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رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در گفت وگو با »حمایت« بر تامین اعتبار اجرای طرح کاداستر در بودجه 98 تاکید کرد

   صدور 20 میلیون سند مالکیت در سیستم کاداستر برای مردم و دولت

دولت و مجلس به داد کاداستر برسند
3

15

13

ویالی غیرمجاز 1000 متری 
در  اوشان- فشم تخریب شد 

با حکم دستگاه قضایی

با حکم دس�تگاه قضایی و پس از اخطاره�ای مکرر و عدم 
حضور صاحب ملک، یک واحد ویالی غیرمجاز در منطقه 
اوشان- فشم به متراژ بیش از یک هزار متر مربع، به دلیل 
ساخت غیرمجاز و شکایت سازمان منابع طبیعی تخریب 
ش�د. به گزارش میزان، در راس�تای حفظ حق�وق عامه و 
صیانت از منابع طبیعی و با حکم دس�تگاه قضایی، پس از 
اخطارهای مک�رر و عدم حضور صاحب مل�ک، یک واحد 
ویالی غیرمجاز در منطقه اوشان- فش�م به متراژ بیش از 
یک هزار متر مربع، به دلیل س�اخت غیرمجاز و ش�کایت 
سازمان منابع طبیعی تخریب شد. همچنین چندی پیش در 
خصوص منطقه دماوند هم حسن ابراهیمی بسابی، دادستان 
عمومی و انقالب اسالمی شهرس�تان دماوند از تخریب 670 
مورد ساخت وساز غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون در 
این شهرس�تان خب�ر داد. وی  در گفت و گوی�ی همچنین 
اشاره ای به تخریب 30 هکتار از ساخت وسازهای غیرمجاز 

در مهرماه سال جاری در منطقه وادان دماوند ...

مخالفان سیاست های اقتصادی ماکرون به خیابان ها آمدند

یک کشته و صدها زخمی 
در اعتراضات سراسری فرانسه

هزاران تن از معترضان فرانسوی نسبت به افزایش مالیات سوخت و سیاست های 
اقتصادی رییس جمهور کشورش�ان در بزرگراه های سراس�ر کشور دست به 
راهپیمایی زدند و منج�ر به ترافیک های ش�دید و رویدادهای متعدد از جمله 
کشته شدن فردی در یکی از ترافیک های به وجود آمده شدند. همزمان با این که 
راننده ها تالش می کردند تا از این جمعی�ت و ترافیک های به وجود آمده عبور 
کنند، چندین تن از مردم نیز زخمی شدند. معترضان در ۲۴00 محل در شهرهای 

مختلف در یک جنبش اعتراضی مردمی ...

بهانه جویی های حقوق بش�ری و هجم�ه و تحریم 
نظام س�لطه با ای�ن حربه ب�ه جمهوری اس�المی 
مدت هاست که به یک پروژه نخ نما شده و ناکارآمد 
تبدیل شده است. آخرین پرده از این نمایش، زمانی 
رونمایی شد که اخاللگران نظام اقتصادی )سلطان 
سکه و همدس�تش(  با برخورد قاطع دستگاه قضا 
اعدام شدند و نقطه عطف دیگری از ضرب شست 
قانون ب�ه غارتگران و مفس�دان رقم خ�ورد. پس 
از اج�رای این حکم ک�ه موجبات ثب�ات در بازار و 
رضایت عمومی را فراهم آورد، سناریوی مضحک 

به اصطالح مدافعان حقوق بشر ...

نعل وارونه 
حقوق بشری! 

یاد د اشت

تالش قوای سه گانه
 برای حل مشکالت معیشتی

در جلسه غیرعلنی مجلس 
موضوعات مرتبط با تحریم ها بررسی شد

»حمایت« گزارش می دهد

دکتر الفت مطرح کرد

در پی جنایات وحشیانه آل سعود صورت گرفت

از زمان ۱۱ سپتامبر

 برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی 
از 3  آذر

فعال سازی مراکز مشاوره پیش از طالق 
در 3۰ استان کشور

 تجمع طالب و حوزویان قم 
در حمایت از مردم یمن

محمد بنا سرمربی 
تیم ملی کشتی فرنگی شد

۵۰۰ هزار تن در جنگ های آمریکا 
کشته شده اند
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  دکتر حسین کنعانی مقدم 
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آگهی

                آگهي ابالغ اتهام

آقای حسین امیدی خواه فرزند محمد به شماره 
رای  طبق  اینکه  به  نظر   3874799867 ملی  
بدوی  هیات  اول  شعبه   1397/07/10 مورخ   10 شماره 
سازمان  از  اخراج  مجازات  به  اداری  تخلفات  به  رسیدگی 
نبوده است  به شما ممکن  لذا دسترسی  اید  محکوم شده 
بدینوسیله از تاریخ ابالغ این آگهی به شما اطالع داده می 
شود حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از انتشار آگهی نسبت 
به ارسال دفاعیه خود به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات 
خیابان  تهران،  در  واقع  تعزیرات حکومتی  اداری سازمان 
کوچه  نبش  )عج(  ولیعصر  میدان  از  ولیعصر)عج(باالتر 
شهید عتیقی نژاد پالک 1816 دفتر اداره کل منابع انسانی 

سازمان اقدام نمایید.
بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر طبق مقررات اقدام 

خواهد شد.
م.الف:3028اداره کل روابط عمومی و تشریفات

 آگهي ابالغ اتهام

به  اسفندیار  فرزند  سلیمانی  رضا  محمد  آقای 
طبق  اینکه  به  نظر   0902401629 ملی   شماره 
رای شماره 11 مورخ 1397/07/02 شعبه اول هیات بدوی 
سازمان  از  اخراج  مجازات  به  اداری  تخلفات  به  رسیدگی 
نبوده است  به شما ممکن  لذا دسترسی  اید  محکوم شده 
بدینوسیله از تاریخ ابالغ این آگهی به شما اطالع داده می 
شود حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از انتشار آگهی نسبت 
به ارسال دفاعیه خود به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات 
خیابان  تهران،  در  واقع  تعزیرات حکومتی  اداری سازمان 
کوچه  نبش  )عج(  ولیعصر  میدان  از  ولیعصر)عج(باالتر 
شهید عتیقی نژاد پالک 1816 دفتر اداره کل منابع انسانی 

سازمان اقدام نمایید.
بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر طبق مقررات اقدام 

خواهد شد.
م.الف:3029اداره کل روابط عمومی و تشریفات

آگهی مزایده 
موضوع: اجاره پالژ شیرلو 

 شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند سوم مصوبه شماره 89  مورخ 97/8/9  شورای محترم اسالمی شهر رامسر  نسبت به اجاره یک ساله پالژ شیرلو اقدام نماید. 
1. واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطالع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ 97/9/7  به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 55250811- 011 تماس حاصل 

فرمائید. 
2. متقاضیان می بایست پنج درصد قیمت پایه کارشناسی  را به حساب سپرده شهرداری رامسر   واریز یا ضمانت نامه بانکی به  همان میزان ارائه نمایند. 

3. در صورتی که برندگان اول – دوم – سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند  سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
4. تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 97/9/8  خواهد بود. 

قدرت اله شاهمنصوریان - سرپرست شهرداری رامسر شهرداری رامسر در  رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

دادنامه
پرونده کالس�ه 9709980213900192 ش�عبه 190 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ش�هید مطهری تهران تصمیم نهایی شماره 9709970213900911 خواهان اقای سعید وظیفه دوست فرزند عباس به نشانی استان تهران 
شهرستان تهران شهر تهران خیابان شریعتی دو راهی قلهک خیابان گوی ابادی خیابان دلیری کوچه حیدری پالک 44ط4 خوانده اقای حمید صالح فرزند حسین به نشانی مجهول المکان خواسته ها مطالبه وجه سفته مطالبه 
خسارت تا خیر تادیه مطالبه خسارت دادرسی رای دادگاه در خصو ص دعوی اقای سعید وظیفه دوست به طرفیت اقای حمید صالح به خواسته مطالبه مبلغ 396/000/000 ریال وجه یک فقره سفته به شماره62198 با احتساب 
کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده کپی مصدق سفته های شماره مذکور که از ناحیه خوانده صادر شده وداللت بر بدهکاری خوانده به خواهان به میزان وجه مدنرج در آنها دارند و 
با عنایت به اینکه وجود اصل  سفته ها نیز در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها دارد و با توجه به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی اخطاریه واستحضار از وقت رسیئگی و دعوی 
مطروحه در جلسه دادگاه حاضر نشده دفاع ایراد و تکذیبی نسبت به دعوی خواهان ومستندات ابرازی وی به عمل نیاورده ودلیلی بر پرداخت وجه سفت ها وبرائت ذمه خود ارایه نکرده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد 
وتشخیص به استناد مواد198 و515و519 و522 اقنون ایین دادرسی مدنی و 307و309 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  396/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخ خسارات دادرسی  مطابق تعرفه 
در حق خواهاصن اد رواعالم می نماید دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه دین از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به ماخذ شاخصهای اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه از محکوم علیه وصول به محکوم 
له پرداخت نماید اجرای حکم در این قسمت منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی خواهد بود رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

94021 رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهرانمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

"آگهي ابالغ اوراق مالياتي"
در اجراي ماده 208 قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 بدینوسیله برگهاي تشخیص مالیاتي با مشخصات زیر به مودیان ذیربط ابالغ مي گردد تا ظرف 30 روز از تاریخ درج این آگهي به اداره امور مالیاتي مربوطه مراجعه و نسبت به حل و فصل پرونده و تسویه حساب مالیاتي اقدام نمایند. در غیر اینصورت طبق موازین قانوني اقدام خواهد شد.

تاريخ برگ شماره برگ تشخیصنام شرکتشماره پروندهرديف
نشاني اداره امور مالیاتيواحد مالیاتياصل بدهی مالیاتی)ريال(درآمد مشمول مالیات)ريال(منبع مالیاتيعملكرد سالتشخیص

7,500,000,0001,875,000,0002652عملكرد537816481397/07/1592نگین پالست عرشیان1251

تهران - میدان شهدا- خ شكوفه - نبش خ سیر جان

2652)  جريمه( 21,666,668 1,083,333,420حقوق537811491397/07/1592نگین پالست عرشیان2251

71,100,561,000711,005,6102652ماده 169مكرر537809461397/07/1592نگین پالست عرشیان3251

7,420,000,0001,855,000,0002652عملكرد549199361397/08/0695پايدار پويای نفیس41071

2652)  جريمه(27,040,000 1,352,000,000حقوق542298061397/07/2395پايدار پويای نفیس51071

70,975,786,499967,446,6592652ماده 169مكرر542296371397/07/2395پايدار پويای نفیس61071

10,622,000,0002,655,500,0002652عملكرد549195931397/08/0694پايدار پويای نفیس71071

2652)  جريمه(23,920,000 1,196,000,000حقوق548961621397/08/0594پايدار پويای نفیس81071

69,648,414,257821,742,4772652ماده 169مكرر548960971397/08/0594پايدار پويای نفیس91071

22,872,000,0005,718,000,0002652عملكرد548750131397/08/0593پايدار پويای نفیس101071

2652)  جريمه(20,800,000 1,040,000,000حقوق544244701397/07/2693پايدار پويای نفیس111071

136,765,645,4821,619,696,9482652ماده 169مكرر544232991397/07/2693پايدار پويای نفیس121071

279,404,000,00069,851,000,0002652عملكرد542805481397/07/2492پايدار پويای نفیس131071

2652)  جريمه(25,999,999 1,299,999,948حقوق542804111397/07/2492پايدار پويای نفیس141071

2652 اصج500,006,000,00068,000,870,000تكلیفی542802411397/07/2492پايدار پويای نفیس151071

2,485,226,990,07549,704,539,8012652ماده 169مكرر542754261397/07/2492پايدار پويای نفیس161071

م.الف:2975اداره روابط عمومی امور مالیاتي شهر و استان تهران
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ط�اب و حوزویان در حمای�ت از مردم مظل�وم یمن، در 
مدرس�ه فیضیه قم به تجم�ع پرداختند و علی�ه ظالمان و 

استکبار جهانی شعار سر دادند.

روز گذش��ته و در مدرس��ه فیضیه قم، طالب و حوزویان در حمایت از 
مردم مظلوم یمن تجمع کردند و جنایات اتفاق افتاده در این کش��ور را 
محکوم کردند. این تجمع با حضور علما، فرهیختگان حوزوی، اساتید، 
برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و طالب و مردم برگزار 
شد. تجمع کنندگان در مدرسه فیضیه با شعارهای »مرگ بر آمریکا«، 
»مرگ بر اسرائیل«، »مرگ بر آل سعود«، »درود بر رزمندگان یمن« 
و... ضمن اعالم انزجار از حمالت وحشیانه به مردم یمن، از مردم مظلوم 

و بی دفاع این کشور اعالم حمایت کردند.

 آل سعود مانع رسیدن غذا و دارو به یمن می شود
در این تجمع، »سیدصادق شرفی« از علمای کشور یمن به سخنرانی 
پرداخ��ت و جنایات رخ داده در این کش��ور را محکوم ک��رد و آمریکا را 
منش��اء تمام این جنایات دانست. شرفی طی س��خنانی در این تجمع، 
بیان داش��ت: وضعیت امروز مردم یمن مانند وضعیت شعب ابی طالب 
و محاصره اهل بیت در کربال اس��ت و آل سعود از رسیدن مواد غذایی و 
دارویی به یمن خودداری می کند و گویی تفکر زمان جاهلیت نخستین 
دوباره بازگش��ته است و اکنون شاهد آن هس��تیم. وی سکوت جامعه 

جهانی و سازمان ملل در برابر جنایات یمن را محکوم کرد و عنوان کرد: 
با تمام مشکالت و سختی ها، مردم یمن به مقاومت خود ادامه می دهند 

و قطعا پیروزی بسیار نزدیک است و به زودی آل  سعود نابود می شود.

 پیروزی ملت یمن نزدیک و حتمی است 
آیت اهلل محسن اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی هم طی 
سخنانی در اجتماع حوزویان در حمایت از مردم یمن در مدرسه علمیه 
فیضیه با اش��اره به وضعیت کنونی جهان اظهار داشت: دنیای استکبار 
به صورت افسارگسیخته در نقاط مختلف جهان به خصوص منطقه ما 
دست به جنایت می زند. وی ادامه داد: در روایات از یمن به عنوان مبدا 
جوشش علم و ایمان یاد شده اس��ت و جنایت های آل سعود در یمن با 
مباش��رت و حمایت آمریکا و رژیم صهیونیس��تی و رژیم های مرتجع 
صورت می گیرد، این جنایت ها از کم نظیرترین جنایت ها است و رژیم 

سعودی مردم یمن را از آب و غذا و دارو محروم کرده است.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی افزود: اجتماع طالب در فیضیه 
فراخوان وجدان جهانی برای حمایت از ملت یمن اس��ت، این ملت در 
سابقه خود تاریخ هجوم و ظلم به دیگران ندارد. آیت اهلل اراکی ملت های 
آزاده دنیا را حامی یمن دانست و تصریح کرد: با تمام امکانات به مردم 
یمن کم��ک و از مقاومت این ملت حمایت می کنی��م تا مردم یمن به 
پیروزی برسند. وی ادامه داد: حکومت آل سعود جرثومه فساد است که از 
ابتدای شکل گیری آن منشا تفرقه، ستیز، انحراف و مبارزه با ارزش های 

دینی بود و از ابتدای شکل گیری حکومت آل سعود تاکنون سردمداران 
این حکومت با دشمنان اسالم همکاری داشتند.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی افزود: پیروزی ملت یمن نزدیک 
و حتمی اس��ت و روز برچیده شدن حکومت آل س��عود دور نیست، این 
حکومت از درون خواهد پاشید، امروز آرای جهانی بر ضد رژیم آل سعود 
اس��ت و همه جهانیان به جنایت کاری این رژیم پی بردند. قتل و تکه 
تکه کردن جنازه خاش��قچی در کنسولگری از زشت ترین جنایت ها در 

تاریخ معاصر بود.
آیت اهلل اراکی با اش��اره به جنایت قتل خاشقجی، اظهار کرد: این قتل 
نشان داد که رژیم آل سعود هیچ حد و مرزی برای جنایت کردن ندارد، 
برمال شدن کشته شدن جمال خاشقجی حکمت خداوند بود تا پرده از 
چهره رژیم سعودی برداشته ش��ود. وی ادامه داد: امروز رژیم سعودی 
در س��طح بین الملل منزوی شده است در حالی که چند سال پیش این 
حکومت ادعای رهبری جهان اسالم را داشت. دبیرکل مجمع تقریب 
مذاهب اسالمی افزود: امروز باید جهانیان جریان های بین المللی برای 
حمایت از مردم ایجاد کنند و صحنه های جنایت حکومت س��عودی در 
یمن به دست تمام جهانیان برسد، ثروتمندان باید به مردم یمن کمک 
کنند و نمازهای جمعه صحنه جمع آوری برای کمک به مردم یمن باشد. 
به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت اهلل اراکی خاطرنشان کرد: ملت ایران 
و حوزه های علمیه با تمام نیرو و توان از ملت یمن پشتیبانی می کنند و 

همه جهان باید به یاری ملت یمن بشتابند.

تجمع طالب و حوزویان قم در حمایت از مردم یمن
در پی جنایات وحشیانه آل سعود صورت گرفت

نمایندگان مجلس و اعضای اقتصادی دولت در جلسه ای   سیاست  
غیرعلنی در صحن بهارستان، بر عزم مشترک قوا برای 

مقابله با تحریم ها تأکید کردند.

مجلس شورای اسالمی، پیش از آغاز نشست علنی روز گذشته خود، 
جلسه غیرعلنی 3ساعته داشت. علی الریجانی رییس مجلس در آغاز 
نشست علنی روز گذشته مجلس، طی سخنانی اظهار داشت: 3ساعت 
جلسه غیرعلنی داشتیم که مرکز پژوهش های مجلس گزارشی درباره 
وضعیت تحریم ها و نحوه مقابله با آن ارائه کرد که گزارش��ی خوب و 

تخصصی بود. 
وی ادامه داد: از دولت مس��ئوالنی از س��ازمان برنامه و بودجه، وزارت 
اقتص��ادی و امور دارایی و بانک مرکزی حضور یافتند و توضیحاتی را 

در این باره ارائه کردند. 
رییس مجلس تصریح کرد: قرار بر این ش��د ک��ه موضوعات مذکور 
در کمیس��یون های تخصصی مجلس بیشتر مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گیرد و در کمیته ای مش��ترک با دولت عملیاتی ش��ود. الریجانی 
خاطرنشان کرد: همچنین درباره بسته های حمایتی برای حل نیازهای 
مردم و قشرهای مستضعف کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 

بهروز نعمتی س��خنگوی هیأت رییس��ه مجلس هم طی سخنانی در 
خصوص این جلس��ه  با بیان این که یک نس��خه از ای��ن گزارش به 
دولتمردان حاضر در این جلس��ه تقدیم ش��د، اظهار داش��ت: نوبخت 
و دژپس��ند نیز در این جلس��ه گزارش��ی را درباره اقدامات دولت برای 
رسیدگی به وضعیت معیش��تی مردم، رفاه کارگران ارائه کردند. وی 
افزود: در این جلسه قرار شد کمیسیون های تخصصی مجلس بررسی 
این گزارش و رسیدگی به آن را در دستورکار خود قرار دهند، همچنین 
قرار ش��د کمیته ای در دولت برای مقابله با تحریم ها و رس��یدگی به 
معیشت مردم تشکیل شود.نعمتی تاکید کرد: قوای سه گانه کشور در 

صدد حل مشکالت معیشتی مردم هستند.

 طرح جلوگیری از سوختن گاز های نفت در اهواز
در ادامه دس��تور کار روز گذشته مجلس، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت 
که برای پاسخ به سوال علی ساری نماینده اهواز درخصوص سؤالش 
مبنی بر علت عدم پاسخگویی مدیران نفت، عدم توزیع مناسب خدمات 
اجتماعی و عدم اعطای مالیات شهرداری ها، به صحن علنی رفته بود، 
گفت: مسئله مسئولیت های اجتماعی دس��تگاه ها از جمله نفت یک 
مقوله ای است که درباره آن کارهای زیادی انجام شده و سال هاست 
ک��ه به آن پرداخته ایم، لذا اگر درخصوص این مس��ائل، مدیران نفتی 
پاسخگوی سواالت نمایندگان محترم نبودند، این مسئولیت متوجه 

بنده بوده و به نوبه خود از نمایندگان محترم عذرخواهی می کنم. وی 
افزود: درخص��وص پرداخت های مالیات های ارزش افزوده و عوارض 
آالیندگی به معاونت امور مجلس دس��تور داده ش��د که با نمایندگان 

محترم و مسئوالن استانی جلسه ای برگزار کند و مسئله را حل کند. 
وزی��ر نفت ادام��ه داد: در م��ورد آلودگی هوا و گازهای نفت س��وخته 
ش��ده وضعیت خوبی در استان خوزس��تان وجود ندارد، خوشبختانه با 
برنامه های انجام ش��ده امیدواریم ظرف 2س��ال آینده هیچ گازی در 
اطراف اهواز سوخته نشود و آلودگی ناشی از آن به کلی برانداخته شود. 
وی همچنین افزود: متأسفانه تصور می شود که تمام پول نفت استخراج 
شده و به حساب وزارت نفت واریز می شود و این وزارتخانه حق مردم 
را نمی دهد، در حالیکه این پول تا ریال آخر به حساب خزانه واریز شده 
و در همین مجلس برای آن تصمیم گیری می ش��ود. زنگنه ادامه داد: 
یکی از اقدامات خوبی که وزارت نفت درخصوص مس��ائل اجتماعی 
انجام داده است، به کارگیری 250کارآموز در منطقه غرب کارون است 
که به آنها آموزش های حرفه ای داده شده که خوشبختانه بیشتر آنها 

به کار گرفته شده اند.
 نهایتا س��اری پس از اس��تماع اظهارات زنگنه، از پاس��خ های وی به 

طور مش��روط قانع ش��د. در ادامه کار مجلس، محمد دهقان نماینده 
مردم چناران در مجلس، طی میان دس��تور خود، گفت: برخی مقامات 
مذاکره کننده با گروهFATF بیش از آنکه به دنبال منافع ملت و مبارزه 
با پولشویی در این مذاکرات باشند، به فکر اخذ ویزای اقامت در آمریکا، 
کانادا و اس��تخدام در س��ازمان ملل بودند. وی افزود: متأسفانه گروه 
FATF که کاماًل با هدایت آمریکا و برخی البی های صهیونیستی 
فعالی��ت می کند ت��الش دارد با متهم کردن ایران به پولش��ویی مانع 
فروش نفت و وارد کردن ارز ناش��ی از آن به کش��ور ش��ود. ما نه تنها 
این اقدامات را که ب��رای دور زدن تحریم ها توس��ط افراد نزدیک به 
وزارت نفت و بانک مرکزی در دولت های مختلف در جنگ اقتصادی 
با آمریکا انجام می شود را پولش��ویی نمی دانیم بلکه این کار را اقتدار 
جمهوری اس��المی ای��ران در این جنگ تلقی می کنی��م. نمایندگان 
مجلس همچنین، محمد حس��ن نژاد را ب��ا ۹۷رای و احمد انارکی را با 
۹3رای به عنوان ناظر در شورای اقتصاد تعیین کردند. به گزارش خانه 
ملت، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رییس مجلس هم از اعالم 
وصول طرح س��امان دهی پیام رسان های اجتماعی و طرح تخصیص 

ارز دولتی به کاالهای اساسی و خدمات ضروری خبر داد.

