896-

4088619( و )371894-4088652( و )371880-4088672( 4-1- عرصه متصرفی آقای ربیع جانعلی پور، به وسعت حدود 1300 مترمربع و طبق تعرفه 
با حدود اربعه زیر می باشد: شمال، جاده آسفالته شرق،محوطه مسجد جنوب، زمین متصرفی صفر جانعلی پور غرب، عرصه متصرفی ربیع جانعلی پور بر 
روی عرصه مذکور نیز یک باب خانه به مساحت حدود 88 مترمربع از مصالح چوب و کاه گل با دو اتاق خواب و یک سالن و آشپزخانه و نیز یک النه مرغ و 
حمام دستشویی کاه گلی در جنوب غربی مسکونی استقرار دارند و نیز چند صنوبر و گردو نیز در قطعه مزبور غرس گردیده اند. ساخت اعیانات و غرس 
درخت ها توس�ط اقای نبی جانعلی پور صورت گرفته اس�ت. مختصات گوش�ه های زمین عبارتند از: )4088633-371892( و)4088618-371895( 
و)371936-4088621( و )371899-4088650( 5-1- عرصه متصرفی آقای مجید جانعلی پور، به وسعت حدود  650 مترمربع و طبق تعرفه با حدود اربعه 
زیر می باشد: شمال، قسمتی عرصه متصرفی صفر جانعلی پور و قسمتی محوطه مسجد شرق، زمین محمود زارع و محوطه مسجد جنوب، دیواربلوکی عرصه 
متصرفی بیژن جانعلی پور غرب، جاده خاکی) بنا به اظهارات طرفین، از زمین پدری( و در ورای آن زمین متصرفی صفر جانعلی پور بر روی عرصه مذکور نیز 
یک باب مسکونی به مساحت حدود 88 متر مربع از مصالح چوب و کاه گل ساخته شده پس از زلزله با دو اتاق خواب و یک سالن و آشپزخانه و یک سرویس 
بهداشتی بلوکی در جنوب خانه احداث شده است. همچنین تعدای گردو و صنوبر و به و انار در عرصه مذکور غرس شده اند که احداث بناها و غرس درختان 
توس�ط آقای مجید جانعلی پور بوده است. مختصات گوش�ه های عرصه مذکور عبارتند از: )4088565-371900( و)371920-4088551( و)371929-

4088585( و)371914-4088583( و)371902-4088579( 6-1- عرصه متصرفی بیژن جانعلی پور، به وسعت حدود 970 مترمربع و طبق تعرفه با حدود 
اربعه زیر می باشد: شمال، عرصه متصرفی مجید جانعلی پور شرق، زمین محمود زارع جنوب، عرصه 8300 مترمربعی با پوشش انبوه بوته ها و درختچه های 
خودرو متصرفی بیژن جانعلی پور غرب، عرصه 8300 متر مربعی فوق الذکر بر روی عرصه مزبور نیز یک واحد مسکونی به مساحت حدود 105 مترمربع با 
مصالح قوطی فلزی و آجر سفالی و بلوک و سقف چوب و حلب و کف کاشی کاری و نمای شرقی سنگی شامل یک اتاق خواب و یک سالن و ایوان و نیز یک 
سرویس بهداشتی بلوکی در جنوب خانه مذکور استقرار دارند. و نیز تعدای درخت گردو و انار و به در عرصه مذکور غرس گردیده است. که احداث اعیانات 
و غرس درختان توس�ط آقای بیژن جانعلی پور گردیده است. مختصات UTM گوش�ه های مذکور عبارتند از: )4088526-371886( و )3719707-
4088523( و)371920-4088552( و)371900-4088565( 7-1- عرصه متصرفی صفرجانعلی پور، به مساحت حدود 1580 مترمربع و طبق تعرفه با 
حدود اربعه زیر می باشد: شمال، قسمتی عرصه متصرفی ربیع جانعلی پور و قسمتی عرصه متصرفی نبی جانعلی پور شرق، قسمتی محوطه مسجد و قسمتی 
عرصه متصرفی مجید جانعلی پور جنوب، زمین متصرفی مرحوم ابراهیم جانعلی پور)8300 مترمربعی( غرب، زمین متصرفی خانم ملوک شوکتی )صنوبری 
کاری شده قبلی( شیب عرصه حدود 30 درصد  با جهت شرق-غربی و در داخل آن تعدادی نهال گردو و توت همراه با گیاهان خودرو نظیر تمشک استقرار 
دارند. مختصات گوشه های قطعه موصوف عبارتند از: )4088558-371871( و)371896-4088560( و)371900-4088582( و)4088599-371923( 
و)371923-4088599( و)371927-4088611( و)371878-4088608( 8-1- عرصه تحت تصرف خانم ملوک شوکتی )به عنوان صنوبری کاری(، به 
مساحت حدود 2700 مترمربع و با حدود اربعه زیر می باشد: شمال، قسمتی عرصه تحت تصرف ربیع جانعلی پور و قسمتی عرصه تحت تصرف خانمها هما 
و سیما جانعلی پور شرق، عرصه تحت تصرف صفرجانعلی پور جنوب، عرصه 8300 متر مربعی متصرفی مرحوم ابراهیم جانعلی پور )مورث( غرب، جاده خاکی 
و در ورای آن رودخانه شیب عرصه در حدود 35 درصد  شرقی-غربی و در حال حاضر تحت پوشش گیاهان خودرو که طبق اظهارات خواهان، تحت صنوبر 
کاری بوده که برداش�ت گردیده اس�ت مختصات گوش�ه های قطعه موصوف عبارتند از: )4088589-371818( و)371871-4088558( و)371878-
4088611( و)371813و4088602( 9-1- عرصه تحت تصرف خانمها هما و سیما جانعلی پور، به مساحت حدود  1450 مترمربع و با حدود اربعه  زیر می باشد: 
شمال، عرصه تحت تصرف رفیع جانعلی پور شرق، عرصه تحت تصرف ربیع جانعلی پور جنوب، عرصه تحت تصرف خانم ملوک شوکتی به عنوان صنوبری 
کاری غرب، جاده خاکی و در ورای آن رودخانه شیب عرصه نیز حدود 30 درصد  با جهت شرقی-غربی طبق اظهارات طرفین در عرصه مذکور خانمها هما 
در نیمه ش�رقی و سیما در نیمه غربی صنوبر غرس نموده که برداشت نموده اند. مختصات چهارگوش�ه قطعه مزبور عبارتنداز: )371824-4088605( 
و)371868-4088616( و)371859-4088646( و)371819-4088636( 10-1 عرص�ه باقیمان�ده متصرفی مرحوم ابراهیم جانعلی پور عرصه مزبور به 
وسعت حدود  8300 مترمربع طبق اظهارات طرفین دعوی تحت تصرف هیچیک از اصحاب دعوی نمی باشد. حدود اربعه قطعه مزبور عبارتند از: شمال، 
قسمتی زمین متصرفی )صنوبرکاری( خانم ملوک شوکتی و قسمتی زمین متصرفی آقای صفر جانعلی پور شرق قسمتی عرصه تحت تصرف آقای بیژن 
جانعلی پور و قسمتی متصرفی محمود زارع و قسمتی متصرفی قاسمی جنوب، منابع طبیعی)جنگل( غرب، رودخانه شیب اراضی مزبور حدود 60-50 درصد 
و پوشیده از بوته ها و درختچه های خودرو می باشد. مختصات جغرافیایی گوشه های آن عبارتند از: )4088560-371896( و)4088558-371871( 
و)371878-4088361( و)371917-4088370( 2- ارزیابی امالک مورد دعوی: با عنایت به غیر قابل تقس�یم بودن امالک مورد دعوی، به دلیل قلت 
مساحت و تعدد وراث، قیمت امالک با لحاظ موقعیت مکانی، کمیت و کیفیت، نحوه دسترسی به جاده ارتباطی و وسایر عوامل دخیل در تعیین قیمت به شرح 
زیر براورد و تقویم می گردند: 1-2- قیمت پایه عرصه متصرفی رفیع جانعلی پور به مساحت حدود 1580 مترمربع از قرار هر متر مربع 360/000 ریال و در 
مجموع به مبلغ پانصد و شصت و هشت میلیون و هشتصد هزار ریال)568/800/000ریال( 2-2- قیمت پایه عرصه متصرفی خانم ملوک شوکتی به مساحت 
حدود 870 مترمربع از قرار هر متر مربع 360/000 ریال و در مجموع به مبلغ سیصد و سیزده میلیون و دویست هزار ریال)313/200/000 ریال( 3-2- قیمت 
پایه عرصه تحت تصرف  ربیع جانعلی پور به مساحت حدود 1100 مترمربع از قرار هر متر مربع 360/000 ریال و در مجموع به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون 
ریال)396/000/000ریال( 4-2- قیمت پایه عرصه تحت تصرف  نبی جانعلی پور به مساحت حدود 1300 مترمربع از قرار هر متر مربع 250/000 ریال و در 
مجموع به مبلغ چهارصد وشصت و هشت میلیون ریال)468/000/000ریال( 5-2- قیمت پایه عرصه متصرفی مجید جانعلی پور به مساحت حدود 650 
مترمربع از قرار هر متر مربع 360/000 ریال و در مجموع به مبلغ دویست و سی و چهار میلیون ریال)234/000/000ریال( 6-2- قیمت پایه عرصه متصرفی 
بیژن جانعلی پور به مس�احت حدود 970 مترمربع از قرار هر متر مربع 360/000 ریال و در مجموع به مبلغ س�یصد وچهل و نه میلیون و دویس�ت هزار 
ریال)349/200/000ریال( 7-2- قیمت پایه عرصه تحت تصرف  صفر جانعلی پور به مساحت حدود 1580 مترمربع از قرار هر متر مربع 360/000 ریال و در 
مجموع به مبلغ پانصد و شصت و هشت میلیون و هشتصد هزار ریال)568/800/000ریال( 8-2- قیمت پایه عرصه تحت تصرف  خانم ملوک شوکتی به 
عنوان صنوبرکاری  به مساحت حدود 2700 مترمربع از قرار هر متر مربع 160/000 ریال و در مجموع به مبلغ چهارصدو سی ودو میلیون ریال)432/000/000ریال( 
9-2- قیمت پایه عرصه تحت تصرف  خانم ها سیما و هما جانعلی پور به عنوان صنوبرکاری به مساحت حدود 1450 مترمربع از قرار هر متر مربع 220/000 
ریال و در مجموع به مبلغ سیصد و نوزده میلیون ریال)319/000/000ریال( 10-2- قیمت پایه عرصه باقیمانده متصرفی مرحوم ابراهیم جانعلی پور که در تصرف 
هیچی�ک از طرفین نیس�ت به مس�احت ح�دود 8300 مترمربع از قرار هر مت�ر مربع 120/000 ری�ال و در مجموع به مبلغ نهصد و نود وش�ش میلیون 
ریال)996/000/000ریال( و و در مجموع ارزش پایه کل ششدانگ حدود 20500 مترمربع عرصه ماترک مورث اصحاب دعوی معادل 4/645/000/000 ریال 