تالش قوای سه گانه برای حل مشکالت معیشتی
در جلسه غیرعلنی مجلس موضوعات مرتبط با تحریم ها بررسی شد

  دکتر حسین کنعانی مقدم 
یادداشت

خبر کوتاه

نعل وارونه حقوق بشری! 
بهانه جویی های حقوق بشری و هجمه و تحریم نظام سلطه با این حربه 
به جمهوری اسالمی مدت هاست که به یک پروژه نخ نما شده و ناکارآمد 
تبدیل ش��ده اس��ت. آخرین پرده از این نمایش، زمانی رونمایی ش��د که 
اخاللگران نظام اقتصادی )سلطان س��که و همدستش(  با برخورد قاطع 
دس��تگاه قضا اعدام شدند و نقطه عطف دیگری از ضرب شست قانون به 
غارتگران و مفسدان رقم خورد. پس از اجرای این حکم که موجبات ثبات 
در بازار و رضایت عمومی را فراهم آورد، س��ناریوی مضحک به اصطالح 
مدافعان حقوق بش��ر کلید خ��ورد و افراد معلوم الحالی ازجمله »ش��یرین 
عبادی« و کمپین هایی که به اش��اره او و اربابانش تحریک ش��ده بودند، 
برخورد قاطع با قانون شکنان را در مرکز انتقادات تند و بی وقفه رسانه ای 
خود قرار دادند و جیغ های بنفش کشیدند. در موضوع بلوای دراویش فتنه 
گر و غائله ای که پس از اعدام عامل به شهادت رساندن نیروهای انتظامی 

روی داد نیز شاهد همین هیاهو و فریادها از سوی این عده بودیم.
این جماعت در پیروی از مانیفس��تی که غرب ب��رای آن ها تدوین کرده، 
ارزش و جایگاهی بیش از مس��تخدم و کارگر در حوزه حقوق بشر ندارند و 
مطابق جیره و مواجبی که دریافت می کنند، سفارش ها را در نوبت انجام 
قرار می دهند. هدف اصلی هم مشخص است. در پس حمله به قوه قضائیه، 
کلیت نظام را مدنظر قرار داده اند؛ همان گونه که پیش ازاین، همه نهادها و 
شخصیت های انقالبی آماج حمالت و لجن پراکنی آن ها قرارگرفته بود 
اما تفاوتی که طی س��ال های اخیر مشاهده می شود این است که از حمله 
به آموزه های اسالمی با حربه حقوق بشری به منظور فقه زدایی از قوانین 
به نتیجه دلخواه خود نرسیده و طرفی نبس��ته اند و حاال اجرای عدالت را 

بهانه کرده اند.
کشتی ایرادات بنی اسرائیلی هوچی گران و مدافعان دروغین حقوق بشر 
خارج نش��ین زمانی به گل نشس��ت که با منطق قوی و سدید جمهوری 
اسالمی در خصوص موازی بودن احکام اجتماعی اسالم با مردم ساالری 
مواجه ش��دند. آیت اهلل آملی الریجانی در همایش حقوق بشر اسالمی در 
مرداد ۹5 به تبیین تناقض نگاه غرب و گروه های مدافع حقوق بش��ری با 
دموکراسی در کشورمان پرداخته و تصریح کردند: »غربی ها به چه دلیل 
نگاه خود را به همه دنیا تحمیل می کنند، این با حقوق بشر در پارادوکس 
اس��ت. در جمهوری اس��المی ایران ۹8 درصد مردم ما به قانون اساسی 
رأی دادند. در این قانون اساس��ی یک نظام سیاس��ی تشریح شده و مورد 
تصویب قرارگرفته که اس��الم اساس آن است. شما می گویید این نباشد، 
بر چه اس��اس این را می گویید؟ این نفی شما نفی حقوق مردم ماست. چه 
کسی به شما این حق را داده که ایدئولوژی و روش زندگی خود را به تمام 

دنیا تحمیل کنید؟«
افزون بر این، سکه کج مدعیان حقوق بش��ر وقتی افتاد که در بزنگاه ها، 
خروش و حضور مردم را پای کار نظام و حمایت از مس��ئولین انقالبی آن 
دیدند لذا ب��ا عبور موقت از پروژه هایی نظیر زیر س��ؤال بردن حکم الهی 
قصاص، اکنون مدتی اس��ت که به بهانه دفاع از آزادی و حقوق زندانیان، 
اجرای عدالت در حق مفسدان اقتصادی را مغایر با حقوق بشر عنوان کرده 
و نقض گسترده حقوق انسان ها در مهد به اصطالح دموکراسی را عامدانه 

به فراموشی سپرده اند.
چرا راه دور برویم؟ به همین ماجرای عجیب قتل خاش��قجی نگاه کنید و 
ببینید که واکنش این گروه کذاب و دغل باز نس��بت به عربستان سعودی 
چیست. کمپین های حقوق بشری ضد ایرانی که تعداد کم افراد حاضر در 
تجمعات آن ها بعضاً مایه خنده و تفریح در داخل می شود، چرا به درخواست 
اعدام پنج عامل قتل روزنامه نگار منتقد س��عودی که از س��وی دادستان 
کل عربستان مطرح شده اس��ت، واکنش نشان نمی دهند؟! با کدام دلیل 
محکمه پس��ند، از حقوق آن ها برای برخورداری از یک دادگاه منصفانه و 
محاکمه آمر اصلی قتل – محمد بن سلمان – طفره می روند؟ آیا هیچ کس 
تاکنون شنیده است که خانم عبادی پشت تریبون رفته و با نگاه عاقل اندر 
سفیه، به سعودی ها به خاطر اعدام های قرون وسطایی خبرنگاران و فعاالن 
سیاسی که تنها جرمشان، انتقاد از دستگاه ظلم آل سعود بوده است، بتازد 

و خواستار فشار جهانی برای توقف این اعدام ها شود؟!
خاش��قجی یک نفر بود که ملبس بودنش به لباس ژورنالیس��م، از او یک 
اس��طوره مظلوم و مقتول س��اخت اما قتل هزاران زن و کودک و بی گناه 
در یم��ن به دس��ت ولیعهد جاه طلب س��عودی گویا در قام��وس مدعیان 
مواجب بگیر حقوق بش��ر، کوچک ترین اعتبار و اهمیتی ندارد. شاید گفته 
ش��ود که یمنی ها، عراقی ها، س��وری ها و ... از نظر شیرین عبادی ها ژن 
برتر نیستند. بسیار خوب، اگر مس��لمان منطقه به زعم باطل این عده آدم 
نیستند، بفرمایید که چرا در مورد نقض گسترده و سیستماتیک اقلیت های 
قومی و مذهبی در آمریکا خفه خ��ون گرفته اند؟! چرا پلیس قاتل نوجوان 
سیاه پوست پس از ارتکاب آن جنایت هولناک که به شورش در چند شهر 
منجر شد، در مهد آزادی و عدالت، آزاد می شود و کسی از مدعیان حقوق 
بشر که اعدام مفسدان مخل امنیت اقتصادی کشور را برنمی تابند، حتی 
اخم هم نمی کنند؟! رژیم صهیونیستی هزاران نفر ازجمله ده ها زن، کودک 
و نوجوان را در راهپیمایی های بازگش��ت به شهادت می رساند ولی ایران 
را به دلیل اجرای عدالت متهم به نقض حقوق بش��ر می کنند! عربستان با 
بمب های فسفری و سالح های کش��تارجمعی به جان مردم یمن افتاده، 
نقش پدر جدی خود برای تروریس��ت های داعش، القاعده، طالبان و ... را 
به خوبی ایفا می کند، در روز روشن، یک خبرنگار منتقد را در یک ساختمان 
دیپلماتیک تکه تکه می کند ولی ایران باید تحت فش��ار و تحریم و هجمه 
قرار گیرد! ایران با تروریسم تکفیری رشد یافته تحت حمایت های آمریکا 
و آل سعود مبارزه و ریشه آن ها را کنده است و به جای تقدیر، مورد انتقادات 
وسیع مغرضانه قرار می گیرد که چرا حق چند تروریست اقتصادی را کف 
دست آن ها قرار داده است. بیان نگرانی از بابت نقض حقوق بشر در ایران از 
جانب این گروه های معاند به نمایندگی از زرساالران بین المللی درحالی که 
متحدین استراتژیک غرب و آمریکا و خود این کشورها، به صورت روزانه و 
الینقطع، ابتدایی ترین حقوق انسان ها را نقض می کنند، تالشی است برای 
اینکه انقالب اس��المی کانون و مطمح توجه افکار عمومی دنیا به عنوان 
ناقض حقوق بشر باشد تا با یک تیر دو نشان بزنند. ازیک طرف، خوراکی 
برای انحراف از فجایع و مظالم آن ها در اطراف و اکناف دنیا توسط منظومه 
غرب و هم پیمانانش فراهم کنند و از س��وی دیگر، جمهوری اسالمی را 
در راس��تای اهداف سیاسی کاخ سفید و شرکایش، به خیال خود به گوشه 
رینگ حقوق بشری ببرند و هزینه مقاومت در برابر نظام سلطه را افزایش 
دهند. نعل وارونه ای که س��رانجامی نخواهد داشت و آرزوی تحقق آن را 

به گور خواهند برد.

 عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در نشست روز 
گذشته این کمیس��یون، با بررسی الیحه اصالح ماده1۹ قانون رسیدگی 
به تخلفات رانندگی، الزام الزام بس��تن کمربند برای سرنشینان عقب به 

تصویب رسید.

 حجت االس��الم مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: نظارت مجمع تشخیص بر اجرای سیاست های کلی نظام در زمان 

حیات مرحوم هاشمی نیز اعمال می شد و این مساله امر تازه ای نیست.

گزیده ها

ضربه وزارت اطاعات 
به اخالگران بازار پتروشیمی

 روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت اطالع��ات از ضرب��ه 
وزارت اطالعات به اخاللگران 
بازار پتروشیمی خبر داد. در این 
اطالعیه  آمده است: سربازان 
گمنام امام زمان)عج(، یکی از 
بزرگترین شبکه های داللی و 
اخالل گر محصوالت پتروش��یمی را متالش��ی کردند. این شبکه 
غیرقانونی به صورت سراسری به ویژه در استان های تهران،خراسان 
رضوی، گیالن، قم، مازندران، گلس��تان، کهکیلویه و بویراحمد و 
قزوین فعالیت داشتند و درصدد ایجاد تقاضای کاذب در بازار بودند. 
حجم تخلفات مالی این شبکه حدود 500میلیارد تومان برآورد شده 
است و با تالش بی وقفه س��ربازان گمنام امام زمان)عج( عالوه بر 
کشف ده هزار تن محصوالت پتروشیمی، 14نفر از عوامل اصلی این 
شبکه دس��تگیر و به دستگاه قضایی معرفی شده اند. گفتنی است با 
اقدامات اخالل گران و دالالن، بازار مواد پتروشیمی در ماه های اخیر 
ملتهب شد و نرخ محصوالت صنایع غذایی و نساجی رشد 5برابری 
داش��ت که با اقدامات وزارت اطالعات، اکنون شاهد روند کاهشی 

قیمت ها در این بازار هستیم و همچنان ادامه دارد.

دشمنان در پی مهار 
محور مقاومت هستند

 علی اکب��ر والیت��ی دبیرکل 
بی��داری  جهان��ی  مجم��ع 
اسالمی، طی سخنانی به نقش 
مح��ور مقاوم��ت در مقابله با 
توطئه ها و نقش��ه های شوم 
دش��منان و وظیف��ه مه��م و 
سنگین نویسندگان و ناشران 
در روشنگری و نشان دادن پشت پرده توطئه و تزویر آمریکا و حامیان 
انان در منطقه اش��اره ک��رد. به گزارش مهر، وی نح��وه مواجهه و 
رویکردهای موجود در ارتباط با جبهه مقاومت را مورد بررسی قرار 
داد و اظهار داش��ت: سیاس��ت ها و دیدگاه های آمریکا در برابر این 
جریان بزرگ و مقتدر همانا نهادینه س��ازی گفتمان سازش بوده تا 
بتواند به گونه ای مسیر رو به رشد جریان مقاومت اسالمی در منطقه 
را مهار و امنیت رژیم صهیونیستی را با راه اندازی جنگ های نیابتی 
و تبدیل مواجهه اسالمی- صهیونیستی به نزاع اسالمی-اسالمی، 
بیش از پیش تامین کند که جز با پذیرش خواسته ها و تسلیم شدن 
در برابر فشارهای آمریکا در پی استقرار یک نظام مدون، نهادینه و 

پایدار آمریکایی در منطقه غرب آسیا محقق نمی شود.

روابط تهران و بغداد 
ریشه در تاریخ دارد

 »برهم صالح« رییس جمهور 
عراق پس از پایان سفر خود به 
تهران با انتشار پیامی در فضای 
مجازی روابط ریشه دار عراق و 
ایران را س��تود. وی در صفحه 
شخصی خود نوشت: ما با ایران 
رواب��ط اجتماع��ی و فرهنگی 
داریم که ریشه در تاریخ مان دارد. برای تقویت روابط و همکاری های 

اقتصادی خود تالش می کنیم. 
عراق با روابط ویژه خود با کشورهای مسلمان همسایه و کشورهای 
عربی، محور اصلی گروهی در منطقه است که بر احترام به حاکمیت 
و همگرایی اقتصادی و پایان دادن به منازعات بیهوده تکیه دارند. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، دفتر ریاست جمهوری عراق نیز در 
بیانیه ای اعالم کرد برهم صالح تهران را به مقصد ریاض بنا به دعوت 
»سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه عربستان ترک کرد. در این بیانیه آمده 
است: برهم صالح در پایان سفر موفقیت آمیز به جمهوری اسالمی 

ایران، راهی ریاض شد.

صهیونیست ها 
ببر کاغذی هستند

 حسین امیرعبدالهیان مدیر کل 
امور بی��ن المل��ل مجلس در 
برنام��ه »نگاه یک« س��یما با 
اش��اره به اینکه ای��ران تجربه 
و  یم ه��ا  تحر له  4س��ا 0
حکوم��ت دارای را دارد، گفت: 
در زمینه تحریم های آمریکا، 
ایس��تادن روی پای خودمان در 40س��ال گذش��ته جواب داد و در 
پیش��رفت های دفاعی، موش��کی و نف��وذ و ق��درت منطقه ای ما 
آمریکایی ها نه تنها هیچ نقشی نداشتند بلکه سعی کردند مانع شوند 
و در هیچ سطح از پیشرفت های علمی و فناوری کشورمان هم نقشی 
نداشتند، درمورد اروپایی ها هم نباید امید داشته باشیم. وی با اشاره 
به شکست اخیر رژیم صهیونیستی از حماس افزود:  مقاومت به رغم 
فشارهای شدید در بهترین وضعیت است. امیرعبداللهیان ادامه داد: 
نخس��تین وزیر رژیم صهیونیس��تی حضور ترامپ در کاخ سفید را 
فرصت طالیی برای این رژیم می داند و در پی تثبیت جایگاه ولیعهد 
عربستان است زیرا به گفته مقامات صهیونیستی آنها 40سال منتظر 
روی کار آمدن ش��خصی مانند بن س��لمان در عربستان بودند. وی 
گفت: صهیونیس��ت ها می دانن��د با وجود داش��تن صدها کالهک 
هسته ای چقدر شکننده و مانند ببر کاغذی هستند و به این دلیل خود 

را در بین دیوارهای بتنی محاسبه کرده اند.

حضور ناوهای ایران در آب های آزاد 
ادامه می یابد

 دریادار س��یدمحمود موسوی 
ارت��ش  عملی��ات  مع��اون 
جمهوری اس��المی ای��ران با 
اشاره به قدرت نیروی دریایی، 
اظهار داش��ت: حضور ناوگان 
نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در آب های آزاد 
به منظور تامین منافع کشور ادامه خواهد داشت. وی در گفت وگو با 
ایرنا، افزود: تا زمانی که حضور ناوگروه های ارتش برای تامین منافع 
ایران ضرورت داشته باش��د، اعزام ناوگروه ها به آب های آزاد ادامه 
خواهد داشت. وی با بیان اینکه نیروی دریایی ایران نیرویی قدرتمند 
اس��ت، افزود: اگر ما صحنه دریا و آب های آزاد را خالی کنیم، قطعا 

دیگران از فرصت استفاده خواهند کرد. 
موسوی با اعالم اینکه اعزام ناوگروه های ارتش به اقیانوس اطلس 
نیز در دستور کار است، گفت: حضور ناوگروه های ایرانی در اقیانوس 
اطالس در زمان و شرایط الزم بر اساس نیاز و دستور سلسله مراتب 
فرماندهی انجام خواهد شد؛ هرچند که پیش از این نیز این ماموریت 

انجام شده است.

 HEMAYATONLINE. 
IR

رئیس س�ازمان بس�یج گف�ت: در هفته 
بس�یج، ه�زار و ص�د و پنج�اه پ�روژه 
محرومیت زدایی افتتاح می شود و ۳هزار 
واحد کوچک و خ�رد اقتصاد مقاومتی در 

حوزه خانگی نیز آغاز به کار خواهد کرد.

سردار غالمحسین غیب پرور رییس سازمان بسیج 
مستضعفین روز گذشته در نشست خبری خود در 
آستانه هفته بسیج، اظهار داشت: بنای ما از ابتدای 
سال۹۷ تاکید بر خدمت رسانی است که جلوه ای 
از آن را در مرداد و شهریور امسال مشاهده کردیم 
که اتمام آن هم تجمع بزرگ استادیوم آزادی بود 
و ای��ن دور از خدمت رس��انی تا پایان س��ال ادامه 
خواهد داشت. وی با بیان اینکه هفته بسیج از 2۹ 
آبان شروع می ش��ود درباره برنامه های این هفته 
گفت: هزاروصدوپنجاه پ��روژه محرومیت زدایی 
افتتاح می ش��ود و 3ه��زار واحد کوچ��ک و خرد 
اقتصاد مقاومتی در ح��وزه خانگی نیز آغاز به کار 

خواهد کرد. 

 ورود بسیج به حوزه انرژی خورشیدی
غیب پرور از اعزام ش��ش هزار گ��روه جهادی  به 
مناطق مختلف کش��ور خبر داد و افزود: برنامه ای 
که ب��رای اولین بار به اطالع مردم می رس��د این 
است که بس��یج در حوزه انرژی خورشیدی ورود 
کرده و ش��روع به ساخت س��ه هزار واحد نیروگاه 
پنج کیلووات��ی کرده که بن��ا داری��م در آینده به 
س��مت نیروگاه های صد کیلوواتی حرکت کنیم. 
رییس سازمان بسیج مستضعفین از اجرای طرح 
ایران یار خب��ر داد و گفت: در ای��ن طرح، با هدف 
ایجاد خودباوری در بین دانش آموزان، س��ی هزار 
دانش آموز از کارخانجات و صنایع تولیدی کشور 

بازدید می کنند. وی ادامه داد: همچنین از هزار و 
پانصد مدی��ر کارخانه و کارگاه تولیدی و صاحبان 
صنایع دولتی و غیردولتی دعوت شده تا به مدارس 
بروند و توضیحاتی را درباره ظرفیت های اقتصادی 
کش��ور بدهند. جامعه مخاطب نیز س��یصدهزار 
دانش آموز کشور اس��ت. وی در بخش دیگری از 
س��خنان خود، طرح میز خدمت را تجربه موفقی 
دانست که مدیران به مردم پاسخ گو بودند و افزود: 
در هفته بسیج، هشتصد میز خدمت توسط بسیج 
کارمندان دایر می شود که مدیران دولتی با محور 
مساجد پاسخگوی مردم خواهند بود. غیب پرور، 
مواجهه مسئولین با آحاد مردم را کمک کننده به 
پاس��خ گویی به جامعه دانس��ت و تصریح کرد: در 
ش��رایط خاص اقتصادی کشور، این پاسخگویی 
می تواند یک مرحم و التیام باشد؛ از طرفی، نزدیک 
شدن مردم به الیه مسئولین، کار ارزشمندی است.
رییس سازمان بسیج مستضعفین، اعزام  چهار هزار 
هسته علمی مهندسین کشاورزی به سراسر کشور 
را یکی دیگر از برنامه های هفته بس��یج دانست و 
اضافه کرد: قریب به سی و نه هزار روستا در کشور 
داریم که در نظر داریم در دوره ای چهارساله نگاه 
تحولی متناسب با اقلیم کشور در حوزه کشاورزی 
به این روستاها داشته باشیم. وی افزود: از اواسط 
سال ۹۷ رویکرد عملی ما در این زمینه شروع شده 
که این اعزام، بخش��ی از آن  فرایند کلی است. به 
گزارش خبرگزاری ها، غیب  پرور درباره س��ه ویژه 
برنامه هفته بسیج، گفت: برگزاری جشنواره فیلم 
مقاوم��ت، رویدادی فرهنگی بزرگ در کش��ور و 
منطقه و بین الملل اس��ت که آثار تولیدی در حوزه 
س��ینمایی، فیلم کوتاه و مس��تند در ایران و خارج 
کش��ور به مدت یکس��ال فراخوان ش��ده و آماده 

برگزاری ا ست.

مقامات و بازرگانان چینی و روس اعام 
کرده ان�د ک�ه تحریم ه�ای ضدایران�ی 
واش�نگتن را قبول ندارند و در ش�رایط 
تحریم نیز با کش�ورمان روابط تجاری 

خواهند داشت.

این روزها که آمریکایی ها برای تنفس مصنوعی 
تحریم های خود، معافیت های گس��ترده ای را به 
کش��ورهای مختلف برای روابط تجاری با ایران 
داده اند، چین و روسیه با رد تحریم های یکجانبه 
واش��نگتن، خواه��ان ادامه همکاری ب��ا تهران 
هستند. در همین رابطه، »الکساندر نوآک« وزیر 
انرژی روس��یه گفت: مس��کو همچنان به دنبال 
س��ازوکاری برای همکاری با ایران اس��ت. وی 
در گفت وگو با خبرگ��زاری آناتولی ترکیه، افزود: 
علی رغ��م تحریم ه��ای آمریکا، روس��یه ممکن 
اس��ت به منظور ادامه همکاری ه��ای تجاری با 
ایران، تس��ویه پرداخت ها را ب��ه ارزهای ملی دو 
کشور انجام دهد. نوآک توضیح داد: تحریم های 
آمریکا علیه ایران را که بدون تایید شورای امنیت 
سازمان ملل به صورت یک جانبه اعالم کرد، به 
رس��میت نمی شناس��یم. ما به دنبال سازوکاری 
برای همکاری هس��تیم که یکی از آنها تس��ویه 
پول کاالهای عرضه ش��ده به ارزهای ملی است. 
به گفته نواک که ریاس��ت کمیسیون بین الدولی 
ایران و روسیه را نیز بر عهده دارد، این گام، مسکو 
را به توس��عه همکاری با ایران قادر می سازد. وی 
خاطرنش��ان کرد: اعالم تحریم ه��ا علیه ایران، 
وضعیت جدیدی برای ما نیس��ت. تا سال 2015 
که تحریم ها برداش��ته ش��د، ما با ایران همکاری 
داش��تیم و همکاری های تجاری و اقتصادی را با 

ایران توسعه داده بودیم.

 راه برای مراودات تجاری پیدا می کنیم
»زین بصراوی« خبرنگار شبکه انگلیسی الجزیره 
مستقر در تهران در گزارش��ی از بازرگانان وتجار 
چینی که برای حضور در یک نمایشگاه بین المللی 
به تهران س��فر کرده بودند، ابتدا شرایط تحریمی 
ایران را به آنها متذکر شده که پاسخ های چینی ها 
به آن جالب است. در یکی از این پاسخ ها، »لوسی 
کیو« مدیر فروش شرکت »فوجیان النگشنگ« 
چین، ضمن تاکید ب��ر روابط دیرینه دو کش��ور، 
روحیه جنگندگی مردم ایران را تحسین کرد. وی 
به الجزیره گفت: مشکالت در آینده از بین خواهند 
رفت. به نظر من، ما همیشه می توانیم راهی برای 
مراودات اقتصادی با ایران پیدا کنیم. »یوس��ف 
شا« صاحب یک رستوران چینی در تهران هم در 
این باره گفت: شک نکنید اگر تحریم های آمریکا 
نباشد ایران کشور اول خاورمیانه خواهد شد. اگر به 
ایران 10 سال فرصت داده شود، ایران به بهترین 
و مدرن ترین کش��ور خاورمیانه بدل می شود. به 
گزارش فارس، »دیوید ژائو« یکی از اتباع چین که 
دانشجوی دانشگاه تهران نیز درخصوص سوال 
خبرنگار الجزیره، پاسخ داد: به نظر من برای ایران 
این موضوع مشکلی درست نمی کند چرا که آنها 
در حال تجربه تقریبا 40 ساله تحریم ها هستند و 
آنها اهمیتی به اینکه تحریم های بیش��تری هم 

علیه شان اعمال شود، نمی دهند.
خبرنگار الجزیره در پایان گزارش خود تأکید کرد: 
به نظر می رسد سیاست های تنبیهی آمریکا علیه 
هر دو کشور چین و ایران، آنها را به سمت نزدیک تر 
شدن سوق می دهد و با نگاهی به تاریخ طوالنی 
ایران و چین باید گفت که فصل ها تغییر می کنند و  
این دو جامعه آسیایی در کنار هم مصمم به تحمل 

طوفان هستند.

افتتاح بیش از هزاروصد پروژه 
محرومیت زدایی توسط بسیج

تهران در فشارهای واشنگتن 
تنها نیست

گزارش خبری  از همکاری روسیه و چین با ایرانسردار غیب پرور خبر داد



   دوشنبه
  28 آبان 1397   

  شماره  4344

3

  قضـایی  

ورود دادستانی به موضوع گرانی های 
اخیر محصوالت لبنی 

معاون دادستان کل کشور از ورود دادستانی به گرانی های اخیر محصوالت 
لبنی خبر داد.

محمدجواد حش��تمی با اشاره به ورود دادس��تانی کل به گرانی های اخیر 
محصوالت لبنی از برگزاری جلسه با حضور دستگاه های دولتی و بخش 
خصوصی )عوامل تولید و توزیع( به ریاست دادستان کل کشور طی چند 

روز گذشته، برای بررسی این موضوع خبر داد.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: در این جلسه مباحث مختلف مطرح 

و تصمیماتی نیز اتخاذ شد.
وی در رابطه با تثبیت قیمت ها گفت: س��تاد تنظیم بازار در جلسات هفته 
گذشته برای تنظیم قیمت جدید محصوالت لبنی مصوباتی داشته که به 

دلیل نهایی نشدن هنوز اعالم نکرده اند.
حشمتی گفت: بعد از ابالغ قیمت های مصوب، همه ارگان ها باید خود را 
تطبیق داده و از آن تبعیت و مفاد آن را اجرایی کنند، واحد های تولیدی نیز 
که مدعی هستند مواد اولیه شرکت های تولیدکننده لبنیات )شیر( به اندازه 

کافی و وافی نیست باید ایرادات خود را مرتفع کنند.
وی بیان داشت: البته آنچه واحد های تولیدی محصوالت لبنی بر آن ادعا 
دارند از موضوعاتی اس��ت که وزارت صنعت و معدن و تجارت پیگیر حل 
آن اس��ت؛ اما دادستانی کل کشور در راس��تای احقاق حقوق عامه به این 

موضوع ورود کرده است.

پایش کارت های بازرگانی و عملکرد 
صاحبان کارت ها در دستور کار

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی 
گفت: آسیب های کارت های بازرگانی صوری و اجاره ی باید بررسی شود 

تا از فرار مالیاتی سودجویان جلوگیری شود.
حجت اهلل درودگر در جلس��ه کارگروه پیش��گیری از قاچ��اق کاال و ارز، 
اظهارکرد: آسیب های کارت های بازرگانی صوری و اجاره ای باید بررسی 

شود تا از فرار مالیاتی سودجویان جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: قاچ��اق کاال، فرار مالیاتی و سوءاس��تفاده از کارت های 
بازرگانی از جمله مواردی اس��ت که باید نس��بت به آن حساسیت داشت. 
امسال طی دو مرحله تغییراتی در صدور کارت های بازرگانی صورت گرفته 
است. بی شک صدور و تمدید کارت های بازرگانی با شرایط خاص انجام 
می شود. درودگر با بیان این نکته که صدور کارت های بازرگانی به صورت 
حقیقی و حقوقی اس��ت، اظهارکرد: اهلیت تجاری بودن افراد باید محرز 
شود. برای افرادی باید کارت بازرگانی صادر کرد که حداقل سه سال سابقه 
ارائه اظهارنامه مالیاتی داش��ته باشد. وی ادامه داد: رتبه بندی برای صدور 
کارت های بازرگانی انجام ش��ود، در ۶ ماهه سال جاری ۶۴۱ فقره کارت 
بازرگانی دارای اعتبار داریم. پایش کارت های بازرگانی و عملکرد صاحبان 
کارت ها بررسی شود. گاه تیم های بازرسی کارایی الزم را ندارند، باید راه 
فرار را بر منفعت طلبان ببندیم. درودگر خاطرنشان کرد: باید همه دست به 
دس��ت هم دهیم و راه فرار مالیاتی را ببندیم. یکی از راه های جلوگیری از 
قاچاق کاال سامانه هایی هستند که در قانون پیش بینی شده که باید همواره 
به روز باش��ند. ۵ سالی است که از تصویب تش��کیل و ساماندهی سامانه 
می گذرد، اما هنوز در بحث س��امانه مشکل داریم که برای آن باید فکری 
کرد. وی تصریح کرد: با بازرس��ی کردن و راه اندازی تیم بازرس��ی کاری 
نمی توان کرد. هر جایی که مباحث مادی مطرح باش��د احتمال فساد هم 
قوت می گیرد. گزارش بازرسان به تنهایی مشکلی را حل نمی کند. اجاره 
دادن کارت بازرگانی دیگران و ورود به کار های وارداتی درس��ت نیست. 
برای هریک از دستگاه های عضو کارگروه وظیفه تعریف کنیم تا مشکالت 
این بخش به حداقل برس��د، چراکه به تنهایی نمی توان مشکالت را رفع 
کرد. درودگر گفت: بهتر است به جای اینکه بگوییم مشکلی نیست راه های 
فرار و روزنه ها را ببندیم. گلوگاه ها را بشناس��یم و شناسایی کرده و راهکار 
ارائه دهیم. س��ازمان های گمرک، صمت )صنعت، معدن و تجارت(، اتاق 
بازرگانی و مالیات راه های فرار را شناس��ایی کرده و به معاونت پیشگیری 
از وقوع جرم دادگس��تری گزارش دهند برای حل مشکالت باید راهکار 
نیز توس��ط این دستگاه ها ارائه شود. کارگروه با محوریت سازمان صمت، 
اتاق بازرگانی، اقتصاد و دارایی و تشکیل شود. پیشنهادات را ارسال کنید 

تا دقیق بررسی شود. 

لزوم ترویج فرهنگ کتابخوانی 
در جهت کاهش آسیب های اجتماعی

دادس��تان مرکز اس��تان قزوین با بیان اینکه امروز بیش از پیش ترویج و 
تبیین فرهنگ کتابخوانی در جامعه احس��اس می ش��ود، گفت: افزایش 
آگاهی های عمومی و اجتماعی بدون شک کاهش آسیب ها و مخاطرات 

اجتماعی را به دنبال دارد.
محمد قاسمی در حاشیه بازدید از کتابخانه امام خمینی )ره( قزوین که به 
مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار صورت پذیرفت، اظهارکرد: مطالعه 
باید به عنوان یک نیاز اساس��ی و الزم در جامعه مطرح شود تا عموم مردم 
به خواندن و مطالعه راغب شوند و فرهنگ کتابخوانی در سطوح مختلف 
جامعه رواج یابد. دادستان مرکز استان قزوین افزود: هیچ حاکمیتی از اینکه 
فرهنگ کتاب خوانی، درک معارف، فهم علوم و آشنایی با پیشرفت ها در 
جامعه اش، توسعه کمی و کیفی یابد آسیبی نخواهد دید بلکه بدون شک 
نفع و سود آن بیش��تر متوجه جامعه خواهد بود. وی تأکید کرد: در شرایط 
کنونی علی رغم توس��عه گس��ترده فناوری های ارتباطی و ش��بکه های 
مجازی در دنیا، تالیف و انتشار کتاب همانند روزنامه ها همچنان جایگاه، 
اهمیت و نقش خود را دارا است و نمی توان مدعی شد که روش های سنتی 
در س��ایه شیوه های جدید اطالع رسانی و کسب آگاهی قرار گرفته است.

قاسمی نقش کتاب را در کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی بسیار موثر 
دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد افزایش بسیاری از جرایم و 
آسیب های اجتماعی به طرق گوناگون و در سطوح مختلف جامعه هستیم و 
این موضوع نگران کننده است و می توان گفت، بسیاری از بداخالقی های 
اجتماعی، رشد آمار پرونده های بزهکاری و به خطر افتادن سالمت جسمی 

و روحی نتیجه دوری جامعه از کتاب و مطالعه است.
این مقام قضایی اس��تان بیان ک��رد: امروز بیش از پی��ش ترویج و تبیین 
فرهنگ کتابخوانی در جامعه احساس می شود و باید کودکانمان را با این 
فرهنگ آشنا سازیم تا در سنین باالتر کتابخوانی به عنوان یک ضرورت 
روزانه و غذای روح برای آنان به ش��مار بیاید و یقی��ن بدانیم که افزایش 
آگاهی های عمومی و اجتماعی بدون شک کاهش آسیب ها و مخاطرات 
اجتماعی را به دنبال دارد. دادستان عمومی و انقالب قزوین ادامه داد: اگر 
بخواهیم نسل آینده ما نس��لی دارای تفکر و اندیشه باشد و اگر بخواهیم 
جامعه ما یک جامعه س��الم و عاری از آسیب، جرم و بزه باشد بدون شک 
باید فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را در جامعه گسترش دهیم و در این راستا 
نقش خانواده ها، نهاد های متولی امر فرهنگ بخصوص سازمان آموزش 
و پرورش و مدارس بسیار اساسی است و در این جهت باید گام های مؤثر 

و عملی بردارند. 

قاضی سراج اعالم کرد
بررسی پرونده واگذاری یکی از 

فروشگاه های زنجیره ای
رییس س��ازمان بازرسی کل 
کش��ور از مفتوح بودن پرونده 
فالیت چک خب��رداد و گفت: 
این پرونده به دادس��را ارسال 
ش��ده و همچنان در این نهاد 

قضایی مفتوح است.
قاضی ناصر سراج، در گفت وگو 
با مه��ر، در خصوص آخرین وضعیت رس��یدگی ب��ه پرونده خرید 
هواپیمای فالیت چک، افزود: متأس��فانه در این پرونده مشکالت 
جدی داش��تیم. رییس س��ازمان بازرسی کل کش��ور تصریح کرد: 
گزارش های سازمان بازرسی در این رابطه تکمیل شده و ما به مراجع 
قضایی ذیربط ارسال کردیم. پرونده اکنون در دادسرا مفتوح است و 
این نهاد قضایی در حال بررسی موضوع است.  وی در پاسخ به این 
پرسش که با توجه به طوالنی شدن روند رسیدگی به این موضوع، 
آیا پرونده به بازرسی ارجاع داده شده است، گفت: این پرونده ارجاع 
نشده و به همان دادسرا ارسال شده و آنجا مفتوح است. وقتی پرونده 
به دادسرا ارس��ال می شود، بدین معنی اس��ت که مساله ای وجود 
داشته است.  س��راج همچنین در  پاس��خ به این پرسش که شنیده 
شده در واگذاری یکی از فروشگاه های زنجیره ای دولتی به بخش 
خصوصی تخلفاتی صورت گرفته است، آیا سازمان بازرسی به این 
موضوع ورود کرده و آیا گزارش��ی در این رابطه ارس��ال شده است، 
گفت: این فروش��گاه خیلی قبلتر به بخش خصوصی واگذار ش��ده، 
سازمان بازرس��ی به این موضوع ورود کرده است و در حال بررسی 
دقیق موضوع هستیم.  وی افزود: ان ش��اءاهلل که مشکلی ندارد اما 
در صورتی که مشکلی وجود داشته باش��د، برخورد می شود، هنوز 

گزارشی در این رابطه نهایی نشده است.

پرونده دکتر نوربخش در 
پزشکی قانونی رسیدگی می شود

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: پرونده تصادف سید تقی 
نوربخش، مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی و عبدالرحمان 
تاج الدین معاون حقوقی این سازمان و نیز راننده نفتکش در پزشکی 

قانونی رسیدگی می شود.
احمد شجاعی در حاشیه مراسم ترحیم مدیرعامل و معاون سازمان 
تأمین اجتماعی در جمع خبرنگاران، درباره اقدامات پزشکی قانونی 
پس از تصادف خودروی حامل محمدتق��ی نوربخش افزود: برای 
این موضوع پرونده ای در پزش��کی قانونی تش��کیل ش��ده است و 

بررسی های الزم در این خصوص در حال انجام است.
وی اظهارکرد: همچنین پرونده ای نیز در خصوص راننده نفتکش 
که با خودروی حامل این افراد برخورد کرده بود، تش��کیل ش��ده و 

بررسی هایی نیز در این خصوص در حال انجام است.
رییس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه پزشکی قانونی استان 
گلس��تان رس��یدگی به این موارد را در دست بررس��ی دارد، گفت: 

امیدواریم به زودی نتایج آن مشخص شود.

مدیرمسئول نشریه آرمان امروز 
مجرم شناخته شد

س��خنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات اس��تان تهران، گفت: 
مدیرمس��ئول نش��ریه آرمان امروز ب��ه اته��ام درج مطالب خالف 
مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اکثریت آرا مجرم شناخته شد 
و مستحق تخفیف دانسته ش��د. احمد مومنی راد در تشریح جلسه 
دادگاه مطبوعات اظهارکرد: در اثناء رسیدگی به پرونده مدیرمسئول 
نشریه ورزشی طرفداری، به اتهام افترا؛ نامه رضایت شاکی به دادگاه 
واصل و پرونده مختومه اعالم شد. وی ادامه داد: پرونده مدیرمسئول 
پای��گاه خبری ورزش ۳ به اتهام پخش و انتش��ار آثار صدا و س��یما 
مورد رس��یدگی قرار گرفت که با اکثریت آرا مجرم ش��ناخته نشد. 
سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران خاطرنشان 
کرد: مدیرمسئول نش��ریه آرمان امروز به اتهام درج مطالب خالف 
مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اکثریت آرا مجرم شناخته شد 

و مستحق تخفیف دانسته شد.
گفتنی است، به این پرونده های مطبوعاتی در شعبه ۶ دادگاه کیفری 

یک به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد. 

فوت  38 نفر بر اثر مسمومیت 
co با گاز

۳8 مورد فوت ناشی از مسمومیت با گاز منواکسید کربن در شش ماه 
ابتدایی امسال به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده اند 
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۴9 نفر اعالم شده بود 
22 درصد کاهش یافته است. از تعداد فوتی های ۶ ماه ابتدایی امسال 

27نفر مرد و ۱۱نفر زن بوده اند. 

صلح و سازش 
در پرونده ۱۹۰ میلیون ریالی 

پرونده ای به ارزش ۱9۰ میلیون ریال در شعبه ۱۰۰۳ مجتمع شماره 
2۱ شورای حل اختالف تهران به سازش رسید.

موضوع این پرونده، مطالبه وجه بوده اس��ت .س��ه فق��ره پرونده با 
موضوع مطالبه وجه )چ��ک ( هم جمعاً به ارزش 28۵ میلیون ریال 
در شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرس��تان ورامین به صلح و 

سازش رسید.
دو فقره پرون��ده با موضوع های مطالبه وجه س��فته و مطالبه وجه 
خسارت ناش��ی از تصادف هم جمعاً به مبلغ 77 میلیون و 8۵۰ هزار 
ریال با تالش اعضای ش��عبه ۱۶8مجتمع شماره ۴ و 8 شورای حل 

اختالف تهران به صلح و سازش رسید.
 سازش چندین فقره پرونده به ارزش یک میلیارد و 7۳۱ میلیون ریال 
در شورای حل اختالف پردیس چندین فقره پرونده با موضوع های 
درگیری، تهمت و افترا در ش��عبه چهارم و ۵ فقره پرونده با موضوع 
مطالبه وجه در شعبات ششم و اول و ۳ فقره پرونده با موضوع های 
تخلی��ه و مطالبه وجه و مطالبه ودیعه در ش��عبات دوم و شش��م به 

سازش رسید. 
2 فقره پرونده مطالبه اجور معوقه و مطالبه وجه هم در ش��عبه اول 

شورای حل اختالف شهرستان پردیس به صلح و سازش رسید.
در 2۱ آبان امسال دو فقره پرونده کیفری با موضوع های درگیری، 
تهمت و افترا در شعبه چهارم و ۳ فقره پرونده با موضوع مطالبه وجه 
جمعًا به ارزش ۳2۰ میلیون ریال در ش��عبه شش��م و 2 فقره پرونده 
مطالبه وجه دیگر به ارزش 2۵۰ میلیون ریال در شعبه اول و در 22 
آبان س��ه فقره پرونده با موضوع های تخلیه و مطالبه وجه و مطالبه 
ودیعه جمعاً به ارزش ۴۶۱ میلیون ریال در شعبه دوم ودر شعبه ششم 
سه فقره پرونده با موضوع مطالبه وجه جمعاً به مبلغ 2۵۰ میلیون ریال 
و دو فقره پرونده ب��ا موضوع های مطالبه اجور معوقه و مطالبه وجه 
جمعًا به ارزش ۴۵۰ میلیون ریال در شعبه اول شورای حل اختالف 

شهرستان پردیس به صلح و سازش رسید.

روی خط خبر

کاداسـتر یا حدنگاری 
فهرست نقشه برداری 
ثبتـی اسـت، یعنـی 
نقشـه برداری ای کـه 
ارزش حقوقی داشـته باشـد و بتوان بر اساس مرزهای 
آن سند مالکیت صادر کرد. در این رابطه رییس سازمان 
ثبت اسـناد و امالک کشـور، گفت: آنچه که مـا از دولت و 
مجلس شـورای اسـالمی توقع داشـتیم و بارها مکاتبه 
کردیم درخواست دادیم که اکنون که فصل تنظیم بودجه 
۱3۹8 اسـت به اهمیت این طرح بزرگ ملی توجه کنند و 
همانطور که در قانون دائمی با دقت این کار کارشناسـی 
شـده اسـت و پیش بینی شـده که این طرح به سـرعت 
انجام شود، در بودجه ۹8 اجازه دهند تا درآمد های ناشی 
از اجرای کاداستر در کشور صرف اتمام این پروژه شود.

احمد تویس��رکانی در گفت وگو با »حمای��ت« در خصوص آخرین 
وضعیت طرح ملی کاداستر اظهارکرد: سازمان ثبت اسناد و امالک 
کش��ور یک دستگاه حاکمیتی اس��ت که خدمات گسترده  ای ارائه 
می دهد و نقش خدمات س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور در 
ام��ور اقتصادی، اجتماعی، نظم حقوقی و کاهش دعاوی و ورودی 

پرونده ها به دادگستری ها بسیار مؤثر است.
وی ادامه داد: یکی از ابزار بس��یار مهمی که در شفاف سازی و نظم 
حقوقی در کش��ور اهمیت دارد، موضوع کاداستر است؛ درحقیقت 
مقرر شده بوده تا طرح کاداس��تر ده ها سال در این کشور اجرا شود 

لکن در هر مقطعی با مشکلی مواجه شده است.
رییس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور بیان کرد:  در سال 
9۳ ای��ن طرح مهم از موضوعات اساس��ی در دس��تور کار مجلس 
ش��ورای اس��المی بود که بیش از ۱۰ س��اعت کار کارشناسی در 
مرکز پژوهش های مجلس و کمیس��یون های تخصصی مجلس 
در رابطه با کاداستر انجام شد و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
کار کارشناس��ی و اطالعات الزم در این زمینه را در اختیار مجلس 
شورای اسالمی گذاشت و قانون جامع حدنگار و کاداستر در اسفند 

۱۳9۳ به تصویب مجلس رسید.

 درآمد های حاصل از اجرای کاداسـتر صرف اجرای 
این پروژه شود

تویس��رکانی ادامه داد: این قانون یک ش��روع بس��یار خوبی بود تا 
کاداستر ظرف ۵ سال به اتمام برس��د که این قانون تکالیف بسیار 
خوبی برای س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور و دولت پیش بینی 
کرد از جمله بحث های مهمی که در این قانون مطرح بود،  موضوع 
هزینه اجرای این پروژه ملی بود درواقع در این قانون پیش بینی شد 
تا درآمد های حاصل از اجرای کاداستر صرف اجرای این پروژه شود.
وی بیان کرد:  در سال 9۴ این کار آغاز شد ولی متأسفانه در قانون 
بودجه ۱۳9۵ دولت پیش��نهاد داد تا بی��ش از 7۰ درصد درآمد های 
کاداس��تر به درآمد های دولت و تحت عنوان اعتبارات هالل احمر 
مصوب ش��ود و هر میزان که تالش کردیم ولی متأسفانه در سال 
9۵، 9۶ و 97 این انحراف از قانون دائمی در قانون بودجه ایجاد شد 
و نتیجه آن این بوده که ما با قانون دائمی کاداستر که امید می رفت 
این پروژه ملی به اتمام برس��د برخورد غیرکارشناس��ی شد و مانند 

گذشته سد بزرگی در مقابل اجرای این طرح ایجاد شد.
تویس��رکانی گفت: آنچه که ما از دولت و مجلس شورای اسالمی 
توقع داشتیم و بارها مکاتبه کردیم درخواست دادیم که اکنون که 

فصل تنظیم بودجه ۱۳98 اس��ت به اهمی��ت این طرح بزرگ ملی 
توجه کنند و همانطور که در قانون دائمی با دقت این کار کارشناسی 
ش��ده است و پیش بینی شده که این طرح به سرعت انجام شود، در 
بودجه 98 اجازه دهند تا درآمد های ناش��ی از اجرای کاداس��تر در 
کشور صرف اتمام این پروژه شود و ما اعتقاد داریم که اگر این پروژه  
اجرا شود در آینده هم درآمدهای دولت به شکل مضاعف افزایش 
یابد هم ما این پروژه بس��یار مهمی که نقش اساس��ی در شفافیت  
اقتصادی و مالکیت های کش��ور و نقل  و انتقاالت کشور دارد را به 
اتمام می رسانیم که البته منافع بسیار عظیم طرح ملی برای کشور 

و مردم خواهد داشت.
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با تأکید بر اینکه هزینه این 
پروژه سرمایه گذاری برای کشور است و نباید به عنوان هزینه تلقی 
ش��ود. با هر بینش و نگاهی به این طرح بنگریم قطعا آورده  اجرای 
این طرح به مراتب بیشتر از هزینه های آن خواهد بود.تویسرکانی 
اظهارکرد: امروز برای رونق اقتصادی و تولید آمار پایه  کش��ور در 
رابطه با کاربری های اراضی  و امالک و پایش های سرزمینی نیاز 
به اجرای کاداستر داریم و نباید اجازه دهیم که این طرح بسیار مهم 

مجدد به تأخیر بیافتد و موجب خسارت های بیشتر شود.