برآورد و اعالم می گردد. 
ح  5119  دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری رودبار- جوانمرد 

  آگهی مزایده اموال  غیر منقول 
 به موجب یک فقره پرونده اجرایی  به کالسه 970016 صادره از شورای حل اختالف  سنگر له عباس فالح با وکالت صدیقه قندی بطرفیت حجت 
میرزایی به خواسته  مطالبه  و پرداخت  بابت نیمعشر دولتی  واقع در دادگاه  سنگر که با  انجام  عملیات اجرایی و تشریفات قانونی  و با ارزیابی  
کارشناس اهل فن و منتخب دادگستری  مهندس طاهر زاده  در اجرای  مواد 113 الی 136 /137 الی 147 قانون  اجرای احکام مدنی در مرحله 
اول به شرح  ذیل  به فروش می رسد: کارشناسی پرونده کالسه به شماره بایگانی  970016 در مورد دعوی عباس فالح  آینه وری ) محکوم له 
( به طرفیت آقای حجت  میرزایی ) محکوم  علیه ( به خواسته مطالبه ) ارزیابی( ، اینجانب ضمن مطالعه پرونده با راهنمایی محکوم له به محل 
مابه النزاع واقع در روستای  نشرود کل سنگر عزیمت نموده  و پس از  بررسی های الزم نظریه کارشناسی را به  شرح ذیل به استحضار  می 
 4117252=y  388049=x رساند. یک قطعه  زمین  شالیزار دایر و در حال  رسیدن محصول با مساحت حدود 5458 متر مربع  و با  مختصات
utm     می باشد. ) برای  تعیین مساحت دقیق باید نقشه برداری  انجام گیرد (  که شماال  به  شالیزار  زرین  میرزایی ، جنوبا  به شالیزار  فاطمه  
میرزایی ، شرقا به شالیزار  های علیرضا و هوشنگ یک رای و غربا به جاده  دسترسی مزارع متصل و محدودمی باشد. بر مبنای  مساحت ،  
نوع سند مالکیت ،  منابع آبی ، محصول تولیدی ، فاصله از راه های  اصلی و فرعی  دسترسی به بازار و لحاظ نمودن  سایر امور موثر و با توجه  
به  جمبع جهات  ارزش ریالی  پایه کارشناسی  هر متر مربع  از ملک مورد ترافع به مبلغ 150/000 ریال  و ارزش  پایه کل آن با مساحت  حدود 
5458 متر مربع به مبلغ 818/700/000 ) هشتصدو هجده  میلیون  و هفتصد هزار ( ریال تقویم و اعالم  می گردد.وقت مزایده : روز  یکشنبه 
مورخه 97/9/17 از ساعت 9/5 الی 10 صبح  محل مزایده : دفتر اجرای احکام  مدنی  دادگاه سنگر از ناحیه  طرفین پرونده اعتراض مثمربه  
ثمری واصل نگردیده و قیمت  مزایده  از مبلغ  ارزیابی  شده  شروع  و کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب می 
شوند و مبلغ 10 درصد پیشنهادی  فی المجلس از برنده مزایده نقدا اخذ و مابقی ظرف حداکثر مدت یک ماه از تاریخ فروش  وصول خواهد شد 
در غیر این صورت مبلغ 10 درصد مستندا به ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ضمنا کسانیکه تمایل 
به شرکت در مزایده را دارند وفق ماده 126 همان قانون می توانند ظرف 5 روز قبل از شروع مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال مورد مزایده 
بازدید نمایند و شرکت در مزایده به منزله قبول وضعیت موجود می باشد این آگهی برای اطالع عموم بر معابر الصاق و در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار محلی درج می گردد. کلیه هزینه های فروش به عهده محکوم علیه می باشد.
ح  5117   اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف سنگر- طاهری

13- دادنامه
پرونده کالس�ه 9609983420000190 شعبه دادگاه عمومی بخش ماهان تصمیم نهایی شماره 9709973420000676 خواهان : آقای علی 
علینقی لنگری فرزند اسداله به نشانی استان کرمان – شهرستان کرمان- شهر کرمان- خیابان گوهری مقابل آموزش و پرورش خوانده 
: آقای نیازعلی نظریان به نشانی خواسته ها : 1- اصالح سند 2- خلع ید رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان آقای علی علینقی 
لنگری به طرفیت خوانده آقای نیازعلی نظریان به خواسته صدور حکم بر اصالح سند شماره 1046 فرعی از 447 فرعی 2 – اصلی بخش 
5 کرمان صادره از ثبت ماهان و تغییر حدود و مساحت آن و خلع ید با این توضیح که خواهان در شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته 
اس�ت باغی قدیمی در لنگر ماهان معروف به باغ نوش وجود دارد و پالک ثبتی آن 447 فرعی 2 اصلی بخش 5 ماهان می باش�د این باغ 
ملک مرحوم محمدعلی رشیدفرخی بوده و طبق تقسیم نامه و نقشه ممضی به شماره 2 متساویا در سهم آقایان محمدحسینی و عبداهلل 
رش�یدفرخی قرار گرفته اس�ت  در تاریخ 1375/07/09 آقای عبداله رشیدفرخی موازی 80 قصب از سهم خود را از باالی باغ نوش از قرار 
قصبی 9 هزار تومان به اقای نصراله علینقی فرزند ماشااله فروخته است سپس در تاریخ 1377/06/22 آقای نصراله علینقی هشتاد قصب را 
به فرزند ماشااله فروخته است سپس درتاریخ 1377/06/22 آقای نصراله علینقی هشتاد قصب را به خواهان و آقای لقمان علینقی لنگری 
متساویاً فروخته است خواهان نیز سهم آقای لقمان علینقی لنگی را خریداری نموده است خوانده قطعات شماره یک و شماره 3 تقسیم 
نامه به انضمام سهم االرث آقای محمدحسین رشیدفرخی را از قطعه شماره دو با واسطه از مالکین آن خریداری نموده و تحت پالک 1046 
از 447 فرعی از 2 اصلی لنگر طبق مواد 147 و 148 قانون ثبت به ثبت داده است خواهان مدعی است چون قبالً 80 قصب از باالی قطعه 
شماره 2 را خریداری نموده است خوانده فقط حق داشته از 4782 مترمربع از قطعه شماره 2 به جز هشتاد قصب یعنی 2 هزار متر مربع 
سهم خواهان به ثبت بدهد لکن معادل 235 مترمربع از قسمت شمالی خواهان را نیز جز زمین خویش ثبت نموده است لذا تقاضای صدور 
حکم بر مبنای خواس�ته را دارد با ارجاع امر به کارش�ناس رسمی دادگستری کارشناس صراحتاً اعالم نموده است خوانده مقدار 10 قصب 
معادل 250 مترمربع از سهم خواهان )قسمتی از پالک 447 فرعی از 2 – اصلی( را در سند مالکیت خود ثبت داده است دادگاه با عنایت 
به بند 4 ماده 25 قانون ثبت که بیان می دارد : »اشتباهاتی که قبل از ثبت مالک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت 
به دفتر امالک مورد توجه قرار نگرفته اس�ت بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح می ش�ود و در صورتی که پس از 
رسیدگی وقوع اشتباها محرز و مسلم تشخیص گردد و اصالح اشتباه به حق کسی خلل برساند به شخص ذینفع اخطار می کند که می 
تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دس�تور رفع اش�تباه یا اصالح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود. با 
توجه به ماده مذکور مجوز رسیدگی دادگاه به خواسته خواهان منوط است به اینکه هیات نظارت قبال به موضوع رسیدگی و وقوع اشتباه 
را احراز و به ذینفع اخطار کرده باش می تواند برای اصالح سند و رفع اشتباه به دادگاه مراجعه نماید و بدون جری تشریفات مذکور دادگاه 
مجاز به رسیدگی نمی باشد لذا دعوی باکیفیت مذکور مطابق قانون مطرح نگردیده و قابلیت استماع ندارد و مستندا به ماده 2 قانون آیین 
دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد در خصوص خواسته دیگر خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر خلع 
ید از ملک مذکور نظر به اینکه طرح دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت می باشد و تا وقتی که خواهان مالکیت رسمی خویش را بر ملک 
ثابت نکرده امکان طرح دعوی خلع ید فراهم نیست لذا با توجه به مراتب فوق دعوی خلع ید قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده 2 
قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان کرمان می باشد.
190 شعبه دادگاه عمومی بخش ماهان