 تنها 2۰ درصـد از اراضی ملی و ۱۹ درصد از اراضی 
زراعی تحت پوشش کاداستر هستند

وی ادامه داد: ظرف مدتی که تالش شده در رابطه با اراضی ملی در 
منابع  طبیعی و اراضی مربوط به دولت که اهمیت بسیار مهمی دارد و 
ما امروز بخش زیادی از زمین خواری هایمان مربوطه به اراضی ملی 
است باید بگویم که تنها حدود 2۰ درصد اراضی ملی تحت سیستم 

کاداستر درآمده و حدود 8۰ درصداراضی ملی باقی مانده است.
وی بیان کرد: همچنین در رابطه با اراضی زراعی و بافت مسکونی 
و روستایی که نیازمند تعیین نوع کاربری ها و اطالعاتی که مکان 
محور اس��ت، متأس��فانه حدود 8۱ درصد از ای��ن بخش هم انجام 
نش��ده است و تنها ۱9 درصد اراضی زراعی و بافت مسکونی تحت 

پوشش کاداس��تر هس��تند درحقیقت در این دو بخش باید اهتمام 
بیشتری ورزید. تویسرکانی بیان کرد: در رابطه با عرصه شهر ها نیز 
خوشبختانه تالشمان جواب داده و 99 درصد عرصه شهر ها تحت 

پوشش کاداستر است.

 صدور 2۰ میلیون سند مالکیت در سیستم کاداستر 
برای مردم و دولت 

وی ادامه داد: تاکنون قریب به 2۰ میلیون سند مالکیت در سیستم 
کاداس��تر برای مردم و دولت صادر کردیم که موجب قانون جامع 
کاداستر باید تمامی اس��ناد مالکیت دفتر چه ای جمع آوری شده و 
در سیس��تم کاداستر اسناد تک برگی صادر شود که این امر نیازمند 

تأمین منابع است.

 874 میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز کردیم
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بیان کرد:  ما در 2 سال 9۵ 
و 9۶، 87۴ میلیارد تومان از محل ارائه خدمات کاداس��تری کسب 
درآمد کرده و به خزانه واریز کردیم که از این مبلغ 2۴/7 دهم درصد 
مبلغ 2۱۶ میلیارد تومان به س��ازمان ثبت اختصاص یافت که اگر 
طبق قانون جامع صد در صد این درآمد اختصاص می یافت اکنون 

رشد کار بسیار باال بود.
تویسرکانی عنوان کرد: پیش بینی اولیه ما این است که برای اجرای 
کامل این ط��رح ملی نهایتاً ۴ ه��زار میلیارد تومان نیاز اس��ت که 

می توانیم از محل خدمات کاداستر تأمین کنیم.
وی ادامه داد: به همان نس��بت که این کار کند شده رشد درآمدها 
کاهش یافته اس��ت و در سال 97 نیز درآمد کاداستر نسبت به سال 
گذشته کاهش پیدا خواهد کرد. رییس سازمان ثبت اسناد و امالک 
کش��ور بیان کرد:  مکاتبات بس��یار با دولت، مجلس و معاون اول 
رییس جمهور و رییس س��ازمان برنامه و بودجه کشور داشتیم و در 
این زمینه از س��وی وزیردادگستری نیز پیگیری انجام شده است و 

امید است در تدوین بودجه 98 این مهم توجه شود.

دولت و مجلس به داد کاداستر برسند
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در گفت وگو با »حمایت« بر تامین اعتبار اجرای طرح کاداستر در بودجه 98 تاکید کرد

معاون منابع انسانی قوه قضاییه، گفت: بالغ بر ۵ هزار قاضی 
وارد دستگاه قضا شدند.

 حجت االسالم والمسلمین علیرضا امینی در مراسم تحلیف کارآموزان 
قضایی استان تهران با قدردانی از تالش همکاران معاونت منابع انسانی 
در تأمین کادر قضایی دستگاه قضا، اظهارکرد: در سال های اخیر بخشی 
از قضات با تجربه ما بازنشسته و از دس��تگاه قضا خارج شده اند و ما از 
حضور و تجربه این افراد محروم ش��دیم. در مقابل، بالغ بر ۵ هزار نفر 
وارد دستگاه قضا شدند. به گزارش خبرگزاری ها، معاون منابع انسانی 
قوه قضاییه در بخش دیگری از س��خنان خود خط��اب به کارآموزان 
خاطرنشان کرد: انتظار از ش��ما خوب تصمیم گرفتن و تصمیم خوب 
گرفتن اس��ت شرط موفقیت ش��ما در کار پیش رو این است که دانش 
حقوقی و قضایی خود را توس��عه دهید؛ شما در طول دوران تحصیل و 
دوران آموزشی بخشی از این دانش را به دست آورده اید، اما نباید به آنچه 
آموخته اید بسنده کنید. بخشی از این دانش در تجربه همکاران قضایی 
ما نهفته اس��ت که باید از آن بهره مند شوید. درواقع بخش مهم دانش 

قضا، آن چیزی است که در دادگستری به عنوان آرا قضایی جریان دارد.
وی در ادامه بیان کرد: دانش��ی که برای کار قضایی الزم اس��ت فقط 
دانش حقوقی و قضایی نیست و برای تحلیل یک مسئله صرفاً به دانش 
حقوقی بس��نده نمی شود و به دانسته های دیگری هم نیازمندیم. رأی 
و تدبیر قضایی تکیه بر مجموعه ای از آگاهی ها دارد که صرفاً محدود 
به دانش قضایی نمی شود. امینی در خصوص مهارت های الزم برای 

کار قضایی اظهارکرد: کار قضایی با مجموعه ای از ارتباطات انس��انی 
عجین است و ارتباط خوب، صحیح، مؤثر در گرو آن است که از مهارت 
ارتباطی برخوردار باشیم. بخشی از مسائل پیش روی شما مشکالتی 
است که خارج از متن برای شما پیش می آید و شما باید نسبت به نحوه 
حل آن وقوف داشته باشید. معاون منابع انسانی قوه قضاییه در بخش 
دیگری از سخنان خود با اش��اره به ضرورِت سالمت و عزت نفس در 
کار قضایی خطاب به کارآموزان گفت: لغزشگاه ها برای قاضی از نظر 
تعداد و عمق بیشتر است. منصب قضا امانتی دست شماست و شیطان 
می خواهد شما در این امانت خیانت کنید. جایی که قدرت و توان تصمیم 
گیری وجود دارد شیطان هم قسم خورده و در کمین است. ما باید دائم 
مراقب باشیم و به یکدیگر هم تذکر دهیم. این معنا باید دغدغه شب و 
روز ما باشد. وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: سالمت و عزت در گرو 
یک زندگی آگاهانه و هدفمند است. یک انسان خوب و سالم، آگاهانه 
و هدفدار زندگی می کند. درک درست از زندگی و داشتن هدف متعالی 
به انسان ارزش می دهد. وقتی برای خودمان ارزش قائل باشیم عزت 

داریم. کسی که عزیز است امانت دار هم هست.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه :

بخش مهمی از دانش حقوقی توجه به آراء قضایی است

خبر

معاون پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه 
گفت: مراکز مشـاوه موظف هستند مشکل 
و اختالف خانوادگی را شناسـایی و درصدد 

رفع آن برآیند . 

محمدباقر الفت در حاش��یه مراسم رونمایی و آغاز 
ب��ه کار س��امانه تصمیم )طرح کنت��رل و کاهش 
ط��الق( در جمع خبرنگاران اظهارک��رد: امروز به 
همت س��ازمان بهزیستی در استان تهران فعالیت 
رسمی مراکز مشاوره ای که تحت نظارت سازمان 

بهزیستی استان تهران است، افتتاح می شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت  پیشگیری ازوقوع 
جرم قوه قضاییه وی ادام��ه داد: همچنین امروز از 
سامانه تصمیم در استان تهران رونمایی می شود 
که هدف این اس��ت که متقاضی��ان طالق قبل از 
حضور در دادگاه در مراکز مشاوره غربالگری شوند 

و علت درخواست آن ها صریحاً معلوم شود.
معاون پیش��گیری ازوقوع جرم قوه قضاییه تأکید 
کرد: مراکز مشاوه موظف هستند مشکل و اختالف 
خانوادگی را شناس��ایی و درصدد رفع آن برآیند و 
بدون آن، هیچ گزارشی به دادگاه ارسال نمی شود.

الف��ت ضمن بیان اینک��ه مراکز مش��اوره تالش 
علمی می کنند تا اختالف زوجین حل شود، گفت: 
بر اساس تجربیات از سایر استان ها معتقد هستیم 

مداخله مش��اورین در امر کاهش و کنترل طالق 
بسیار موثر است.وی بیان کرد: در استان تهران ۴۰ 
درصد دعاوی ظاهرا به مباحث خانواده ارتباط دارد 
و تالش می کنیم تا دعاوی خانواده قبل از رسیدن 
به مرحله دادرسی به مراکز مشاوره سوق داده شوند 
که امید است در کاهش و کنترل طالق نتیجه ۳۰ 
درصدی را به دس��ت آوریم. معاون پیش��گیری از 
وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در ۳۰ اس��تان کشور 
موفق ش��دیم مراکز مشاوره را فعال کنیم که البته 
این با همکاری سازمان بهزیستی و مراکز متولی 
امر انجام ش��د و از ش��ورای اجتماعی کش��ور نیز 
تشکر می کنیم که اعتبار الزم را به موقع در اختیار 

قوه قضاییه قرار داد.

رییس دیوان عدالت اداری، گفت: آمریکا به 
دنبال تغییر رفتار مردم ایران است که این 
خواسـته آمریکایی ها در مقابل مردمی که 
چهل سال در برابر استکبار مقاومت کردند 

بی فایده است.

حجت االسالم و المسلمین محمدکاظم بهرامی، 
در نشست کارشناسان دفاتر استانی دیوان عدالت 
اداری، جایگاه دیوان را در حل مشکالت مردم مهم 
دانست و اظهارکرد: مردم به دیوان عدالت اداری 
نیازمند هس��تند و با توجه به حجم پرونده ها نشان 
می دهد که مردم امیدوار هستند با مراجعه به دیوان 

می توانند به خواسته خود رسیدگی کنند.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، وی 
با اش��اره به اینکه پرچم دار دین مردم این مملکت 
هستند، افزود: با توجه به همه طعنه ها و مالمت ها 
مردم در مقابل استکبار جهانی ایستاده اند و چهل 

سال در برابر تالش دشمنان مقاومت کردند.
بهرام��ی تصریح کرد: تمام بحث های هس��ته ای 
و حقوق بش��ر بهانه اس��ت و آمریکایی ها به دنبال 
تغییر رفتار مردم ایران هس��تند، که این خواس��ته 
آمریکایی ه��ا در مقاب��ل مردمی که چهل س��ال 
مقاومت در برابر استکبار و هشت سال دفاع جانانه 

در برابر جنگ تحمیلی داشتند بی فایده است.
رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به بیانات مقام 
معظم رهبری در خصوص اینکه در حال گذر از یک 
پیچ تاریخی هستیم، گفت: در موقعیت ویژه ای قرار 
داریم و وظیفه سنگینی برعهده ما نهاده شده است 

و باید بتوانیم به سالمت از آن عبور کنیم.
بهرامی با تأکید بر تکریم ارباب رجوع گفت: حتی 
در س��الم کردن از مراجعین س��بقت بگیریم و با 
چهره ای بشاش کار آن ها را پیگیری کنیم چراکه 
اینگونه برخورد ها باعث می شود ارباب رجوع حتی 
اگر کارش انجام نش��دنی یا بدون جواب باش��د از 
اینکه مورد احترام واقع شده است، با رضایت کامل 

محل کارمان را ترک می کند.

فعال سازی مراکز مشاوره پیش از طالق
در 3۰ استان کشور

آمریکا نمی تواند رفتار مردم ایران
را تغییر دهد

رییس دیوان عدالت اداری:دکتر الفت مطرح کرد

 HEMAYATONLINE. 
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انسیه آبشاری
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چهره ها

هیچ تصمیمی 
برای افزایش قیمت بنزین اخذ نشده

 بیژن نامدار زنگنه، وزیر 
نفت گفت: پیشنهاداتی 
مبنی بر اینک��ه نفت در 
بورس به ص��ورت ۱۰۰ 
درص��د ریال��ی فروخته 
شود مطرح شده که این 
پیشنهاد به شورای عالی 
هماهنگ��ی اقتص��ادی 

قوای سه گانه ارائه می شود و ممکن است این اتفاق رخ دهد.
وی با اش��اره به عرضه نفت خام در بورس، گفت: برای فروش نفت خام در 
بورس در دو مرحله تا س��قف یک میلیون بشکه مجوز داده شده بود که در 
بورس ارائه ش��د و مقرر ش��ده گزارش جمع بندی ارائه آن به شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه برای ادامه کار ارائه شود.
وزیر نفت، گفت: پیشنهاداتی مبنی بر اینکه نفت در بورس به صورت ۱۰۰ 
درصد ریالی فروخته ش��ود مطرح شده که این پیش��نهاد به شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه ارائه می شود و ممکن است این اتفاق 
رخ دهد. زنگنه  با بیان اینکه بحث افزایش قیمت بنزین در سال 98 مطرح 
است، اما هیچ تصمیمی در این زمینه اخذ نشده است، تصریح کرد: هرچه 
در این باره عنوان می شود شایعه است و اگر تصمیمی در این زمینه اخذ شود 

صادقانه به مردم گفته می شود.

منطقه آزاد تجاری اوراسیا بازار بزرگ 
برای مواد غذایی ایران است

 عزت اهلل یوسفیان مال، 
عضو کمیسیون برنامه، 
ومحاس��بات  بودج��ه 
مجلس که مواد غذایی 
ایران��ی می توان��د بازار 
منطقه آزا تجاری اوراسیا 
را اش��باع کند ام��ا باید 
قوانین مناط��ق آزاد که 

معطل مانده هر چه روزدتر تصویب شود.
وی  با اشاره به اینکه دومای روسیه روز پنجشنبه هفته گذشته در نشست 
علنی خ��ود توافقنامه ایجاد مح��دوده آزاد تجاری میان ای��ران و اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا را تأیید کرد، اظهار داشت: هر بازاری که در روسیه شروع 
به کار کرد به خصوص در بخش پوشاک و مواد غذایی بازخورد خوبی داشت، 
پیش از انقالب کفش ملی و وین بازار روس��یه و به ویژه سن پترزبورگ را 

اشغال کرده بود.
نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسالمی با بیان اینکه به راحتی 
می توان به روسیه صادرات داشت، اظهار داشت: متاسفانه ما از فرصت های 
تجاری مان به درستی اس��تفاده نکردیم، زمانی که ترکیه و روسیه بر سر 
هواپیمای نظامی بحث داشتند صادرات گوشت از ترکیه به روسیه متوقف 
شد و ما می توانستیم از این فرصت برای توسعه صادرات کوشت استفاده 

کنیم اما از این موقعیت غفلت کردیم و بازار دوباره به دست ترکیه افتاد.
باید راه کارهای قانونی برای فعالیت مناطق آزاد تجاری فراهم ش��ود تا به 

دنبال آن منطقه آزاد تجاری ایران و ارواسیا شکل بگیرد.
وی تاکید کرد: سه استان شمالی کشور کاالهایی دارد که می تواند بخش 
اعظمی از بازار روس��یه را تصاحب کند و نیاز نیست که برای صادرات این 
محصوالت آنها را به جنوب کشور انتقال داد تا به دست کشورهای همسایه 
و شیخ نشین های خلیج فارس برسد، الزم است از منطقه آزاد تجاری اوراسیا 

برای صادرات مواد پروتینی و مواد غذایی به روسیه استفاده کرد.
یوسفیان مال با اشاره به مشکالت صادرکنندگان و تغییر مداوم تعرفه ها بیان 
داشت: دولت برای تمام مناطق آزاد تجاری ومناطق ویژه اقتصادی الیحه 
ای در نظر گرفته بود که به تصویب مجلس رس��ید اما به طور ناگهانی این 

الیحه بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس مانده است.
این نماینده مجلس گفت: انتظار می رفت که موارد واقعا ضروری این الیحه 
که قبال مورد آموز قرار گرفته بود و نتیجه بخش بود احصا و تفکیک می شد 
تا مناطق آزاد بتوانند مطابق با ای��ن قوانین به کار خود ادامه دهند اما هنوز 

مجمع در این زمینه تصمیم گیری نکرده است.
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس تاکید کرد: باید راه 
کارهای قانونی برای فعالیت مناطق آزاد تجاری فراهم شود تا به دنبال آن 

منطقه آزاد تجاری ایران و ارواسیا شکل بگیرد.

تداوم پیمان سپاری ارزی 
ضرورت دارد

 شهباز حسن پوربیگلری، 
عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس ش��ورای 
اسالمی بر لزوم اصالح 
پیم��ان س��پاری ارزی 
تاکید کرد و گفت:نرخ ارز 
حاص��ل از ص��ادرات در 
بازار براس��اس عرضه و 

تقاضا تعیین شود.
وی  در خص��وص بازنگ��ری در پیم��ان س��پاری ارزی گفت:تفکی��ک 
صادرکنندگان در خصوصپیمان س��پاری ارزی به صالح نیست  و به جای 

این کار باید روند قیمت گذاری ارز در موضوع پیمان ارزی اصالح شود.  
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی ادامه داد:ارز حاصل 
از صادرات باید به کشور بازگردد اما نکته مهم این است باید اجازه داده شود 

تا نرخ ارز حاصل از صادرات در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسالمی افزود:کشور در شرایط 
جنگ اقتصادی قرار دارد و برای مقابله با اقدامات اقتصادی دش��منان باید 
از تاکتیک های اقتصادی کارشناسی استفاده شود و نباید در شرایط فعلی 

روند صادرات متوقف شود.   
 بیگلری  گفت: در حال حاضر کش��ور، از ظرفیت های اقتصادی مناسبی 

برخوردار است و باید از منابع و ظرفیت های موجود استفاده بهینه شود.
وی ادامه داد: تس��هیل امور در گمرکات نقش مهمی در تسهیل صادرات 
دارد بطور مثال گمرک ارزش صادرات یک کاال را باال محاسبه می کند و 
بطور طبیعی صادرکننده باید به میزان ارزش مذکور پیمان س��پاری ارزی 
انجام دهد که این مس��ئله ایجاد می کند.    تسهیل امور در گمرکات نقش 

مهمی در تسهیل صادرات دارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی یادآور شد: باید 
گمرک اظهار صادرکنن��ده درباره ارزش کاال را بپذیرد مگر اینکه اختالف 
ارزش غیرواقعی باشد نکته دیگر اینکه باید شرایط حمل و نقل محصوالت 

صادراتی تسهیل شود.

  اقتصادی  

حساس��یت قانون گ��ذار ب��رای اعالم ب��ه موقع 
نرخ خری��د تضمین��ی به ای��ن دلیل اس��ت که 
کش��اورز قبل از آغاز سال زراعی جدید و با توجه 
به قیمت ه��ای ابالغی بداند که چ��ه می کارد و 
برنامه ریزی برای کشت آینده خود داشته باشد. از 
سویی دیگر نرخ  خرید تضمینی یک ابزار مدیریتی 
برای مسئوالن محسوب می شود تا کشاورزان را 
به سمتی سوق دهد تا محصوالت مورد نیاز کشور 
را بکارند، مثال اگر قرار است در کشور محصوالت 
اساسی مانند گندم، دانه های روغنی و برنج کشت 
ش��ود دولت باید نرخ خرید آنها را بیش��تر در نظر 
بگیرد تا کشاورزان به جای هندوانه و خربزه این 

گونه محصوالت را کشت کنند.
قیمت گذاری مناس��ب و اعالم به موقع نرخ های 
خرید تضمینی می تواند باعث هدایت کشاورزان 
به سمت تولید محصوالت اساس��ی و مورد نیاز 
کشور شود. تاخیر در اعالم باعث کاهش انگیزه 
کشاورزان شده و در این صورت دولت را از اهداف 
خودکفایی یا تولید محصوالت اساسی و ضروری 

دور می کند.

 اعالم دیرهنگام نرخ خرید تضمینی
بر اس��اس تبص��ره دو قان��ون خری��د تضمینی 
محص��والت کش��اورزی دولت موظف اس��ت 
قیمت های مصوب نرخ خرید تضمینی را قبل از 
آغاز هر س��ال زراعی آخر) شهریور ماه( از طریق 
رس��انه های عمومی اعالم کند. بر اس��اس این 
قانون دولت موظف اس��ت، ضرر و زیان احتمالی 
موضوع ای��ن قانون را از مناب��ع مالی خود تامین 
کند. این قانون وزارت کش��اورزی را هم موظف 
کرده که قیمت های پیش��نهادی خرید تضمینی 
را به موقع به دولت اع��الم کند، تا فرصتی برای 

بررسی باشد.  
پیش از این در  24 مهر ماه وزیر جهاد کشاورزی در 
حاشیه صبحانه کاری با مسئوالن اتاق بازرگانی 
به خبرن��گاران اعالم کرد، ن��رخ خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی مرداد ماه از سوی وزارت 
جهاد کشاورزی پیشنهاد شد و در انتظار تصمیم 

شورای اقتصاد است. 
اسماعیل اسفندیارپور، مجری طرح گندم با انتقاد 
از اع��الم دیرهنگام قیمت تضمین��ی گندم این 

مس��اله را عاملی برای واردات گندم عنوان کرد.  
علیرضا مهاجر، مجری ط��رح دانه های روغنی 
کش��ور نیز تاکید کرد: »دولت باید هر چه زودتر 

نرخ خرید تضمینی را اعالم کند.«
 البته کارشناس��ان بخش کش��اورزی عالوه بر 
خواستار اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی درباره 
میزان آن هم انتقاد دارند. آنها می گویند نرخ خرید 
گندم در دو س��ال گذشته هیچ افزایشی نداشته و 
این انگیزه کشاورزان را برای کاشت این محصول 

اساسی کاهش داده است.