14- دادنامه
ش�ماره  نهای�ی  تصمی�م  کرم�ان  شهرس�تان   26 ش�ماره  اخت�الف  ح�ل  ش�ورای   9709983468600283 کالس�ه  پرون�ده 
9709973468600683 خواهان : آقای هادی محمدی راد فرزند احمد به نشانی استان کرمان –شهرستان کرمان- خیابان شهاب 
بلوار س�اوه خیابان آژادی نبش غربی 10س�مت چپ درب اول خواندگان : 1- آقای حس�ن قاسمی س�لطان آبادی فرزند حسین به 
نشانی کرمان – شهرک مطهری بلوار کرامت کوچه 9 مجتمع دارایی بلوک 3 طبقه 3 منزل شخصی 2- خانم ریحانه داریوش راینی 
فرزند اکبر به نش�انی کرمان – خیابان ابوذر جنوبی کوچه 36 پالک 3 منزل توکلی 3- آقای حس�ین بنی اسدی دخت فرزند قنبر 
به نش�انی کرمان – خیابان همتی فر کوچه 18 خواس�ته ها : 1- مطالبه خس�ارت دادرس�ی 2- الزام به ایفای تعهد )مالی( مبنی بر 
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر مالحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعالم داشته، 
لذا با بررس�ی اوراق و محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعالم و به ش�رح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا در 
خصوص دادخواست خواهان آقای هادی محمدی راد فرزند احمد به طرفیت خواندگان 1- آقای حسن قاسمی سلطان آبادی فرزند 
حس�ین 2- آقای حسین بنی اس�دی دخت فرزند قنبر 3- خانم ریحانه داریوش راینی فرزند اکبر به خواسته الزام به تنظیم سند 
خودروی پراید س�فید رنگ به ش�ماره 14 ق 659 ایران 45 بدین ش�رح که خواهان اظهارنموده است خودروی مذکور را از خوانده 
ردیف اول خریداری نموده اس�ت و مش�ارالیه نیز خودرو را از خوانده ردیف دوم خریداری کرده و با توجه به اینکه سند خودرو به 
نام خوانده ردیف سوم می باشد الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی راخواسته است و خوانده ردیف اول در اولین جلسه رسیدگی 
مج�دد تعیین لکن خواندگان با وصف ابالغ قانون حاضر نش�ده اند و هیچ دفاعی انجام ن�داده اند لذا توجها به مندرجات پرونده و 
اظهارات خواهان و همچنین با عنایت به اینکه حسب پاسخ پلیس راهور که آخرین مالک خودروی موضوع دعوا را از خوانده ردیف 
س�وم اعالم کرده اس�ت و حسب نظریه مشورتی اعضا شورا مس�تندا به ماده 9 قانون شوراههای حل اختالف و مواد 237 و 362 و 
219 لغایت 225 قانون مدنی رای بر محکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه اس�ناد رس�می و انتقال سند خودرو مذکور به نام 
خواهان و پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتاد و هشت هزار و هفتاد و پنج ریال در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
نسبت به خوانده ردیف اول حضوری به مدت 20روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی و حقوقی و نسبت به خواندگان 
ردیف دوم وس�وم غیابی اس�ت و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از گذشت 20 روز دیگر قابل 

تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی کرمان می باشد.
283 شورای حل اختالف شماره 26 شهرستان کرمان

15- حصروراثت
آقای حجت عباس�ی فرزند مهدی دارای شناسنامه 7072  بش�رح دادخواست شماره 970646 مورخ 1397/8/23 توضیح داده شادروان 
مهدی عباس�ی فرزند حس�ین دارنده ش�ماره ملی 2992394874 در تاریخ 93/8/17 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- احد عباس�ی فرزند مهدی دارنده ش�ماره ملی 2992734055 متولد 1361 فرزند متوفی. 2- حجت عباسی فرزند مهدی 
دارنده شماره ملی 2994073961 متولد 1366 پسر متوفی. 3- ودیعه عباسی فرزند مهدی دارنده شماره ملی 2980351751 متولد 1370 
دختر متوفی. 4- اسما عباسی فرزند مهدی دارنده شماره ملی 2991812230 متولد 1363 دختر متوفی. 5- زهرا زند کارگر فرزند حسن 
دارنده شماره ملی 2992400671 متولد 1337 همسر متوفی. 6- فاطمه مخترع زاده فرزند مراد دارنده شماره ملی 2990227989 متولد 
1305 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.
646 شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان کرمان

16- حصروراثت
خانم سعیده اسفندیارپور فرزند محمد دارای شناسنامه 3131495057  بشرح دادخواست شماره 970513 مورخ 1397/8/14 توضیح داده 
شادروان محمد اسفندیارپور فرزند فرج اله بشناسنامه 1040 در تاریخ 1397/7/4 در شهر بافت فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- عشرت شفیعی بافتی فرزند یحیی به شماره ملی 3130766707 متولد  1320 همسر متوفی. 2- ماندانا اسفندیارپور فرزند محمد 
به شماره ملی 3130852689 متولد 1348 فرزند متوفی. 3- سهیال اسفندیارپور فرزند محمد به شماره ملی 3130838848 متولد 1344 
فرزند متوفی . 4- کامیار اسفندیارپور فرزند محمد به شماره ملی 3130856341 متولد 1349 فرزند متوفی . 5- آزاده اسفندیارپور فرزند 
محمد به شماره ملی 3130918337 متولد 1359 فرزند متوفی . 6- سعیده اسفندیارپور فرزند محمد به شماره ملی 3131495057 متولد 
1366 فرزند متوفی . 7- آزیتا اسفندیارپور فرزند محمد به شماره ملی 1285808622 متولد 1352 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.
513 شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

17- حصروراثت
خانم نیره رجایی لک فرزند محمدیار دارای شناسنامه 3  بشرح دادخواست شماره 970489 مورخ 1397/8/2 توضیح داده شادروان فاطمه 
رجایی لک فرزند مهدی بشناسنامه 65 در تاریخ 1392/2/22 در شهر بافت فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- نیره رجایی 
لک فرزند محمدیار ش.ملی 3131037636 متولد 1344 فرزند متوفی. 2- خوبیار رجایی لک فرزند محمدیار ش.ملی 3131020105 متولد 
1333 فرزند متوفی. 3- زهرا رجایی لک فرزند محمدیار ش.ملی 3130247521 متولد 1338 فرزند متوفی. 4- عفت رجایی لک فرزند 
محمدیار ش.ملی 3130247319 متولد 1331 فرزند متوفی. 5- کبری رجایی لک فرزند محمدیار ش.ملی 3131028912 متولد 1339 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.
489 شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول( 
در پرونده های کالسه 970909 محکوم علیه : شرکت درسا پالستیک ایرانیان محکوم است به پرداخت مبلغ 280/400/000 ریال در حق 
محکوم له : زینب دوس�تی – آمنه قربانی – ش�ریفه برجی چون محکوم علیه در موعد  مقرر نسبت به پرداخت محکوم به و هزینه های 
اجرایی اقدام ننموده است ، به درخواست محکوم له اموالی با مشخصات ذیل از محکوم علیه توقیف و ارزش آنها توسط ارزیاب به میزان 

230/000/000 ریال تعیین گردیده است.

صورت اموال توقیفی

مزایده مشخصات و وضعیتتعدادعنوانردیف پایه  ارزش 
واحد  شده  برآورد 

ردیف )ریال(

مزایده  پایه  ارزش 
کل  شده  برآورد 

ردیف )ریال(

انواع 2دستگاه میکسر1 تولید  در  ایستاده  میکسر 
گرانولی   – ای  دانه  های  مواد 
میگیرد  قرار  استفاده  مورد 
مختلف  مواد  نوع  چندین  که 
محصولی  و  نموده  میکس  را 
و  آید  می  بدست  یکسان 
نایلکس  و  نایلون  تولید  برای 
های  اندازه  در  و  رود  می  بکار 
مختلف ساخته می شود – رنگ 