 افزایش قاچاق و تهدید خودکفایی 
کشاورزان نرخ خرید تضمینی گندم در سال های 
گذشته را نامطلوب عنوان می کنند. کارشناسان 
نیز در این خصوص نس��بت به افزایش قاچاق و 

تهدید خودکفایی گندم هشدار می دهند. 
علیقل��ی ایمان��ی، ریی��س بنیاد توانمندس��ازی 
گندمکاران ایران با بیان اینکه زمزمه های قاچاق 
گندم در س��ال ج��اری وج��ود دارد، گفت: »این 
امکان وجود دارد که گندم های تولیدی کش��ور 

به مرز عراق برود و در آنجا به دالر تبدیل شود.«
وی اظه��ار کرد: »ب��ا توجه به اینک��ه نرخ خرید 
تضمینی گندم و سایر محصوالت کشاورزی در 
سه سال اخیر افزایش قیمت چندانی نداشته است، 
پیش��نهاد افزایش قیمت 3۰ تا 35 درصد آنها به 

دولت ارائه شد.«
ایمانی در گفتگو با فارس افزود: »با وجود پیگیری 
های زیادی که تشکلها، وزارت جهاد کشاورزی 
و نمایندگان مجلس انج��ام داده اند، این نرخ در 
س��ال جاری نیز به موقع اعالم نش��د تا کشاورز 
بتواند تصمیم درس��ت را برای  کشت خود بگیرد 
و زراعتی را انتخاب کند که توجیه الزم را برایش 
داشته باش��د؛ حدود دو ماه گذشته است اما چشم 
انداز روشنی در این ارتباط نداریم. در سال گذشته 
نیز نرخ خرید تضمینی بع��د از 7 ماه تاخیر،بدون 

تغییر نرخ اعالم شد.«
رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران با بیان 
اینکه در حال حاض��ر واردات گندم حتی با دالر 
دولتی نیز به صرفه نیس��ت، اظهارکرد: »واردات 
ب��ا دالر 42۰۰ تومانی که در واقع  یارانه دولتی را 
نیز در اختیار دارد گران تر از قیمت گندم داخلی با 

در نظر گرفتن 3۰ درصد افزایش قیمت است.«

 لزوم افزایش مناسب قیمت ها
رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران ادامه 
داد: »در کمیته اقتصادی مجلس پیشنهای ارائه 
دادی��م که بر اس��اس آن اگر دولت تا آغاز س��ال 
زراعی قیمت محصوالت س��ال زراعی را اعالم 
نکند، مالک قیمت گذاری میزان تورمی اس��ت 
که بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت. قرار است 
این پیش��نها در هفت��ه ج��اری در صحن علنی 
مجل��س مورد بررس��ی قرار گیرد ت��ا در صورت 
موافقت نمایندگان تبصرهای به خرید تضمینی 

محصوالت کشاورزی اضافه شود.«
عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی نیز 
با بیان اینکه شنیده ها حاکی از این است که نرخ 
خری��د تضمینی گندم ۱58۰ توم��ان خواهد بود 
گفت: »این رقم در مقایس��ه با تورم بسیار پایین 
است.« وی گفت: »واردات گندم با دالر نیمایی 
حدود 26۰۰ تومان می شود و این در حالی است 
که دولت حداقل باید قیمت ها را تا 2۰۰۰ تومان 

افزایش دهد.«
کارشناسان حوزه کشاورزی می گویند اگر دولت 
می خواهد ک��ه خودکفایی در گندم پایدار باش��د 
و از وابس��تگی 9۰ درصدی به واردات دانه های 
روغن��ی، 7۰ درص��دی نهاده های دام��ی و ۱.5 
میلیون تنی واردات برنج کاس��ته ش��ود باید نرخ 

خرید تضمینی را به موقع و مناسب اعالم کند. 

»حمایت« گزارش می دهد

کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت گندم

اخبار کوتاه

نوسان قیمت ها در بازار طال و سکه
رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال و جواهر تهران اعالم 
کرد که هر عدد س��که تمام بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 35۱ 
هزار تومان فروخته ش��ده و قیمت هر گرم طالی ۱8 عیار نیز 394 
هزار تومان است. ابراهیم محمدولی اظهارکرد: روز یکشنبه قیمت 
س��که و طال با افزایش نسبی نسبت به روز گذشته مواجه شده و هر 
عدد سکه طرح جدید تمام بهار آزادی 4 میلیون و 35۱ هزار تومان 
معامله شده است و سکه طرح قدیم نیز 4 میلیون و 5۰ هزار تومان 
فروخته می شود. وی افزود: نیم سکه 2 میلیون و ۱6۱ هزار تومان، 
ربع س��که ۱ میلی��ون و 2۰۱ هزار تومان و س��که گرمی 666 هزار 
تومان قیمت دارد. رییس اتحادیه فروش��ندگان و سازندگان طال و 
جواهر تهران همچنین درباره قیمت طال در بازار خاطرنش��ان کرد: 
قیمت هر مثقال طالی ۱7 عیار، ۱ میلیون و 7۰7 هزار تومان است 
و هر گرم طالی ۱8 عیار نیز 394 هزار تومان فروخته می ش��ود که 
نسبت به روز گذش��ته با قدری افزایش مواجه شده، اما اگر بازار ارز 
به درس��تی کنترل ش��ود، روند اخیر کاهش قیمت ها در بازار طال و 

سکه ادامه پیدا می کند. 

پرداخت وام نوسازی از ۲ هفته دیگر
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری از آغاز پرداخت وام بازآفرینی 
ش��هری از دو هفته دیگر خبر داد. هوشنگ عش��ایری  با اشاره به 
موضوع بازآفرینی شهری عنوان کرد: اصلی ترین موضوع هر جامعه 
و جامعه ما حوزه اجتماعی اس��ت. تجربه نشان داده افول شهری و 
موضوع حاشیه نشینی در شهرها دارد اتفاق می افتد. بنابراین چون به 
حوزه اجتماعی برمی گردد برنامه بازآفرینی شهری هم قالبش حوزه 
اجتماعی می شود و مردمان ساکن به عنوان یک سازمان اجتماعی 
هستند از این رو سازمان اجتماعی نیاز به توجه دارد و توجهش مبتنی 

بر فرهنگ خاص آن منطقه، بخش و محله است.
وی از پرداخت تسهیالت 5۰ میلیون تومانی بازآفرینی شهری خبر 
داد و بیان کرد: این تسهیالت با وام 9 درصد تقریبا تا یکی دو هفته 
دیگه شروع خواهد ش��د که به توسعه گران یعنی افراد رابط مردم و 
سازمان بازآفرینی شهری و ساکنان اختصاص می یابد. وی به نقش 
همه نهادها در این حوزه اشاره و تاکید کرد: بنابراین بدنه دولت، ما، 
شهرداری ها و اس��تانداری ها نقل همه صحبت هایشان بازآفرینی 
شهری است. این موضوع به مرحله عملیاتی وارد شده و قرار است 
نوسازی و مقاوم سازی مسکن را از طریق تسهیالت در اختیار توسعه 
گران قرار بدهیم. عشایری با اشاره به نقش بخش خصوصی در این 
حوزه گفت: مثال محله دوهزار بندرعباس، محله ای در یزد، اهواز، 
نیشابور و شیراز داریم که مردم در سیاستگذاری، برنامه ریزی و در 
اقدام مشارکت کردند ولی یکی از دغدغه های جدی ما این هست که 
بخش خصوصی هم مشارکت کند. شاید علت عدم مشارکت بخش 
خصوصی پیش از این نبود منافع کمتر برای بخش غیر دولتی بوده 

اما اکنون خوشبختانه این مسأله نیز رفع شده است.

درخواست آزادسازی قیمت خودرو 
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور گفت: در جلسه روز شنبه که با 
حضور فعاالن بخش خودرو و وزیر صنعت برگزار شد، از وزیر خواسته 
ش��د تا هر چه زودتر در مورد آزادسازی قیمت خودرو تصمیم  گیری 
شود. مازیار بیگلو در مورد نتایج جلسه روز شنبه قطعه سازان با وزیر 
صنعت گفت: موضوع اصلی جلس��ه بحث آزادسازی قیمت خودرو 
بود که این درخواست از س��وی قطعه سازان و خودروسازان مطرح 
شد. دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور گفت: قطعه سازان در حال 
تهیه توماری با امضاء قطعه سازان و خودروسازان سراسر کشور برای 
درخواس��ت آزادسازی قیمت خودرو هستند. وی افزود: تا زمانی که 
قیمت گذاری خودرو دستوری باشد، هیچ کدام از مشکالت صنعت 
خودرو برطرف نمی شود. بیگلو با بیان اینکه امیدواریم وزیر صنعت 
هر چه زودتر تصمیم قاطع و سریع در مورد قیمت خودرو اتخاذ کند، 
بیان داشت: در جلسه روز گذشته قطعه سازان خودرو، خودروسازان 
و همچنین نمایندگان مجلس حضور داش��تند و تمام نقطه  نظرات 

خود را در مورد خودرو به وزیر صنعت ارائه کردند.

سقوط ۵ هزار و ۲۶۱ واحدی 
شاخص بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت روز گذشته 
با کاهش 5 هزار و 26۱ واحد روبه رو شد.  شاخص کل با معیار هم وزن 

553 واحد افت کرده و به رقم 27 هزار و 75۱ واحد رسید. 
روز گذشته معامله گران بورس اوراق بهادار تهران بیش از 2 میلیارد 
س��هام و اوراق بهادار یا حق تقدم در قالب ۱58 هزار نوبت معامله و 
به ارزش 747 میلیارد تومان داد و س��تد کردند.  همچنین شاخص 
قیمت با معیار وزنی ارزشی یک هزار و 532 واحد افت کرد و به رقم 
5۰ هزار و 546 واحد رسید. شاخص قیمت با معیار هم وزن 39۰ واحد 

کاهش یافته و به رقم ۱9 هزار و 573 واحد رسید. 
ش��اخص آزاد ش��ناور با 5 هزار و 892 واحد افت به رقم ۱84 هزار و 
994 واحد رس��ید.  روز گذشته شاخص بازار اول 4 هزار و 35۰ واحد 
س��قوط کرده و به رقم ۱28 هزار و 5۰5 واحد رسید و شاخص بازار 
دوم با 8 هزار و ۱86 واحد افت به رقم 342 هزار و 6۱8 واحد رسید.  
روز گذشته عمده نمادهای بورسی مانند فوالد وامید، فارس، کگل، 

شبندر، تاپیکو، ومعادن در افت شاخص بورس اثرگذار بودند. 

جزییات بدهی های بانک ها
 به بانک مرکزی

رئیس امور پایش تعهدات دولت در س��ازمان برنامه و بودجه با بیان 
اینکه کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های مربوط به تبصره 5 
قانون بودجه تسویه شد، گفت: بانک مرکزی 77 هزار میلیارد تومان 
از بدهی  بانک ها را برای تس��ویه ارائه کرد. مژگان خانلو با اشاره به 
ظرفیت بند »و« تبصره 5 قانون بودجه س��ال ۱397 برای تهاتر و 
تسویه بدهی دولت، بانک، بخش غیردولتی و بانک مرکزی اظهار 
داشت: از شهریور سال جاری تاکنون مشکل اجرایی تبصره 5 بودجه 
رفع شده و فرایند اجرایی در حال انجام است. تا پیش از این به دلیل 
برخی موانع اداری، امکان تهاتر بدهی ها فراهم نشده بود.  رئیس امور 
پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع س��ازمان برنامه و بودجه کشور 
با بیان اینکه در خصوص اعالم س��قف میزان بدهی های بانکها به 
بانک مرکزی مش��کالتی وجود داشت، عنوان کرد: طبق آئین نامه 
بانک مرکزی موظف است بدهی این بخش را احصاء و به سازمان 
اعالم کند تا جزئیات بدهی هر بانک به صورت دقیق بررسی شود. 
وی ادامه داد: در کنار آن، بدهی اش��خاص به بانکها نیز مشخص و 
در قبال آن بدهی دولت تسویه شود. سقف بدهی های ارائه شده از 
سوی بانک مرکزی اشکاالتی داش��ت که اصالح شد اما باز هم تا 

سقف یکصد هزار میلیارد تومان نیست.
خانلو با اش��اره به اینکه در مجموع 77 هزار میلیارد تومان بدهی از 
سوی بانک مرکزی اعالم شده است، گفت:  تاکنون کمتر از ۱۰ هزار 
میلیارد تومان از این بدهی ها تهاتر شده و به دلیل انجام تدریجی کار، 
نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد. این مقام مسئول در سازمان برنامه 
و بودجه کش��ور گفت:  حتی ارقام زیر ۱۰۰ میلیون تومان و کمتر از 
آن نیز وجود دارد. بالغ بر 4 تا 5 هزار فقره بدهی تس��ویه شده است. 
اینکه بتوانیم تا پایان سال به طور کامل از ظرفیت تسویه ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان استفاده کنیم بستگی به روند کار دارد. با این حال این 

میزان بدهی )۱۰۰ هزار میلیارد تومان( وجود دارد.

»اعالم دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم« و »افزایش ناکافی قیمت آن« در سه سال گذشته، انگیزه کشاورزان 
گروه

برای تولید این کاالی استراتژیک را کاهش داده است. این مساله باعث شد تا سال گذشته با وجود خودکفایی اقتصادی
گندم، 7 میلیون تن از این محصول را وارد کنیم. همچنین بررسی ها از تغییر کشت گندم به سمت برنج،  گوجه 
یا س�بزیجات در برخی مناطق و همچنین زمزمه قاچاق گندم حکایت دارد. در حال حاضر با وجود گذش�ت دو 
ماه از مهلت نهایی شورای اقتصاد برای اعالم نرخ خرید تضمینی گندم، قیمت ها هنوز اعالم نشده و این در شرایطی است که 
بر اس�اس اعالم  یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس این قیمت به احتمال زیاد ۱۵80 تومان است که به گفته کارشناسان 
 »ناکافی« اس�ت. کارشناس�ان حوزه کش�اورزی حمایت از تولید کاالهای اس�تراتژیک همچون گندم را امری ضروری عنوان
می کنند و می گویند در صورت کاهش س�طح  کش�ت گندم، واردات این کاال نیز برای کش�ورمان صرف�ه اقتصادی ندارد. روز 
گذشته رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران با انتقاد از اعالم دیرهنگام قیمت خرید تضمینی گندم، میزان  افزایش آن 

را در سال های اخیر ناکافی عنوان کرد و گفت: »پیشنهاد افزایش قیمت 30 تا 3۵ درصد آنها به دولت ارائه شده است.«

 HEMAYATONLINE. 
IR

کالن

اجرای بس�ته حمایتی دولت در دو مرحله )مش�موالن کمیته 
امداد و بهزیس�تی و مددجویان( و سیاست جبرانی کارکنان 
دولت )واریز ۲00هزار تومان به حساب حقوق( از روز دوشنبه 

۲۱ آبان ماه به صورت مرحله ای آغاز شده است.

دوم آبان ماه س��ال جاری هیأت دولت بس��ته حمایت��ی از خانوارهای 
کم درآمد را تصویب کرد. این تصمیم از سوی دولت زمانی آغاز شد که 
نرخ ارز در ماه های پایانی س��ال 96 ش��روع به افزایش کرد و به تبع آن 
قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار با رشد قیمتی محسوسی روبه رو 
شد، بدین منظور مسئوالن دولتی از چندین ماه پیش به فکر تهیه بسته 

حمایتی از خانوارهای کم درآمد و افراد تحت پوشش افتادند.
 مرحل��ه اول این طرح ش��امل مددجوی��ان و مش��مولین کمیته امداد

 امام خمینی)ره(  و سازمان بهزیستی کشور است؛  در این طرح به ازای 
هر خانوار و بر حسب بعد خانوار از ۱۰۰ تا 3۰۰ هزار تومان، کارت یارانه 
سرپرست خانوار شارژ خواهد شد. این خانوارها می توانند با مراجعه به 
فروشگاه های طرف قرارداد طرح، اقدام به خرید اقالم متنوع مواد غذایی 

مورد نیاز خود کنند.
کااله��ای هدف این طرح ش��امل م��واد غذایی نظیر گوش��ت، مرغ، 
برنج، حبوبات، روغن و س��ایر مواد خوراکی موردنیاز خانوارهاست  که 
سرپرس��تان خانوار با مراجعه به فروش��گاه های طرف ق��رارداد طرح، 

می توانند اقدام به خرید این کاالها نمایند.

بر این اس��اس فهرست فروش��گاه های طرف قرارداد طرح عبارتند از: 
فروشگاه رفاه، فروش��گاه اتکا، فروشگاه سپه، فروشگاه افق کوروش، 
فروشگاه سپه، فروش��گاه هفت، فروش��گاه امکان، فروشگاه اسکاد، 
فروشگاه فرهنگیان، فروش��گاه جانبو، تعاونی مصرف محلی، تعاونی 
روستایی کشور. در مرحله اول اجرای این طرح از طریق فروشگاههای 
زنجیره ای در سراسر کشور اقدام شده است تا ضمن دسترسی مناسب 
ش��هروندان به این ش��بکه فروش��گاهی، کیفیت کاالی ارائه شده به 

مشمولین نیز تضمین شده باشد.
البته به جز مددجویان و مش��موالن کمیته امداد امام خمینی و سازمان 
بهزیس��تی همان طور که محمد ش��ریعتمداری، وزیر تعاون در هفته 
گذش��ته گفته بود، این بسته حمایتی شامل ش��اغلین و بازنشستگان 
نیز ش��د و مبلغ 2۰۰هزار تومان به کسانی که حقوق کمتر از 3میلیون 

تومان داشتند واریز شد.
محمد شریعتمداری در هفته گذشته درباره جزئیات این بسته حمایتی 
گفت: »برای کمک به وضعیت بهبود معیش��ت و دستمزد خانوارها در 
سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته های حمایتی بین ۱۰۰ تا 
3۰۰ هزار تومان در دولت تعیین ش��ده که به گروه های هدف پرداخت 

خواهد شد.«
به گزارش خبرگزاری ها، ش��ریعتمداری افزود: »بس��ته های حمایتی 
ویژه ابتدا به افرادی که تحت پوش��ش کمیته امداد، سازمان بهزیستی 
و یا افرادی که در نوبت پیوس��تن به این سازمانها هستند تعلق خواهد 

گرفت.«
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک سبد کاالیی متنوع با 
اختیار خرید کاالهای مختلف در اختیار این افراد قرار خواهیم داد گفت: 
»برای کارکنان دولت نیز یک سیاس��ت جبرانی اتخاذ شده که به طور 
متوس��ط مبلغ 2۰۰ هزار تومان به کسانی که حقوقشان زیر 3 میلیون 

تومان است اعم از شاغلین و بازنشستگان تعلق می گیرد.«
محمد شریعتمداری اضافه کرد: »قرار است مبلغی نیز به سازمان تأمین 
اجتماعی پرداخت شود تا این سازمان بسته های حمایتی را به دریافت 
کنندگان درآمد زیر 3میلیون از قش��ر کارگر و یا مستمری بگیران این 
س��ازمان تخصیص دهد.« وی ادامه داد: »بسته حمایتی دیگری نیز 
برای افرادی مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، زنبورداران، صیادان 
و... که در این دو گروه نبودند پیش بینی ش��ده است که با همان شرط 

درآمد زیر 3میلیون تومان در اختیار آنها قرار می گیرد.«
وزیر تعاون همچنین گفت: »بس��ته حمایتی دیگ��ری نیز برای دیگر 
بیمه ش��دگان و افرادی که در این گروه ها نبودند، پیش بینی ش��ده که 
با همان شرط درآمد زیر 3میلیون تومان در اختیار آنها قرار می گیرد.«

 مطاب��ق اعالم جزییات بس��ته حمایتی دولت،  باید گف��ت تاکنون دو 
مرحله )مش��موالن کمیته امداد، بهزیس��تی و مددجویان( و سیاست 
جبرانی کارکنان دولت )واریز مبل��غ 2۰۰هزار تومان به حقوق( انجام 
شده است. اکنون باید منتظر مراحل بعدی و جزئیات نحوه اجرای آن 

از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.

تورم هفت ماهه نخست س�ال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذش�ته به ۲0.3 درصد رسید. بانک مرکزی تازه ترین 
آم�ار خود را از ش�اخص به�ای کاالها و خدم�ات مصرفی تا 
پایان مهرماه س�ال جاری منتش�ر کرده که این آمارها حاکی 
از آن اس�ت که ش�اخص بهای کاالها و خدم�ات مصرفی در 
مناطق ش�هری ایران )ش�اخص تورم( در مهرماه ۱3۹7 به 
عدد ۱۴8.۴ رسیده که نس�بت به ماه قبل معادل ۴.۶ درصد 

افزایش داشت.

شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 36.9 درصد افزایش 
یافت و همچنین میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱397 نسبت 

به دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱396 معادل ۱5.9 درصد است.
ش��اخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مهرماه ۱397 پس از 
حذف نوس��انات فصلی نسبت به ماه قبل 4.7 درصد افزایش و شاخص 
کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مهرماه ۱397 نسبت به ماه قبل 

در تمام اس�تان های کشور هم افزایش داشت.
بیش��ترین میزان افزایش متعلق به استان سیستان و بلوچستان معادل 
هشت درصد و کمترین آن مربوط به استان ته�ران معادل 3.3 درصد بود.

 خوراکی ها و آشامیدنی ها
در مهرماه سال جاری، ش��اخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها 
نس��بت به ماه قبل معادل 5.9 درصد افزایش داش��ت که این افزایش، 
بیشتر ناشی از باال رفتن شاخص بهای تعدادی از اقالم و گروه ها مانند 
س��بزی های تازه )به جز بادنجان( معادل ۱8.7 درصد، گوش��ت دام 6 

درصد، خش�کبار ۱9.7 درصد، رب گوجه فرنگی 8۱.5 درصد، انواع برنج 
5.2 درصد، فرآورده های شیر 6.9 درصد، آشامیدنی ها 9 درصد، روغن ها 
و چربی ها ۱۰.9 درصد، قند، شکر، مربا، عسل، شکالت و محصوالت 
قنادی 5.8 درصد، انواع ش��یر 9.6 درصد، ماهی و حیوانات دریایی 7.9 
درصد، بیسکویت، کیک و ش��یرینی خشک 8.8 درصد، نمک و ادویه، 
س���س ها و چاشنی ها و ترکیبات خوراکی 8.3 درصد، انواع خرما ۱3.5 
درصد، حبوب 4 درصد، کیوی 9.3 درصد، موز ۱.4 درصد، فرآورده های 
گوشت 7.5 درصد، ماکارونی 3.9 درص�د و س�ایر ف�رآورده های غالت 
2.2 درصد بوده اس��ت. در این ماه ش��اخص بهای برخی از اقالم مانند 
سیب درختی معادل 6.۱ درصد، گوشت مرغ 3.7 درصد، تخم مرغ ۱.8 
درصد و بادنجان 2.3 درصد کاهش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال 
قبل شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها معادل 55.9 درصد 
افزایش نشان می دهد و در همین گروه، شاخص بهای گروه خوراکی ها 
معادل 56.۱ درصد و گروه آشامیدنی ها 5۱.4 درصد نسبت به ماه مشابه 
سال قبل افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف 

نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 7.۱ درصد افزایش داشت.

 دخانیات
در ماه مورد بررس��ی، ش��اخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل 
مع��ادل ۱7.5 درصد افزایش یافت که این افزایش ناش��ی از باال رفتن 
شاخص بهای انواع س��یگار خارجی معادل ۱5.2 درصد و انواع سیگار 

ایرانی 2۱.6 درصد بوده است.
در مقایسه با ماه مش��ابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معادل 

۱65.3 درصد افزایش داشته است.

 پوشاک و کفش
در مهرماه سال جاری شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نیز نسبت به ماه 
قبل معادل 9.5 درصد افزایش داشت و این افزایش ناشی از باال رفتن شاخص 
بهای گروه های پوشاک آماده معادل ۱۱.۱ درصد، انواع کفش 6.2 درصد، 
پارچه برای تهیه پوشاک 8.3 درصد، اجرت دوخت و شستشوی لباس 2.6 

درصد و سایر کاالهای پوشاکی 6.3 درصد بوده است. 

 مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها
در مهرماه ۱397، ش��اخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر 
سوخت ها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۰.9 درصد همراه بود که 
افزایش فوق در اثر باال رفتن ش��اخص بهای گروه های ارزش اجاری 
مسکن شخصی و اجاره بهای مسکن غیرشخصی هر یک معادل ۰.7 

درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی 4.6 درصد بوده است.
در مقایس��ه با ماه مشابه سال قبل نیز شاخص بهای گروه مسکن، آب، 

برق و گاز و سایر سوخت ها معادل ۱2.8 درصد افزایش داشته است.

 بهداشت و درمان
در مهرماه ۱397، ش��اخص بهای گروه بهداش��ت و درمان نس��بت به 
ماه قبل با افزایش��ی معادل 2.2 درصد مواجه شد و افزایش شاخص در 
این گروه، در اثر باال رفتن شاخص به�ای گروه های خدمات پزشکی، 
دندانپزشکی و پیراپزشکی معادل 2.3 درصد، دارو، لوازم و مواد طبی و 
درمانی 3.3 درصد و هزینه های بیمارس��تانی ۰.2 درصد بوده است. در 
مقایسه با ماه مشابه سال قبل ش��اخص بهای گروه بهداشت و درمان 

معادل ۱9.۱ درصد افزایش داشته است.