بدنه کرم

50/000/000100/000/000

آسیاب 2 دستگاه 
بزرگ

پالستیکی 1 آسیاب  دستگاه 
 – ضایعات  کردن  خرد  جهت 

رنگ بدنه سبز

100/000/000100/000/000

آسیاب 3 دستگاه 
کوچک

دستگاه آسیاب پالستیک جهت 1
رنگ   – ضایعات  کردن  خرد 

بدنی آبی

30/000/00030/000/000

ارزش پایه مزایده برآورد شده کل )ریال(                                                                                     230/000/000

 اموال توقیفی با قیمت پایه بشرح فوق از طریق اجرای احکام مدنی در مورخه 1397/09/14 ساعت 11/00 در محل دفتر شعبه اجرای احکام 
مدنی دادگس�تری نظرآباد به فروش خواهد رس�ید . اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده می باشند 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 – نصرتی  نظرآباد :1767

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ام البنین عبدی طبق وکالتنامه 39530- 1397/07/25 از مالک حسین کرمی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 85/47 متر مربع قطعه 11 به پالک 16362 فرعی از 
69 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلی مذکور نامبرده واقع در اراضی نظرآباد جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت  8985 صفحه 
334 دفتر جلد63 امالک بنام  حسین کرمی ثبت و صادر گردیده و برابر سند قطعی شماره -- مورخه -- تنظیمی دفتر خانه -- و طبق 
سند رهنی 22815 – 1391/04/26 دفترخانه 4 نظرآباد در رهن بانک مسکن به متقاضی منتقل شده که بعلت جابجایی مفقود گردیده و 
درخواست سند المثنی نموده است . لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد . بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 

واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد .
منصور هدایت کار  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نظرآباد  نظرآباد :1768

آگهی حصر وراثت
آقای جلیل آزادفالح دارای شماره شناسنامه 58 به شرح دادخواست به کالسه 672 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان نصرت اله آزاد فالح  به شماره شناسنامه 118 به تاریخ 1397/08/01 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- جلیل آزادفالح فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 58 صادره ساوجبالغ پسر متوفی 
2- جالل آزادفالح فرزند نصرت اله بش�ماره شناس�نامه 3144 صادره کرج پس�ر متوفی 3- ابوالفضل آزادفالح فرزند نصرت اله بشماره 
شناسنامه 595 صادره کرج پسر متوفی 4- علی اصغر آزادفالح فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 564 صادره کرج پسر متوفی 5- جعفر 
آزادفالح فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 488 صادره ساوجبالغ پسر متوفی 6- عطیه آزادفالح فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 
4890036059 صادره ساوجبالغ دختر متوفی 7- معصومه آزادفالح فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 28 صادره ساوجبالغ دختر متوفی 
8-  سیمین دخت چگینی پور فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 5 صادره ساوجبالغ همسر 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 : 1769

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای محمدرضا وحدانی نیا فرزند محمود 
خواهان  اقای داود حاجی نصیری دادخواستی به طرفیت خوانده  محمدرضا وحدانی نیا به خواسته مطالبه وجه  مطرح که به این شعبه 
ارجاع به شماره پرونده کالسه 9709981065100772 شعبه 651  مجتمع شماره 14 شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ97/10/12 ساعت16تعیین 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. 
95184مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 651 مجتمع شماره 14 شورای حل اختالف تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای مهدی خدابنده لو فرزند نصرت اله  
خواهان   اقای سیف اله کریمی  دادخواستی به طرفیت خوانده   مهدی خدابنده لو به خواسته مطالبه وجه  مطرح که به این 
شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9709981065100756 شعبه 651  مجتمع شماره 14 شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ97/10/12 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. 
95185 دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 651 مجتمع شماره 14 شورای حل اختالف تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای  محمد اسفندیار  
خواهان   محمد شیخ راستی  دادخواستی به طرفیت خوانده   اقای محمد اسفندیار به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این 
شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9709981065500706  شعبه 655  مجتمع شماره 14 شورای حل اختالف شهر تهران ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ97/10/2 ساعت17  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. 
95187 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 655 مجتمع شماره 14 شورای حل اختالف تهران