بر اساس اعالم بانک مرکزی

تورم هفت ماهه به ۲0/3 درصد رسید

واریز۲00هزار تومان به حساب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت



511/18آگهی ابالغ وقت دادرسی 
ش�ماره بایگانی 27/970856  وقت رس�یدگی :97/10/2 ساعت 8  خواهان :مهدی محمد امینی با وکالت آقای هادی موسوی و خانم شبنم 
سعادتی پرتان   خواندگان:1-محسن یاوری 2- فتح اله یاوری   خواسته :مطالبه وجه  وکالی خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه نموده ووقت 
رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خواندگان  به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي 
مدني ، مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آخرین آگهي ظرف یك ماه بدفتردادگاه 

مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
دادگاه حقوقی شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/19آگهی ابالغ وقت دادرسی 
کالسه پرونده :29/970819  وقت رسیدگی :97/10/4 ساعت 8/30  خواهان :بانك ملت  خواندگان:احمد حسن زاده رمی –نیلوفر جلیلیان 
فرزند باقر –مجهول المکان  خواس�ته :مطالبه وجه خواهان دادخواس�تی تس�لیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به 
ش�عبه29 دادگاه حقوقی ارجاع  گردیده و وقت رس�یدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور 
شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهي ظرف یك ماه بدفتر دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت 

مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند 
دفتر  شعبه 29 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/20آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
کالسه پرونده :31/970878  وقت رسیدگی :97/10/15 ساعت 12/30  خواهان :حسن حیدری   خوانده:اقدس میش مست  خواسته :اثبات 
وقوع بیع و تنظیم سند  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 یك نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یك ماه 
بدفتر دادگاه مراجعه ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند 
دفتر  شعبه 31 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/21آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان
کالسه پرونده :31/970833  وقت رسیدگی :97/10/16 ساعت 10/30  خواهان :امیر طبسی فیض آبادی  خوانده:1-یاسین جوادی 2-علی 
قنبری 3- حمیدرضا اکبر زاده یزدی  خواسته :اخذ پایان کار و تنظیم سند و...  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 دس�تور ش�ورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یك ماه بدفتر دادگاه 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 حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/22آگهی 
خواهان فرآورده های غذایی رضوی   دادخواس�تی به طرفی پرهام کوثری فرزند فرید  به خواس�ته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد واقع در خراسان رضوی-مشهد-

ابتدای بلوار ش�هید مدرس ارجاع و به شماره پرونده کالس�ه 9709987578800056ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/9 
ساعت 8 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده  پرهام کوثری  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هی عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده 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 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

 511/23آگهی مربوط به تجدیدنظر
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به غزل غالم حسنی 

تجدیدنظرخواه رضا غالم حسنی  دادخواست تجدیدنظر خواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده غزل غالم حسنی نسبت به دادنامه شماره 
9709977575900463 در پرونده کالس�ه 950839 ش�عبه 9 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرس�ی مدنی 
ب�ه عل�ت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یك نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش�ار آگهی می ش�ود تا 
تجدیدنظ�ر خوان�ده ظرف 10 روز پس از تاریخ انتش�ار آگه�ی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی 
دادخواس�ت و ضمائ�م تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاس�خی دارد کتبا به این دادگاه ارائ�ه نماید در غیر اینصورت پس از 

انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/24آگهي  
بدینوس�یله ب�ه اقای/خان�م محمد رضا نخاولی   فعال مجهول المکان ابالغ مي ش�ود  که احمد روس�تائی  دادخواس�تي به خواس�ته 
مطالبه وجه چك به طرفیت ش�ما به ش�عبه 189  ش�وراي حل اختالف مشهد تقدیم نموده است  که به کالسه 970788 ثبت  و برای 
روزبتاریخ97/10/19 س�اعت 8/30 وقت رس�یدگی تعیین و لذا به اس�تناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یك نوبت در  
روزنامه کثیراالنتش�ار درج میگردد ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه ش�ورای حل اختالف شعبه189 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 189 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد

511/25آگهي  
بدینوس�یله به اقای/خانم رضا بختیاری کوه س�رخی   فعال مجهول المکان ابالغ مي ش�ود  که امیر حس�ن گلستانی  دادخواستي به 
خواس�ته مطالبه وجه چك به طرفیت ش�ما به شعبه 189  شوراي حل اختالف مشهد تقدیم نموده است  که به کالسه 970632 ثبت  
و برای روزبتاریخ97/10/19 س�اعت 9 وقت رس�یدگی تعیین و لذا به اس�تناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یك نوبت 
در  روزنامه کثیراالنتشار درج میگردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه189 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 189 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد

511/26آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان حمید طیرانیان حبیب پور   دادخواس�تی به طرفیت خواند ه امیر رضا رضازاده مقدم فرزند محس�ن فعال مجهول المکان به 
خواس�ته  مطالبه وجه یك فقره چك بش�ماره 691211 مورخه 93/11/5 بانضمام هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم شوراهای 
حل اختالف مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 310 شورای حل اختالف مجتمع ش�ماره 6 مشهد واقع در کوثر 15 ارجاع  و 
به کالس�ه 970773 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/19 ساعت 9 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 یك نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده 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 دفتری شعبه 310 شورای حل اختالف  مجتمع شماره 6  مشهد

511/27آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید جواد حیدری فر فرزند 
حسین 

خواهان اس�معیل چاوش�ی  دادخواس�تی به طرفیت خوانده س�ید جواد حیدری فر فرزند حسین به خواس�ته  الزام به تنظیم سند 
رس�می ملك-ابطال س�ند-ابطال مبایعه نامه –اثبات وقوع بیع  مطرح که به این ش�عبه ارجاع  ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 
9709987575900699  ش�عبه 9 دادگاه عموم�ی حقوق�ی مجتم�ع امام خمینی مش�هد ثب�ت گردیده که وقت رس�یدگی مورخه 
1397/11/2 س�اعت11 تعیین ش�ده است حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یك نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یك ماه پس 
ازنش�ر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 9دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/28آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم فائزه  قریب فرزند علی اکبر
خواهان بانك مهر اقتصاد   دادخواس�تی به طرفیت خوانده خانم فائزه قریب فرزند علی اکبر  به خواس�ته  مطالبه وجه چك  مطرح 
که به این شعبه ارجاع  و به شماره پرونده کالسه 9709987575900620  شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد 
ثبت گردیده که وقت رس�یدگی مورخه 1397/10/11 س�اعت8 تعیین شده است حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان یداله حس�ینی مجد فرزند امیر و خدایار حس�ینی فرزند س�ید امیر و 
درخواست خواهان مراتب یك نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یك 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
منشی شعبه 9دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/29آگهی 
خواهان مرتضی چرخ آبنوس   دادخواس�تی به طرفیت خوانده مهکامه ش�یر خانی   به خواس�ته تقدیم دادگاه های عمومی مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 312 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد واقع در بلوار وکیل آباد کوثر شمالی 15 ارجاع 
و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709987514201039 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 97/10/8 ساعت 8 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 دس�تور دادگاه مراتب یك نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه 

مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی حاضرگردد
شعبه 312 شورای حل اختالف  مجتمع شماره4  مشهد

511/30رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت غالمرض�ا حقیقی خ�واه فرزند علیمراد  به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کالس�ه 
9709987514201066 ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ي حصروراثت نموده وچنی�ن توضیح داده که ش�ادروان علیمراد حقیقی 
خواه  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-غالمرضا 2-حس�ن 3-اس�معیل 
4-محم�د 5-مهدی 6-مریم 7-ش�هر بانو 8-معصومه 9-منصوره همگ�ی حقیقی خواه 10-زهرا حقیقی خ�واه 11- فاطمه پلنگ 
حقیق�ی 12-غالم حس�ین ملنگ حقیق�ی  اینك باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را یك نوبت آگه�ي مي نماید تا 
هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یك ماه به ش�ورا تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد ش�د
شعبه 312 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/31آگهی 
خواهان نرگس ناصری کاریزکی    دادخواس�تی به طرفیت خوانده رضا براتعلی زاده   به خواس�ته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های 
عمومی مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه306 ش�ورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد واقع در بلوار وکیل آباد کوثر 
شمالی 15 ارجاع و به شماره پرونده کالسه970862ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 97/10/8 ساعت 8 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 دس�تور دادگاه مراتب یك نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه 

مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی حاضرگردد
شعبه 306 شورای حل اختالف  مجتمع شماره4  مشهد

511/32رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت حس�ن قان�ع منش فرزن�د عل�ی اکبر   ب�ه ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کالس�ه 
9709987514200629 ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان عذرا خانم درجاتیان  
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-رضا 2-طیبه 3-حس�ن 4- صدیقه-5-
فاطمه همگی قانع منش )فرزندان(  اینك باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را یك نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
شعبه 312 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/33آگهی تبادل لوایح
ش�ماره بایگانی:960819-بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به تجدیدنظر خوانده مجهول المکان  رسول جوان آرا فرزند سبز علی 
ابالغ می ش�ود غالمرضا تاشك بطرفیت ش�ما از دادنامه شماره 9709977576800725 صادره از شعبه 18 دادگاه حقوقی مشهد 
تجدیدنظر خواهی کرده است چنانچه  پاسخی دارید ظرف 10 روز از تاریخ نشر آگهی به این شعبه اعالم نمائید در غیر اینصورت 

پرونده به همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارس�ال می گردد 
مدیر دفتر شعبه 18 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/34آگهی تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی 
بدینوس�یله در اجرای دس�تور مواد 73و346 قانون  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی به  خانم طیبه عسگری فعال 
مجهول المکان ابالغ می ش�ود که آقای حامد رحیم پور  ازغدی فرزند حیدر از دادنامه ش�ماره 9709977578000794  در پرونده ش�ماره  
30/970198 تجدیدنظر خواهی کرده اس�ت لذا مراتب با درج در روزنامه به ش�ما ابالغ می گردد تا ظرف ده روز پس از انتش�ار  این آگهی 
بامراجعه به دفتر دادگاه و اعالم نشانی اقامتگاه خود و دریافت نسخه  ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی چنانچه پاسخی دارید 
کتبا اعالم نمائید پس از گذشت ده روزاز انتشار آگهی اعم ازاین که پاسخی از ناحیه شما رسیده یا نرسیده باشد پرونده به مرجع تجدیدنظر 

ارسال خواهد شد .
مدیر دفتر  شعبه 30 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/35آگهی
بدینوس�یله به خانم ها و آقایان خدیجه ش�یخی حسین و شیرین و نس�رین و پروین و سیمین و نوشین و احمد و مسعود همگی کرکچی 
خواندگان پرونده کالسه 8/970469 ابالغ می گردد ظرف یك هفته پس از درج آگهی جهت دریافت نظریه کارشناسی به شعبه 8 دادگاه 

حقوقی مشهد مراجعه نمائید
منشی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

 511/36آگهی ابالغ اخطاریه تبادل لوایح
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای حسین رشیدزاده طرقی   فعال مجهول المکان ابالغ میشود درمورد دادخواست سید عباس رضائی 
ازغدی  علیه شما بخواسته مطالبه وجه چك بموجب حکم شماره9709977506900972 درپرونده کالسه 970456 رای به پرداخت مبلغ 
28/850/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/5/3 و مبلغ 625/852 ریال بابت هزینه ابطال 
تمبر و دادخواست 3- حق الوکاله وکیل وفق تعرفه وکال 4-مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی و ضمائم در حق خواهان صادر داده 
شده است با توجه به اینکه سید عباس رضائی ازغدی   تجدید نظر از رای فوق را خواسته است به شما اعالم می شود ظرف مدت 10 روز با 

مراجعه به شعبه 189 شورای حل اختالف مجتمع 4 نسبت به انجام تبادل لوایح اقدام نمائید 
مسئول دفترشعبه 189 شورای حل اختالف مجتمع 4 مشهد

511/37آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای محمد باقر بخشی  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای محمود جهانگیری 
کلوخی    علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977509300642 در پرونده کالس�ه 970221 و به پرداخت مبلغ 
3/000/000 ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت (خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت 1397/2/29 و 
نیز پرداخت مبلغ 341500 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق خواهان )آقای محود جهانگیری کلوخی( 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 254 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/38آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای محمد خوش سیما اسفجیر  فرزند محمود  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست فرشید 
بیدوقی  علیه شما بخواسته مطالبه وجه چك بموجب حکم شماره 985 در پرونده  کالسه 970453  –به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ 9/054/000 ریال و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانك مرکزی 
از سر رسید لغایت اجرای حکم 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 10 دادگاه عمومی  مشهد

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت دوم
به موجب پرونده اجرایی کالس�ه 960932 ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگس�تری شهرس�تان الهیجان و حس�ب دادنامه ش�ماره 
9609971410200136 ص�ادره از ش�عبه دوم دادگاه عمومی حقوق�ی الهیجان محکوٌم علیه آقای جهانگیر قل�ی پور فرزند منوچهر 
محکوم گردیده به پرداخت مبلغ 470,089,231 ریال بابت اصل خواس�ته و هزینه دادرس�ی خسارت تاخیر تادیه در حق محکوٌم له 
آقای بیژن قربانپور فرزند نعمت اله با وکالت آقای حسین نوروزی و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت ، که خانم فریده جعفری 
فرزند هوشنگ بعنوان شخص ثالث طی شرحی به این اجرا اعالم نموده مالك 200 مترمربع از 1558/85 مترمربع از دو دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک ثبتی 26/116 واقع در بخش 14 گیالن بوده و ملك مزبور را در راستای پرداخت محکوٌم به ، به این اجرا معرفی که 
با این وصف سهم نامبرده از ملك مذکور از طریق اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان الهیجان توقیف و سپس مراتب جهت ارزیابی 
به کارش�ناس رس�می دادگستری ارجاع که ایشان پس از بررسی و مطالعه پرونده از ملك مورد نظر بازدید بعمل آورده و سپس نظر 
خود را به ش�رح ذیل اعالم داش�ته است . ) مش�خصات ملك و ارزش ریالی ( ملك موصوف عبارتست از 200 مترمربع از 1558/85 
مترمربع از دو دانگ مش�اع از شش�دانگ پالک ثبتی 26/116 در بخش 14 گیالن واقع در الهیجان شادهس�رخ س�جاد 10 که حدود 
اربعه آن ش�ماالً بطول 20 متر به کوچه ، ش�رقا ً به طول 10 متر به باقیمانده پالک 116 ، جنوبًا به طول 20 متر و غربًا به طول 10 متر به 
باقیمانده پالک مزبور محدود و متصل می باشد که برای ملك مزبور تاکنون سند مالکیت صادر نشده است که کارشناس منتخب با 
در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر و محل وقوع ملك و موقعیت مکانی و وضعیت موجود و پرسو جو از قرب و جوار و مطالعین ارزش 
یك قطعه زمین تعرفه ش�ده به مس�احت 200 مترمربع فاقد اعیانی را به مبلغ 650,000,000 ریال معادل ش�صت و پنج میلیون تومان 
تمام بعنوان قیمت پایه کارشناسی اعالم داشته که این امر مصون از اعتراض واقع گردیده است . ملك مذکور در روز دوشنبه مورخه 
1397/09/19 از س�اعت 9 الی 11 در محل دادگس�تری شهرس�تان الهیجان طبقه دوم اجرای احکام مدنی با حضور نماینده محترم 
دادس�تان شهرس�تان الهیجان از طریق مزایده حضوری به فروش می رس�د و مزایده در روز و ساعت تعیین شده شروع و از قیمت 
پایه شروع و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . و خریدار موظف است ده درصد از قیمت کل خریداری 
شده فی المجلس پرداخت و مانده ثمن معامله را حداکثر ظرف مهلت یك ماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت و رسید آنرا به اجرا 
تس�لیم نمای�د و چنانچه نتواند در مهلت تعیین ش�ده باقیمانده ثمن معامله ) 90 درصد باقیمان�ده ( را در فرجه مقرر پرداخت نماید 
وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده او ) وجه 10 درصدی واریزی ( پس از کسر هزینه های عملیات اجرایی بنفع صندوق 
دولت ضبط و در صورت درخواس�ت مجدد خواهان مزایده تجدید میگردد . متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده از 
ملك فوق واقع در آدرس فوق الذکر بازدید و جهت کسب اطالعات بیشتر به این اجراء مراجعه فرمایند . این آگهی یك بار در یکی 

از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و در معابر عمومی و نقاط پرجمعیت شهر الصاق میگردد . 
ح    5161  مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی دادگستری الهیجان - خدمتگزار

آگهی مزایده
 ب�ه موج�ب  پرون�ده های  اجرایی  کالس�های  )970025-970259 ( صادره از  ش�عبه پنجم و اول  ش�ورای حل اختالف  رودس�ر-  
مطاب�ق دادنام�ه  های  96099775267500187  و 9609975267100537 آقای احمد  برجی قلعه محکوم اس�ت  به پرداخت  مبلغ  
305/133/582  ریال  بابت اصل  خواسته  ، هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل خسارت  تاخیر تادیه  در حق  محکوم  له  سید اولیاء  
هاش�می مق�دم  ب�ا وکالت  امیر جاذبی  ومبلغ  15/256/678  ریال  بابت هزین�ه  اجرایی  در حق دولت  که به جهت  عدم  پرداخت  
محک�وم  ب�ه در فرجه  مناس�ب قانونی  برابر  گزارش مرجع انتظامی  موضوع  صورتجلس�ه  تنظیمی  م�ورخ  97/3/7  کالنتری  12 
رودس�ر  یك قطعه  باغ  به مس�احت   تقریبی  هفت هزار  متر مربع  باغ چای  توقیف  وتحت بازداش�ت  قرار گرفت  سپس در اجرای 
دس�تور  قضای�ی به کارش�ناس  جهت ارزیابی ارجاع گردید که  کارش�ناس بدوی  به نام حمید محمدیان  ب�ه عنوان  ارزیابی  بدوی 
پرونده  اجرایی  از ملك  تعرفه  ش�ده واقع  در  روس�تای  خس�ادان س�فلی جاده  خاکی ، ارزش  پایه هر  متر مربع از ملك موصوف  
تعرف�ه ش�ده  را ب�ه ملبغ  یکصدو  هفتاد  هزار ریال  معادل )  17 ه�زار تومان (  ارزیابی  وبرآورد  قیمت  نمودند. جمع  مبلغ ارزیابی  
ش�ده  1/190/000/000  ریال محاس�به  گردید. برابر نظریه کارشناس  مراتب  به طرفین اصحاب  دعوا پرونده اجرایی ابالغ  گردید که 
محک�وم  علی�ه  احمد  برج قلعه  به نظریه  کارش�ناس در فرصت  مناس�ب اعتراض  نمودند که مق�ررات  وموازین  قانونی  در اجرای  
ماده 75  قانون اجرای  احکام  با اعتراض  وی موافقت گردیده  مراتب  هیات کارشناس�ان ارجاع ش�د که کارشناس�ان پس از مداقه 
در پرونده  اجرایی بررسی از ملك مورد تعرفه  توقیف  شده محکوم   علیه  به شرح ذیل  ارزیابی  توصیف   اجمالی  نمودند. حدود 
اربع�ه  مل�ك م�ورد  ارزیابی  ،قطعه  زمینی )  باغ مرکبات  و چای (جزء  تصرفات  س�نواتی  آقای احمد برجی  به مس�احت  تقریبی  
7200 متر مربع  به مختصات  جغرافیایی  0436348 و 4109750  با حدود اربعه  شماال به  باغ آقای  محرمعلی  برجی  ، شرقا  به باغ  
آق�ای  محم�د  میرزای�ی  قربانعلی  جعفری  ، جنوبابه باغ  آقای یداهلل علی�زاده و غربا به باغ اقای برجی  محدود  می گردد  . ارزیابی  
ملك تعرفه  ش�ده :  ملك تعرفه ش�ده  یك قطعه  باغ مرکبات و چای  مثمر به مس�احت  تقریبی  7200  متر مربع  واقع در ارتفاعات  
روس�تای  خس�ادان  سفلی  با چشم انداز  طبیعی می باش�ند ، با توجه  به بررسی های  بعمل آمده  به ویژه تعداد  و قدمت  درختان  
مثمر ومحصول تولیدی  سالیانه  مرکبات و برداشت چای سبز، داشتن  آب چشمه  لوله کشی شده  ، نوع کاربری ،  موقعیت مکانی  
و معاینه  محلی  ، پرس  و جواز  مشاورین امالک منطقه ، اهالی  و مطلعین  و کلیه  عوامل موثر  بر ارزش  ملك  ، قیمت  پیشنهادی  
پایه هرمتر مربع  از عرصه واعیان  300/000  ریال در زمان  اجرای  قرار با احتساب  مساحت تقریبی  7200  متر مربع  2/100/000/000  
ریال معادل  دویست  و  ده میلیون  تومان برآورد   و تعیین  می گردد . پس از  ابالغ نظریه هیات  کارشناسان ، هیچکدام  به نظریه  
اعتراضی  نننموده  ومصون  اعتراض  باقی ماند . س�پس  محکوم  له  در جهت  فروش  اموال از طریق  مزایده  وفق  ماده 114 قانون  
اجرای احکام مدنی   در دفتر اجرای  احکام مدنی  ش�ورای حل اختالف  رودس�ر  در حضور  نماینده محترم  دادس�تان  برای  تاریخ 
روز  یکش�نبه 97/9/25 از س�اعت  9 الی  11 صبح  تعیین وقت گردید.مزایده از قیمت  ارزیابی ش�ده ش�روع  ، کس�انیکه  باالترین 
قیمت را پیش�نهاد  نمایند برنده  مزایده  محس�وب  و ش�ناخته خواهند ش�د.  ده درصد  مبلغ مورد  مزایده فی المجلس  وصول  ، 
م�ا بق�ی  مبلغ  ظرف  مدت کمتر  از یك ماه  دریافت  خواهد ش�د. در ص�ورت  عدم  پرداحت  مابقی  مبلغ  مورد  مزایده ، ده درصد  
وصول  ش�ده  پس از  کس�ر هزینه  های اجرایی  به نفع   صندوق  دولت ثبت و  ضبط  می گردد  .خریداران  مزایده می توانند  پنج 
روز  قب�ل از  حلول  جلس�ه مزای�ده از اموال  توقیفی  پس از همانگی  با اجرای  احکام مدنی  ش�ورای حل اختالف  بازدید  ودر روز 
مزایده  در جلسه  شرکت  نمایند .  این آگهی  برای یك  نوبت  در  یکی از  روزنامه های کثیر االنتشار  محلی  مستند به ماده  118 

قانون  اجرای احکام  مدنی درج  ومنتشر  خواهد شد.
ح    5162   مدیر  اجرای احکام مدنی  شورای حل اختالف  رودسر-  روانان 

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 970993 آقای / خانم کوثر مالئی جاللوند به ش�ماره شناسنامه 2700273370 فرزند هادی  از این شورادر خواست 
گواه�ی حص�ر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان هادی مالئی جاللوند فرزند قربان در تاریخ 97/8/4 در شهرس�تان  
لنگرود فوت نموده اس�ت ورثه آن مرحوم به ش�رح ذیل تعرفه شده اند:1- حدیثه مالئی جاللوند شماره شناسنامه 2700113561 نام 
پدر هادی نس�بت فرزند اناث 2- کوثر مالئی جاللوند ش�ماره شناس�نامه 2700273370 نام پدر هادی نس�بت  فرزند اناث 3- لیال 
کشاورز نالکیاشری شماره شناسنامه 15048 نام پدر صفر علی نسبت همسر ) زوجه ( و به غیر  از وراث  نامبرده  باال ورثه  دیگری 
ندارد. اینك پس از مالحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات  قانونی  و ثبت آن  به ش�ماره 970993 مفاد در خواس�ت  مزبور  را در 
یك نوبت آگهی می نماید چنانچه هر ش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باش�د از تاریخ  نش�ر آگهی  ظرف یك 
ماه  به دفتر ش�عبه چهارم  ش�ورای حل اختالف  لنگرود تس�لیم نماید . در غیر اینصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در خواس�ت  