آگهي حصر وراثت
  خواهان  خانم صدف شایگان پور به شماره شناسنامه 0014355061     به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه     970775/655      
شماره  به  پور     شایگان  مرتضی  شادروان    که  داده  توضیح  چنین  نموده  وراثت  حصر  گواهي  درخواست  شعبه     این   از 
شناسنامه 557 در تاریخ 97/6/30   اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: صدف 
شایگان پور ش ش کد ملی 0014355061 ت ت 1370/12/29 تهران فرزند متوفی خدیجه رضایی مجدآبادی ش ش 4 کد ملی 
5449582315 ت ت 1316/2/9 فراهان مادر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
95188 رئیس شعبه 655 شورای حل اختالف منطقه 14 تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای میالد علیرضائی فرزند عبدالرضا 
خواهان اقای حمیدرضا یوسفی دادخواستی به طرفیت خوانده  اقای میالد علیرضائی به خواسته مطالبه وجه  مطرح که به این 
شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9709980915601507 شعبه 607  مجتمع شماره 13 شورای حل اختالف شهر تهران ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ97/10/9 ساعت9 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. 
95189 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 607 مجتمع شماره 13 شورای حل اختالف تهران

اگهی
با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان پرونده منوچهر و محمد صادق و ملیحه و فاطمه و زهرا وعلی و مهستی همگی اقا 
محمد قلی مقدس در پرونده کالسه 9709980915500119 دستور فرمایید برابر مقررات در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
منتشر تا خواندگان با حضور د رشعبه نسبت به دریافت نظریه کارشناسی اقدام و چنانچه اعتراض داشته باشند کتبا ظرف مهلت 

هفت روز پس از انتشار تحویل شعبه نمایند.
95190 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 606 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران

اجراییه
پ13  توانا  شهید  کوچه  دو  ناحیه  بید  خرم  شهرستان  نشانی  منوچهر  فرزد  نژاد  ساسان  حسن  محمد  له  محکوم  مشخصات 
مشخصات محکوم علیه علی صیامی مازیار عبداله نژاد ابراهیمی محکوم به به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه مربوطه 9609970915500893 محکوم علیه محکوم است به پرداخت بملغ 63/400/000ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/637/500ر یال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید وفق شاخص تورم بانک مرکزی ونیم 
عشر دولتی صادر واعالم می نماید. محکوم علیه محکوم است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن می باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 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 همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به 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 موجبات 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 اززندان 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 ( .
95193 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 606 مجتمع شماره 13 شورای حل اختالف شهر تهران

آگهي حصر وراثت
کالسه       به  تقدیمی  دادخواست  شرح  به    2651 ش  ش  به  فر  اخوان  حمیدرضا  وراثت     حصر  رونوشت  خواهان    
9709980915500976     از این  دادگاه   درخواست گواهي حصر وراثت نموده چنین توضیح داده که شادروان    رضا اخوان 
فر   به شماره شناسنامه  8 در تاریخ 97/5/8  در  اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: حمیدرضا اخوان فر فرزند متوفی  ش ش 2651 – اشکان اخوان فر فرزند متوفی  ش ش19643- علی اخوان فر فرزند 
متوفی  ش ش1334- مریم اخوان فر فرزند متوفی  ش ش12133- مونا اخوان فر فرزند متوفی  ش ش24191- شهناز اخوان فر 
فرزند متوفی  ش ش2228- مهناز اخوان فر فرزند متوفی  ش ش5235- فریماه اخوان فر فرزند متوفی  ش ش12131- افسر 
ازادی احمدابادی ش ش 1558 همسر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

و اال گواهي صادر خواهد شد.
95194 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 606 مجتمع شماره 13 شورای حل اختالف تهران 

آگهي حصر وراثت
کالسه        به  تقدیمی  دادخواست  شرح  به     972 ش  ش  صادق  محمد  میر  رفعت  وراثت   حصر  رونوشت  خواهان    
9709980916600786    از این  دادگاه   درخواست گواهي حصر وراثت نموده چنین توضیح داده که شادروان    محمد لشگری 
تفرشی به ش ش 139 در تاریخ 95/9/30 در  اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: رفعت میر محمد صادق ش ش 972 مادر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
95197 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 617 مجتمع شماره 13 شورای حل اختالف تهران 

آگهي حصر وراثت
  خواهان رونوشت حصر وراثت    رضا علی پناه ش ش 1874  به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه      9709980916600768     
از این  دادگاه   درخواست گواهي حصر وراثت نموده چنین توضیح داده که شادروان   حسن علی نیا ش ش 30 در تاریخ 97/3/2    
در    اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: رضا علی پناه فرزند متوفی ش ش 
1874- محمد علی پناه فرزند متوفی ش ش36075- فاطمه حاج نژاد ش ش 27 همسر متوفی داود علی پناه فرزند متوفی ش 
ش4324- مریم علی پناه فرزند متوفی ش ش1703- معصومه علی پناه فرزند متوفی ش ش2611- اکرم علی پناه فرزند متوفی 
ش ش4276- زهرا علی پناه فرزند متوفی ش ش1757 اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
95198 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 617 مجتمع شماره 13 شورای حل اختالف تهران 