صادر  خواهد شد.
 ح  5163  قاضی   شورای حل اختالف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی

 آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970958 آقای / خانم  مهران رضا پور به شماره شناسنامه 14604 فرزندعیسی  از این شورادر خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  عیسی رضا پور  کومله/12فرزند  غالم رضا در تاریخ 97/5/23 در شهرستان   کومله 
فوت نموده اس�ت ورثه آن مرحوم به ش�رح ذیل تعرفه ش�ده اند:1- مهران رضا پورشماره شناس�نامه14604 نام پدر عیسی نسبت 
فرزند ذکور 2-  مهرداد رضا پور کومله شماره شناسنامه  2811  نام پدر عیسی نسبت فرزند ذکور 3- مهتاب رضا پور کومله شماره 
شناسنامه  14603  نام پدر عیسی نسبت فرزند اناث 4-  مهوش رضا پور کومله شماره شناسنامه  24  نام پدر عیسی نسبت فرزند 
اناث 5-  مهناز رضا پور کومله ش�ماره شناس�نامه  6  نام پدر عیس�ی نس�بت فرزند اناث 6-  زهرا  رسولی کومله شماره شناسنامه  
17نام پدرعلی نس�بت همس�ر ) زوجه( و به غیر  از وراث  نامبرده  باال ورثه  دیگری ندارد. اینك پس از مالحظه دادخواس�ت و انجام 
تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 970958 مفاد در خواست  مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باش�د از تاریخ  نش�ر آگهی  ظرف یك ماه  به دفتر ش�عبه چهارم  ش�ورای حل اختالف  لنگرود 

تسلیم نماید . در غیر اینصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادرخواهد شد.
ح  5164   قاضی شورای حل اختالف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970989 آقای / خانم هادی ابراهیم پور به شماره شناسنامه 1354 فرزند محمد باقر از این شورا در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان   محمد باقر ابراهیم پور دریا کناری /805 فرزند رجب علی در تاریخ 97/8/11 
در شهرس�تان لنگرود فوت نموده است ورثه آن مرحوم به ش�رح ذیل تعرفه شده اند:1- هادی ابراهیم پور شماره شناسنامه 1354 
نام پدر محمد باقر نس�بت فرزند ذکور 2-  ایرج ابراهیم پور دریا کناری ش�ماره شناس�نامه 1758 نام پدر محمد باقر نس�بت فرزند 
ذکور3-  محمد ابراهیم پور دریا کناری شماره شناسنامه 1759 نام پدر محمد باقر نسبت فرزند ذکور4-  مصطفی ابراهیم پور دریا 
کناری ش�ماره شناس�نامه 2002 نام پدر محمد باقر نسبت فرزند ذکور 5-  طاهره ابراهیم پور دریا کناری شماره شناسنامه 1050 نام 
پدر محمد باقر نس�بت فرزند  اناث 6-  اکرم ابراهیم پور دریا کناری ش�ماره شناس�نامه 1355 نام پدر محمد باقر نسبت فرزند  اناث 
7- محبوبه ابراهیم پور دریا کناری ش�ماره شناس�نامه 31 نام پدر محمد باقر نس�بت فرزند  اناث 8-  هاجر ابراهیم پور دریا کناری 
ش�ماره شناس�نامه 1795 نام پدر محمد باقر نس�بت فرزند  اناث و ب�ه غیر  از وراث  نامبرده  باال ورثه  دیگ�ری ندارد. اینك پس از 
مالحظه دادخواست و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 970989 مفاد در خواست  مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید 
چنانچه هر ش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باش�د از تاریخ  نش�ر آگهی  ظرف یك ماه  به دفتر ش�عبه چهارم  

شورای حل اختالف  لنگرود تسلیم نماید . در غیر اینصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادرخواهد شد.
ح  5165   قاضی شورای حل اختالف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی

اجراییه
مشخصات محکوم له  رضا رحیمی فرزند رسول نشاین تهران خیابان دولت دیباجی جنوبی خیابان سنجابی پالک 33 واحد یك مشخصات 
محکوم علیه بهنام موشکاف داوود حیدری نشانی تهران اول بومهن بعد ازپمپ بنزین اول خ سمت راست نبش خ اتش نشانی انتهای خ ک 
سربداران پ34 زنگ دوم مشخصات نماینده محکوم له مهدی مرادزاده فرزند حجت اله نشانی تهران خ ولیعصر خ فیاضی فرشته ساختمان 
بانك دی پ33 ط 3 واحد نه نوع رابطه وکیل محکوم له رضا رحیمی  سیده مهدی در حال انتقال دائم به کانون مرکز کرمان بلوار جمهوری  
بتول پور کوچصفهانی  خ والفجر 18پ3 نوع رابطه وکیل محکوم له رضا رحیمی محکوم به به موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به 
شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709970330500091 محکوم علیه ها تضامنی محکوم به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال به عنوان 
اصل دین و پرداخت مبلغ یك میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه ی دادرس�ی وحق الوکاله وکیل وفق تعرفه و خس�ارت تاخیر 
تادیه از تاریخ چك فوق الذکر تا زمان وصول وجه آن وفق شاخص نرخ تورم اعالمی از سوی بانك مرکزی درحق خواهان محکوم له می باشد  
ضمنا نیم عشر دولتی اخذ گردد. 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 یك 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 نباش�د موجبات مجازات تعزیری درجه ش�ش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می ش�ود ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س�ی روز ارائه ش�ود آزادی 
محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس�ط محکوم علیه خواهد بود ) تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( .
94574مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه2305مجتمع شماره 24 شورای حل اختالف 
شهر تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای  اکبر محمدی
خواهان اقای حسین شاه محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده  اقای اکبر محمدی به خواسته مطالبه وجه  مطرح که به این شعبه ارجاع 
به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709980330400325  شعبه 2304  مجتمع شماره 24 ش�ورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ97/10/15 ساعت8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده درخواس�ت خواهان مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یك ماه پس از تاریخ انتش�ار 
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. 
94577 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف 2304  308 مجتمع شماره 24 شورای حل اختالف 
تهران

اجراییه
مش�خصات محکوم له فرهاد آریانا فرزند رسول نشانی تهران ابتدای پاس�داران سروستان 3 پ1 واحد2 مشخصات محکوم علیه ارسالن 
دلجوان فرشی نشانی مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له  محکوم به  به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه 
به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9009970331001557 محکوم علیه محکوم است به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ بیست 
و هش�ت میلیون و هفتصد ونود و هش�ت هزار وی کصد و بیست و پنج ریال از تاریخ984/7/25 درحق محکوم له وهمچنین پرداخت نیم 
عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد ضمنا پرداخت مبلغ سه هزار تومان هزینه دادرسی به عهده محکوم علیه می باشد. 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 اس�تیفا محکوم به از آن می باش�د 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 یك 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 ( .
94578مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه2310مجتمع شماره 24 شورای حل اختالف 
شهر تهران

اجراییه
مش�خصات محکوم له س�عدی ایمان فرزند حاجی نش�انی تهران رس�الت مجیدیه جنوبی ک صالحی پ80 واحد8 مش�خصات محکوم 
علی�ه مجتب�ی فت�ح زاده مجه�ول المکان  محکوم ب�ه به موجب درخواس�ت اجرای حک�م مربوطه به ش�ماره و ش�ماره دادنامه مربوطه 
9709970330200097 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان بابت اصل خواسته ومبلغ صدو نود وهفت هزار و 
پانصد تومان بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 96/12/12 لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر واعالم 
می گردد ضمنا نیم عشر دولتی برعهده محکوم علیه می باشد. 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 یك 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 ( .
94581 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه2302 مجتمع شماره 24 شورای حل اختالف 
شهر تهران

512/1آگهی ابالغ مفاد صورتجلسه افرازی پالک فرعی 90 از 276- اصلی
پیرو آگهی در روزنامه به ش�ماره 4332-97/8/12 بدینوسیله صورتجلس�ه افرازی و نقشه افرازی پالک فرعی 90 از 276 اصلی بخش 13 
مش�هد به ش�رح ذیل مندرج می گردد و شایسته است کلیه مالکین مش�اعی پالک مذکور چنانچه به مورد افراز و نحوه آن اعتراض دارند 
واخواهی خود را ظرف مدت ده روز از انتش�ار آگهی به دادگاه صالحه تس�لیم و رونوش�ت آن را به این اداره ارسال نمایید ودر صورت عدم 

واخواهی سند فرعی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
 صورتجلسه افرازی پالک 90فرعی از276 اصلی بخش 13 مشهد ؛ 

در اجرای دستور اداری شماره 1506-97/3/7 ذیل درخواست خانم فروغ فریمانیان مبنی افراز مالکیت خود از پالک 90 فرعی از 276 اصلی 
بخش 13 مشهد که در سند مالکیت متقاضی موازی 266 سهم مشاع از 2500 سهم ششدانگ که سند مالکیت به نام نامبرده صادر و تسلیم 
گردیده است. لذا اینجانبان اسماعیل مجرد و امیر بلوچ به سمت نماینده و نقشه بردار ثبت به اتفاق متقاضی افراز در موعد مقرر مورد آگهی 
شماره 4332-97/8/12 به محل وقوع ملك عزیمت و پس از بررسی و تطبیق حدود مندرج در سند مالکیت با وضع محل و عدم تجاوز و 
تعارض با مجاورین اقدام به نقشه برداری گردید و مشخص شد که بر اثر احداث کوچه و نیز تعریض آن مقداری از پالک مذکور در مسیر قرار 
گرفته است و همچنین شهرداری فریمان برابر نامه شماره 97/7628- 97/7/24 منظم به نقشه تایید شده به مهر شهرداری افراز مالکیت 

نامبرده را بالمانع اعالم نموده است. علی ایحال حدود و مساحت قطعه افرازی به شرح ذیل تعیین و اعالم می گردد.
  الف- حدود و مساحت قطعه افرازی:

1-ششدانگ یك باب منزل به  مساحت 266 مترمربع به شماره پالک 16223 فرعی مجزی شده از 90 فرعی از 276 اصلی واقع در فریمان 
بخش 13 مشهد به حدودات اربعه شماال )در دو قسمت( :اول به طول 10 متر دیواریست به کوچه بن بست و دوم به طول 2/05 متر دیواریست 
به کوچه بن بست و شرقا )در دو قسمت(:اول به طول 21/08 متر دیواریست به کوچه بن بست و دوم به طول 1/83 متر دیواریست به کوچه بن 

بست جنوبا: به طول 9/61 متر درب ودیواریست به خیابان و غربا : به طول 24/23 
متر دیوار به دیوار به پالک 14591 فرعی . حقوق ارتفاقی ندارد) که سهم اختصاصی 

خانم فروغ فریمانیان قرار می گیرد.(
 ضمنا با توجه به بررسی پرونده مشخص شد که پالک های ذیل از پالک 90 فرعی 
مجزی و شش�دانگ گردی�ده اند و پالک باقیمانده دیگ�ری از کل پالک 90 فرعی 

نمانده است:
1- پ�الک 16224 فرع�ی )از طریق قانون افراز( و 2- پالک 14591 فرعی) از طریق 
قان�ون اف�راز( و 3- پالک 8664 فرعی )از طریق م�واد 147 و 148 اصالحی قانون 
ثب�ت( و 4- پ�الک 6211 فرعی )از طریق م�واد 147 و 148 اصالحی قانون ثبت( و 
5- پالک 6212 فرعی )از طریق مواد 147 و 148 اصالحی قانون ثبت(ولذا مراتب به 
استناد ماده چهار آئین نامه قانون افراز امالک مشاع جهت تصمیم مقتضی گزارش 

می گردد. 
نماین�ده ثبت-اس�ماعیل مجرد    نقش�ه بردار ثب�ت –امیر بل�وچ     مالك-فروغ 

فریمانیان
آقایان مجرد و بلوچ در صورت انطباق مقدار تصرفات متقاضی افراز با مقدار مالکیت 
ثبت مشاعی وی و مستند به مواد 5 و 6 آئین نامه قانون افراز امالک مشاع رسیدگی 

واقدام فرمایید.
رئیس ثبت اسناد وامالک فریمان- محمدرضا رجایی مقدم

511/2آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 960460 آقای گل فیروزی پس ویشه فرزند حسین  به اتهام توهین و فروزان پیری فرزند دوستمراد به اتهام نشر اکاذیب 
از طریق فضای مجازی و افترا و آقای علیرضا محبی خیر آبادی فرزند منصور به اتهام نش�ر اکاذیب از طریق فضای مجازی و افترا حس�ب 
شکایت خانم فرزانه عندلیب فرزند علی رضا و فاطمه محمد زاده فرزند علی اصغر  تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرس�ي کیفري مراتب یك نوبت در روزنامه آگهي نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت سی روز در 
ش�عبه 751 باززپرس�ی دادسرای ناحیه 7 مشهد حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نمایند و در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و 

اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد 
بازپرسی  شعبه 751 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 7 مشهد

511/3آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 970348  آقای ابوالفضل عبدی  به اتهام کالهبرداری مرتبط بارایانه ای حسب شکایت شاکیان ربابه طوسی و علی قبولی 
و راضیه عباسیان و محمود زراعتکار  تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین 
دادرسي کیفري مراتب یك نوبت در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه 751 باززپرسی دادسرای ناحیه 7 مشهد 

حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایند و در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد 
بازپرسی  شعبه 751 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 7 مشهد

511/4آگهی
خواهان/شاکی قدیر محمد پور دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم محمد تقی صفار  به خواسته مطالبه چك تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 254شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع درمشهد- طالب 
میدان میرزاکوچك خان ارجاع وبه کالس�ه 970949 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی ان 1397/10/8 وساعت 9صبح تعیین شده است . به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی و 
دستوردادگاه مراتب یك نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 

وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 254شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد
511/5آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین عاطفی دزقی فرزند صفر 

غلی  
خواهان علی اصغر دره کی  دادخواستی به طرفیت خوانده حسین عاطفی دزقی   به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9709987508901028 شعبه 250 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 1397/10/8 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 یك نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یك 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 ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به شهرام همتی زاده خانقاه فرزند بیرام  

خواهان :خدیجه نهبندانی گل خطمی  بطرفیت شهرام همتی زاده به خواسته طالق به درخواست زوجه   که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالس�ه 9709987586800747شعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 1397/10/12 ساعت 9/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس از 

نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در دادگاه حاضر گردد
منشی  شعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/7آگهی  
خواهان جواد اس�ماعیلی اس�کندری فرزند محمد رضا   دادخواستی به طرفیت خوانده علی محمد رنجوری فرزند محمد رضا  به خواسته 
مطالب�ه وج�ه چك مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709987509200487 ش�عبه 253 ش�ورای حل اختالف 
مجتمع ش�ماره 5 مش�هد  ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/5 ساعت8/30 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 یك نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتش�ارآگهی می شودتاخوانده ظرف یك 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
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/8آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده:40/970064-وقت رسیدگی:1397/10/9 ساعت 8/30 خواهان:شرکت سهامی عام بانك سینا -خوانده:محمد حسین قانعی 
فرزند عباس  –خواس�ته:مطالبه اجرت المثل اموال  خواهان دادخواس�تی تس�لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
40 حقوقی  ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ي مدنی مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یك ماه به دفتر دادگاه مراجعه نموده و آدرس خویش را اعالم داش�ته و نس�خه دوم دادخواس�ت را ضمن ابالغ وقت دادرسی از دفتر 

دادگاه دریافت نماید
دفترشعبه 40 دادگاه عمومي حقوقی مشهد

511/9آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
کالس�ه پرونده:40/970159-وقت رس�یدگی:1397/10/9 س�اعت 8 خواهان:علی رضائی مقدم فرزند رس�ول  -خوانده:کب�را احمدی   –

خواسته:مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 40 حقوقی  ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي 
مدنی مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به دفتر دادگاه مراجعه نموده 

و آدرس خویش را اعالم داشته و نسخه دوم دادخواست را ضمن ابالغ وقت دادرسی از دفتر دادگاه دریافت نماید
دفترشعبه 40 دادگاه عمومي حقوقی مشهد

511/10آگهي  
بدینوسیله به اقای وحید جوادی نقندر   فعال مجهول المکان ابالغ مي شود  که احمد روستایی  دادخواستي به خواسته  مطالبه وجه چك 
به طرفیت شما به شعبه 188 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد تقدیم نموده است  که به کالسه970791 ثبت  و برای بتاریخ 97/10/15 
ساعت 8/30 تعیین و لذا به استناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یك نوبت در  روزنامه کثیراالنتشار درج میگردد شما می 
توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه188 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل آباد-
بلوار کوثر-کوثر 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 188 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد

511/11آگهی 
بدینوسیله به فرید متولی   فعال مجهول المکان ابالغ میشو که علی اکبر تنومند زاده  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه ناشی از تاخیر 
در تعهد از مورخ 97/6/25  از قرار روزانه 20/000 تومان جمعا 311/000/000 ریال و مطالبه وجه 30/000/000 ریال و خسارات دادرسی  تقدیم 
شورای های حل اختالف  مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 314 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد واقع در بلوار وکیل آباد 
کوثر ش�مالی 15 ارجاع و به شماره پرونده کالس�ه 970846 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/9  ساعت 8/30 تعین 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 یك 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
مسئول دفترشعبه 314 شورای حل اختالف  مجتمع شماره4  مشهد

511/12آگهی 
بدینوسیله به ارمین رحمانی    فعال مجهول المکان ابالغ میشود که بهنام مولوی قلعه نی   دادخواستی به خواسته مطالبه وجه سفته شماره 
0041842 مورخ 94/12/25 به مبلغ 2/000/000 ریال و خسارات دادرسی   تقدیم شورای های حل اختالف  مشهد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 314 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد واقع در بلوار وکیل آباد کوثر شمالی 15 ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970824 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/8  ساعت 8/30 تعین 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 یك 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
مسئول دفترشعبه 314 شورای حل اختالف  مجتمع شماره4  مشهد
511/13آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم ها و آقایان 1-زهرا شهرتی فرزند 
رضا 2- بتون 3-امیر حسین 4-سارا 5-مسعود 6- غالمحسین 7- جالل 8- سعید همگی درانی 

9-عصمت علیزاده شورکی 10-تکتم عرفانی  
خواهان :محمد جواد درانی  دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته :1-الزام به تنظیم سند رسمی ملك )پالک باقیمانده 390 فرعی از 
233-اصلی بخش 9 مشهد شامل یك آپارتمان و چهار دربند مغازه و زیر زمین (مقوم به 50/00/000 ریال ارزش منطقه ای ملك 43/401/600 
ریال 2- مطالبه خسارت دادرسی  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه970776  شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/3 ساعت 12 تعیین شده است که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان خانم ها و آقایان 1-زهرا شهرتی فرزند رضا 
2-بتون 3-امیر حسین 4-سارا 5-مسعود 6-غالمحسین 7-جالل 8- سعید همگی درانی 9-عصمت علیزاده شورکی 10- تکتم عرفانی  و 
درخواست خواهان مراتب یك نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یك 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

511/14آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم 
کالسه پرونده :19/970745  وقت رسیدگی :97/10/12 ساعت 12/30  خواهان :آستان قدس رضوی   خوانده:محمود کهدوئی فرزند حسن  
خواس�ته :مطالبه وجه و غیره خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه19 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 یك نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یك 
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 19 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/15آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالس�ه پرونده :970816 وقت رس�یدگی :97/10/6 ساعت 9/30  خواهان :مهری اسماعلیان   خوانده:شهرام اسفهبدی –محسن حدادیان 
خواسته :الزام به تنظیم سند  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه21 دادگاه حقوقی 
ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور شورا و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یك 
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 دفترشعبه21 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/16آگهی ابالغ وقت دادرسی و ادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان 
کالسه پرونده :25/970863  وقت رسیدگی :97/10/26 ساعت 12  خواهان :علیرضا بیدخوری فرزند مسعود   خوانده:داودشاه جمشیدی 
فرزند س�ید احمد خواسته :مطالبه وجه چك و خسارات دادرس�ی و تاخیر تادیه  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد 
نموده که جهت رس�یدگي به ش�عبه25 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 یك نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یك ماه بدفتر این شورا مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باال جهت رس�یدگی حضور بهمرس�اند 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

511/17آگهی ابالغ وقت دادرسی و ادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان 
کالسه پرونده :25/970476  وقت رسیدگی :97/11/8 ساعت 9  خواهان :فرماندهی انتظامی خراسان رضوی خوانده:احمد علیزاده خواسته 
:مطالبه وجه –مطالبه خسارت –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 یك نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهي ظرف یك 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

511/39آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقایان احمد نظام دوس�ت دهنوی فرزند عباس�علی و محمد جواد اشکوه فرزند قاسم و مهدی بیگی 
فرزن�د غالمرضا   فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای خدارحم تیموری رضائ�ی فرزند جانعلی با وکالت عباس 
قربانی  علیه ش�ما بخواسته اعتراض ثالث اجرایی  بموجب حکم ش�ماره 9709977509200851 در پرونده کالسه 9709987509200560 
قرار عدم اس�تماع صادر گردید 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
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/40آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقایان احمد نظام دوس�ت دهنوی و محمد جواد اش�کوه و مهدی بیگی ابالغ می شود آقای خدارحم 
تیموری رضائی با وکالت عباس قربانی  نسبت دادنامه شماره 9709977509200851 در پرونده کالسه 9709987509200562  دادخواست 
تجدیدنظر خواهی تقدیم نموده با عنایت به مجهول المکان بودن شما مراتب یك نوبت آگهی تا از تاریخ نشر ظرف مدت 10 روز با مراجعه به 

این دبیرخانه ضمن اعالم نشانی و دریافت نسخه ثانی دادخواست چنانچه پاسخی دارید کتبا ارائه نمائید 
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/41آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای مجتبی کمالی و مهدی کمالی   فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای حامد 
س�لیمانی پور  علیه شما بخواس�ته مطالبه چك   بموجب حکم ش�ماره 9709977509300957 در پرونده کالسه 970615  به محکومیت 
تضامنی خواندگان )مهدی کمالی –مجتبی کمالی( به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و جبران پرداخت خسارت وارده 
به س�بب تاخیر در تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت 97/2/27 و نیز پرداخت مبلغ 2759000 ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه 
دادرسی 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 254 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/42آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمد عطائی  فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست آقای مسلم خاتمی   علیه 
ش�ما به خواسته مطالبه وجه سفته به موجب رای  ش�ماره 9709977506901039  مورخ 97/8/12  در پرونده کالسه 970426  به 1- مبلغ 
190/000/000 ری�ال باب�ت اصل خواس�ته 2-مبلغ 3/907/200 ریال هزینه دادرس�ی الصاق تمبر 3- مبل�غ 450/000 ریال هزینه درج آگهی 
4-خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 97/4/30 محاسبه و در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 

می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف 20 روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است 
مسئول دفتر  شعبه 189 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

511/43آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی متشره قبلی به آقای قاسم احمدیان  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست اعتبار صالحین خراسان  
بخواسته مطالبه وجه و غیره بموجب حکم شماره 94709977576900947-97/8/24  در پرونده  کالسه 19/970340 حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت 1/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 34/820/013 ریال ابت هزینه دادرسی و مبلغ 25/200/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چك لغایت یوم الوصول که بر اساس شاخص تورم بانك مرکزی توسط مدیر 
محترم اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 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
منشی شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/44آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به 1-محمد صالح حسین زهی فرزند جنگی 2-محمد اسالم حسین زهی فرزند جنگی  فعال مجهول المکان 
ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت  امان اله نوری فرزند غالم محمد علیه شما  بخواسته مطالبه وجه –مطالبه هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه  بموجب دادنامه شماره 970997757800940-97/8/12  در پرونده  کالسه 30/970233 به پرداخت مبلغ 1/600/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته بنحو تضامن و پرداخت خسارت دادرسی مطابق تعرفه قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چك تا زمان تادیه دین 
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
دفتر شعبه 30دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/45آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به 1-محمد تاتاری فرزند احمد 2-حاج حسن کریمی فرزند کریم 3- زهرا کدیور فرزند رضا 4- زهرا قلندر 
فرزند محمد 5- س�ید رضا مهدوی فرزند س�ید مهدی 6-علیرضا صابر پچکی فرزند محمد   فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد 
دادخواست سید کاظم رضوی  فرزند سید احمد  علیه شما  بخواسته اثبات وقوع بیع –الزام به تنظیم سند-مطالبه خسارت   بموجب دادنامه 
شماره 9709977578000955-97/8/15  در پرونده  کالسه30/970229 قرار رد دعوی صادر گردید 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
دفتر شعبه 30دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/46آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به 1-محمد رضا سیاری آرانی فرزند عباس 2-ارسالن مرادی فرزند محمد  فعال مجهول المکان ابالغ می 
شود در مورد دادخواست  بانك ملی علیه شما  بخواسته مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه  بموجب دادنامه شماره 9709977578501084-
97/8/23  در پرونده  کالسه 35/970238 خواندگان محکومند بپرداخت تضامنی مبلغ 11/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر 
تادیه تا تاریخ 97/3/19 و از تاریخ مذکور روزانه 1/72 ریال به ازای هر 3/000 ریال مانده بدهی لغایت یوم الوصول و نیز هزینه دادرسی به 
میزان 1/945/000 و حق الوکاله وکیل بر اس�ا تعرفه قانونی به میزان 396/00 ریال 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 قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 35دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

آگهی تغییرات شرکت ارتاخه بنای پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47139 و 
شناسه ملی 10380635304 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا بر تفویض 
اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 97/07/30 و با توجه به اظهار نامه تنظیمی و سند 
حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه شرکت هیئت 
مدیره ش�رکت،افزایش سرمایه راعملی دانسته ،در نتیجه مبلغ 8500000000 ریال از حساب بدهی 
شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده است و ماده 5 اساسنامه به شرح زیراصالح گردید 
ماده 5: س�رمایه شرکت مبلغ10000000000 ریال منقسم به 100 سهم 100000000 ریالی با نام می باشد 

که تماماً پرداخت گردیده است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )293709(
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی پایا نیرو پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

51985 و شناسه ملی 14004260501 
به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سید 
رضا رضوی زاده با ش�ماره ملی 0940639513 به س�مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2- آقای 
فرامرز ناگهانی با شماره ملی 0901615757 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3- خانم ژابیز سیرنگ 
با شماره ملی 0941247007 به سمت عضو هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیده اند. و کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یك نفر ازاعضای هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )293726(
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی پایا نیرو پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

51985 و شناسه ملی 14004260501
 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : 1 -اعضای هیئت مدیره برای مدت دو س�ال عبارتند از : آقای سید رضا رضوی زاده با 
شماره ملی 0940639513 - آقای فرامرز ناگهانی با شماره ملی 0901615757 - خانم ژابیز سیرنگ 
با شماره ملی 0941247007 -2خانم ناهید نمائی با شماره ملی 0839439113 به سمت بازرس اصلی 
و آقای عباس زمان زاده با شماره ملی 0839610459 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند. -3 روزنامه حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )293741(
آگهی تغییرات شرکت خدماتی بادرام گستر فریمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

566 و شناسه ملی 14006875892 
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی ف�وق الع�اده م�ورخ 1396/07/01 تصمیمات ذی�ل اتخاذ 
ش�د : -1نش�انی ش�رکت از محل قبلی ب�ه آدرس جدید : خراس�ان رضوی ش�هرفریمان : میدان 
ام�ام خمینی معبرماقبل آخر:خیابان جام�ی غربی معبرآخر خیابان ام�ام خمینی پالک74 طبقه 

10-کدپستی9391737773تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری فریمان )293754(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بازرگانی یگانه خورشید هشتم والیت 
درتاری�خ 1397/08/19 به ش�ماره ثبت 66192 به شناس�ه مل�ی 14007935220 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:تولید ، خرید و فروش و بس�ته بندی و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، واردات و صادرات کلیه 
کااله�ای مجاز بازرگانی، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کش�ور ، اخذ وام و تس�هیالت بانکی 
از کلیه بانکها و موسس�ات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت ش�رکت.عقد قرارداد با اشخاص 
حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کش�ور و خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی 
درص�ورت لزوم پ�س از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالی�ت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : اس�تان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-

محله کوشش-خیابان امام رضا-خیابان امام رضا 66]شهید قاصد 13[-پالک 13-طبقه پنجم-واحد 
8 کدپستی 9164655718 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یك از شرکا خانم معصومه افشار به شماره فراگیر 115856825 دارنده 900000 ریال 
سهم الشرکه آقای جمشید افشار به ش�ماره فراگیر 116254319 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره خانم معصومه افشار به شماره فراگیر 115856825و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به س�مت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای جمش�ید افش�ار به شماره فراگیر 
116254319و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساس�نامه روزنامه کثیر االنتش�ار 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 )293763(

3-  ابالغیه
مش�خصات ابالغ ش�ونده : خدابخش سیف الهی ده میری، شماره ملی : 5359848057 ، تاریخ حضور : 1397/10/1 ساعت حضور 
: 08:30 ، مح�ل حضور : اس�تان کرمان- شهرس�تان کرمان- بل�وار 22 بهمن – چهارراه ش�عبانیه- خیابان گوه�ری- خیابان 12 
آذر – کدپستی 7616859654 تلفن : 33240410 ، در خصوص دعوی شما به طرفیت اسحاق مجیدی، مبنی بر مطالبه وجه چك 

و تامین خواس�ته در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در این ش�عبه حاضر ش�وید.
733 شورای حل اختالف شماره 23 شهرستان کرمان

4- مفقودی
برگ سبز خودروی پراید جی تی ایکس آی مدل 1385 به رنگ سبز- زیتونی  - متالیك به شماره 
پ�الک 45- 777 ق 71 به ش�ماره موتور 1678002 و ش�ماره شاس�ی S 1412285935061 به نام 
غالمحسین باقری بوج به شماره ملی 2993089854 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کرمان

آگهی
 دوشنبه

 28  آبان 1397
 شماره  4344

5

1- آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مجتمع صنعتی کشاورزی کرمان طیور 
)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 1206 و دارای شناسه ملی 10630083394 

بدینوس�یله از کلیه س�هامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلس�ه مجمع عمومی عادی به طور 
ف�وق الع�اده که در تاریخ 1397/9/8 روز پنج ش�نبه در س�اعت 10:00 در محل ش�رکت کیلومتر 14 جاده 

کرمان – زرند تش�کیل خواهد ش�د حضور بهم رس�انند.
دستور جلس�ه مجمع : انتخاب مدیران- انتخاب بازرسین- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار س�هام ش�رکت.

هیئت مدیره شرکت مجتمع صنعتی کشاورزی کرمان طیور

2- آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع صنعتی کشاورزی کرمان طیور )سهامی خاص( 
ثبت شده به شماره 1206 و دارای شناسه ملی 10630083394 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در 
تاریخ 1397/9/8 روز پنج شنبه در ساعت 14:00 در محل شرکت کیلومتر 14 جاده کرمان – زرند تشکیل 

خواهد ش�د حضور بهم رس�انند.
دس�تور جلس�ه مجمع : افزایش س�رمایه و افزایش تعداد س�هام ش�رکت.

هیئت مدیره شرکت مجتمع صنعتی کشاورزی کرمان طیور



مفقودي
برگ س�بز يك دس�تگاه پرايد جي تي ايكس آي به شماره شاس�ي S1412288333590   به رنگ 
س�فيد- روغني مدل 1388 ش�ماره موتور 2886969 شماره انتظامي 55 -276 ط 52 به نام سيد 

محسن شهيدي فرزند ميرخاتم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهی مزايده اموال غير منقول نوبت دوم 
جلس�ه دوم مزايده مربوط به مزايده فروش مك مس�كونی دارای پالک ثبتی 241 فرعی از 34 اصلی متعلق به خانم حليمه انصاری فرزند 
خداقلی واقع در بخش بشاريات روستای خطايان، ششدانگ، کل ملك که به مبلغ 370/000/000 ريال برآورد و تعيين شده مزايده به قيمت 
کارشناسی و به باالترين پيشنهاد فروخته خواهد گرديد. )م128( تاريخ مزايده 1397/09/21 ساعت 9 صبح و در شعبه اجرای احكام کيفری 
حوزه قضايی بخش بشاريات می باشد )م138( هرکس می تواند در مدت 5 روز قبل از روزی که برای فروش معين شده است اموالی را که 
آگهی شده مالحظه نمايد )م126( خريدار موظف است 10 درصد قيمت پيشنهادی را فی المجلس پرداخت و بقيه حداکثر ظرف يك ماه از 
تاريخ مزايده پرداخت در غير اين صورت مبلغ توديعی به نفع دولت ضبط خواهد شد )م 129( تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن 
صورت خواهد گرفت )م 134( در ضمن در صورت عدم فروش در مرحله اول مزايده ملك مورد مزايده در مرحله دوم به هر ميزانی که خريدار 
پيدا کند به فروش خواهد رسيد و هزينه آگهی مجدد به عهده محكوم له می باشد )م 131(. شرايط مزايده: طالبين و خريداران می توانند 
همه روزه تا 5 روز قبل از زمان مزايده از اموال فوق با هماهنگی اين اجرا بازديد نمايند. مزايده حضوری بوده و راس ساعت 9 صبح در محل 
شعبه اجرای احكام بشاريات برگزار می گردد کسانی می توانند در اين مزايده شرکت نمايند که اوال منع قانونی نداشته و در ثانی 10 درصد 
قيمت پيشنهادی خود را نقدا به همراه داشته باشند. مال مورد مزايده به کسی فروخته می شود که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. شرايط 
خريدار: کسی که به عنوان خريدار مزايده شناخته خواهد شد که بدوا نسبت به پرداخت 10درصدمبلغ پيشنهادی به صورت نقدی اقدام و 
حداکثر ظرف مهلت يك ماه از زمان انجام مزايده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزايده را به حساب سپرده دادگستری واريز نمايند. انتقال سند 
در اموال غير منقول و يا تسليم مال در اموال منقول منوط به واريز بهای مزايده و همچنين تاييد مزايده از سوی دادگاه محترم صادر کننده 
اجراييه می باشد. در صورت عدم تاييد مزايده کليه مبلغ واريزی مسترد می شود. در صورت عدم واريز الباقی مبلغ مزايده در مهلت قانونی 
و يا اعالم انصراف از سوی خريدار 10درصد واريزی پس از کسر هزينه های مزايده به نفع دولت ضبط می گردد. تشريفات مزايده با رعايت 

قانون اجرای احكام مدنی می باشد.18
م الف: 357/1قنبری- مدير دفتر اجرای احكام مدنی دادگاه عمومی بخش بشاريات

دادنامه 
مرجع رسيدگی شعبه اول دادگاه عمومی بخش کوهين شاکی: آقای لطف اله کوگير چگينی فرزند فيض اله به نشانی طارم سفلی روستای 
کوگير متهمين: 1- آقای جعفر چگينی فرزند مختار 2- آقای ابراهيم چگينی فرزند مختار 3- آقای مختار چگينی همگی به نشانی قزوين 
ناصرآباد خيابان وليعصر اتهام ها: 1- ورود به عنف 2- ايراد ضرب و جرح عمدی 3- تخريب شيشه دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات 
پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای 
جعفر چگينی فرزند مختار ساکن ناصر آباد قزوين که اطالعات بيشتری از وی در پرونده وجود ندارد، داير بر تخريب عمدی شيشه منزل 
شاکی آقای لطف اله کوگير چگينی فرزند فيض اله در روستای کوگير بخش طارم سفلی در تاريخ 96/07/24 دادگاه با توجه به مفاد شكايت 
شاکی، اظهارات خواهان و مفاد گزارش مرجع انتظامی و عدم حضور متهم در هيچ يك از جلسات دادگاه و عدم ارسال اليحه ی دفاعيه و 
عدم معرفی وکيل که نتيجتا دفاعی از جانب متهم به عمل نيامده است اتهام عنوان شده را به متهم منسوب می داند به استناد ماده 677 
قانون مجازات اسالمی )کتاب تعزيرات و مجازات های بازدارنده( حكم به محكوميت ايشان به تحمل 9 ماه حبس تعزيری صادر و اعالم می 
کند اين رای نسبت به متهم غيابی بوده و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در اين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل 
تجديد نظرخواهی در دادگاه تجديد نظر استان قزوين است نسبت به شاکی نيز ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در 
دادگاه تجديد نظر استان قزوين است. اما درباره اتهام دو متهم ديگر ابراهيم و مختار چگينی داير بر تخريب عمدی شيشه و نيز اتهام هر 
سه متهم داير بر ورود به عنف و ايراد جرح عمدی موضوع شكايت آقای لطف اله نظر به اينكه شاکی محترم در اين موارد ادله کافی ارايه 
نكرده است و من جمله اظهارات خواهان در مورد ورود به عنف و تخريب شيشه توسط دو متهم غير از متهم محكوم شده مفيد اطمينان نمی 
باشد و از سوی ديگر شاکی محترم خود نيز به پزشك قانونی نرفته است و ايراد جرح عمدی مورد ترديد است در خصوص ضرب نيز حتی 
اگر آن ضرب فاقد اثر بدانيم هيچ دليلی بر اين ادعا در پرونده مالحظه نمی شود لذا دادگاه با جاری دانستن اصل برائت و اعمال قاعده درا 
به استناد ماده 120 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده 4 قانون آيين دادرسی کيفری مصوب 1392 که هر دو تجلی اصل 37 قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ايران هستند رای بر برائت متهمان صادر و اعالم می کند که اين قسمت از رای ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل 

تجديدنظرخواهی در دادگاه تجديد نظر استان قزوين است. 19
م الف: 356/1 محمدرضا نجفی الموتی- دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه عمومی بخش کوهين

آگهی حصروراثت 
خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت آق�ای عب�اس خطيب�ی فرزن�د ابراهي�م ب�ه ش�رح دادخواس�ت تقديمی ثبت ش�ده به کالس�ه 
9709982601001290 از اين دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که ش�ادروان حس�ين خطيبی فرزند 
ابراهي�م به ش ش 4270450002 تاري�خ 1397/07/01 دراقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اس�ت به : 1- عباس خطيبی فرزند ابراهيم به ش ش 5877 – 1329 نس�بت با متوفی برادر 2- حس�ن خطيبی فرزند ابراهيم به ش 
ش 4270673524 – 1310 نس�بت با متوفی برادر اينك با انجام تش�ريفات مقدماتی درخواس�ت مزبور يك نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد ويا وصيت نامه ای  از متوفی نزد او می باش�د از تاريخ نش�ر آگهی ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه 

تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
396 رئيس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زنجان - اجلی 

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به هدايت شيرمهد فرزند شكراله 
خواهان آقای نادر کابلی  دادخواس�تی به طرفيت خوانده هدايت ش�يرمهد  به خواس�ته الزام به تنظيم س�ند مطرح که به اين شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709982602500597 شماره بايگانی 970599 حوزه ش�ماره 16 شورای حل اختالف شهرستان 
زنجان ثبت و وقت رس�يدگی مورخ 1397/10/08 س�اعت 9/30 تعيين که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرس�ی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتش�ار آگهی 
م�ی گ�ردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد .
397 رئيس شعبه 16 شورای حل اختالف شهرستان زنجان

آگهی حصروراثت 
خواهان رونوشت حصروراثت آقای محسن وزيری فرزند حسن به شرح دادخواست تقديمی ثبت شده به کالسه 9709982601001134 
از اين دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که ش�ادروان حس�ن وزيری فرزند محمد تقی به ش ش 15 
در تاريخ 1397/06/23 دراقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- محس�ن وزيری 
فرزند حس�ن به ش ش 9940 – 1367 نس�بت با متوفی فرزند 2- ترابعلی وزيری فرزند حس�ن به ش ش 56805 – 1352 نس�بت با 
متوفی فرزند 3- مهدی وزيری فرزند حس�ن به ش ش 925 – 1364 نس�بت با متوفی فرزند 4- ليال وزيری فرزند حس�ن به ش ش 
1628 – 1360 نسبت با متوفی فرزند 5- رقيه حيدری فرزند سبزعلی به ش ش 1003 – 1343 نسبت با متوفی همسر اينك با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يك نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ويا وصيت نامه ای  از متوفی نزد او 

می باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
398 رئيس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زنجان - اجلی 

آگهی حصروراثت 
خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت آق�ای عل�ی مغانل�و تنه�ا فرزن�د قربانعلی به ش�رح دادخواس�ت تقديمی ثبت ش�ده به کالس�ه 
9709982601001026 از اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان ريحانه مغانلو تنها فرزند 
عل�ی ب�ه ش ش 6140059194 در تاريخ 1397/04/05 دراقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1- علی مغانلو تنها فرزند قربانعلی به ش ش 930 – 1356 نسبت با متوفی پدر 2- فريده طهماسبی فرزند محرمعلی به ش 
ش 62702 – 1359 نس�بت با متوفی مادر اينك با انجام تش�ريفات مقدماتی درخواس�ت مزبور يك نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
ش�خصی اعتراضی دارد ويا وصيت نامه ای  از متوفی نزد او می باش�د از تاريخ نش�ر آگهی ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
399 رئيس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زنجان - اجلی 

آگهی حصروراثت 
خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت آق�ای رس�ول ن�وری فرزند محمد حس�ين به ش�رح دادخواس�ت تقديمی ثبت ش�ده به کالس�ه 
9709982601001286 از اين دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که ش�ادروان محمد حس�ين نوری 
فرزند قربانعلی به ش ش 821 در تاريخ 1397/07/09 دراقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1- رسول نوری فرزند محمد حسين به ش ش 1647 – 1354 نسبت با متوفی فرزند 2- بهلول نوری فرزند محمد حسين به 
ش ش 1645 – 1350 نسبت با متوفی فرزند 3- محمد حسن نوری فرزند محمد حسين به ش ش 5 – 1362 نسبت با متوفی فرزند 
4- ربابه نوری فرزند محمد حس�ين به ش ش 1299 – 1342 نس�بت با متوفی فرزند 5- رقيه نوری فرزند محمد حس�ين به ش ش 
1646 – 1352 نسبت با متوفی فرزند 6- زينب نوری فرزند محمد حسين به ش ش 1903 – 1358 نسبت با متوفی فرزند 7- کلثوم 
نوری فرزند محمد حس�ين به ش ش 2009 – 1359 نس�بت با متوفی فرزند اينك با انجام تش�ريفات مقدماتی درخواست مزبور يك 
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ويا وصيت نامه ای  از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت 

يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
400 رئيس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زنجان - اجلی 

آگهی حصروراثت
آقای س�عيد معصومی دارای شناس�نامه ش�ماره 71 به ش�رح دادخواست به کالس�ه 9701200630 از اين ش�عبه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان محمد ابراهيم معصومی به ش ش 5 در تاريخ 97/8/18 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن متوفی منحصر اس�ت به 1- متقاضی گواهی حصروراثت پس�ر متوفی 2- حس�ين معصومی 
به ش ش 3950276491 پس�ر متوفی 3- احمد معصومی به ش ش 701 پس�ر متوفی 4- محمد معصومی به ش ش 662 پسر متوفی 
5- عليرضا معصومی به ش ش 3950150404 پسر متوفی 6- زهرا معصومی به ش ش 602 دختر متوفی 7- ليال معصومی به ش ش 
547 دختر متوفی 8- ش�هن ش�هبازی به ش ش 59 همسر متوفی والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهی می نمايد تا هرکس�ی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی/ متوفيه نزد او باش�د از تاريخ نش�ر نخس�تين آگهی 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
3683 قاضی شعبه 112 شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده 174 قانون آيين دادرس�ی کيفری 92/12/4 در پرونده کالس�ه 9709988322800531 ش�عبه 8 دادياری دادس�رای 
عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه به آقای امير يعقوبی فرزند غالمرضا به موجب شكايت آقای حسن وروايی که به اتهام توهين، 
تهديد و ايراد صدمه عمدی با سالح سرد تحت تعقيب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امكان ابالغ احضاريه 
و عدم دسترسی به او، مراتب يك نوبت در روزنامه آگهی تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه مارالذکر جهت پاسخگويی 

به اتهام خويش حاضر شود، در صورت عدم حضور در مهلت مذکور تصميم الزم گرفته خواهد شد.
902 داديار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه- امير حيدر محمدی

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده 174 قانون آيين دادرس�ی کيفری مصوب 1392/12/4 در پرونده کالس�ه 9709988322800122 شعبه 8 دادياری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه آقايان 1- انور حيدری فرزند محمود 2- محمد غريب حيدری به موجب شكايت آقايان مظفر حيدری و 
غيره که به اتهام ورود به عنف، توهين، تهديد، مشارکت در تخريب عمدی و ايجاد مزاحمت تحت تعقيب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن 
محل اقامت وی و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترسی به او، مراتب يك نوبت در روزنامه آگهی تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهی 

در شعبه مارالذکر جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود، در صورت عدم حضور در مهلت مذکور تصميم الزم گرفته خواهد شد.
903 داديار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه

آگهی احضار
در پرونده کالسه 9609988604700016 اين شعبه مهدی بيات فرزند اسمعيل به اتهام ايراد صدمه بدنی عمدی تحت تعقيب قرار گرفته است 
با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آيين دادرسی کيفری دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری 
به نامبرده ابالغ می گردد ظرف مهلت 30 روز از انتش�ار اين آگهی جهت دفاع از اتهام انتس�ابی در اين شعبه حاضر گردد. بديهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد.
904 شعبه 15 دادياری عمومی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه

آگهی مزايده )نوبت دوم(
به موجب اجرائيه پرونده ش�ماره 961931 صادره از ش�عبه اجرای احكام حقوقی شورای حل اختالف بروجرد - محكوم عليه علی کوليوند 
محكوم است به پرداخت مبلغ 106/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/870/000 ريال بابت هزينه دادرسی و مبلغ 12/600/814 ريال 
بابت خسارت تاخير تاديه در حق محكوم له مهدی زمانی که با توجه به مال معرفی شده از طرف محكوم عليه توقيف و طبق نظر کارشناس 

منتخب دادگستری به شرح زير گذاری گرديده است.
آدرس خ جعفری سرای نيك نژاد حجره کوليوند.

1-تعداد 64 کارتن هر کارتن 16 عدد چای سياه کيسه ای با هل طبيعی -  چای دبش معرفی گرديد قيمت هر بسته 10800 تومان. نوع: چای 
سياه کيسه ای با هل طبيعی تاريخ مصرف دو سال بعد از توليد است.

نتيجه: تعداد 64 کارتن چای کيس�ه ای طعم دار. هر کارتن 16 عدد کآل 1024 بس�ته قيمت هر بس�ته بصورت عمده 10000 تومان. جمع کل: 
10/240/000 تومان ) ده ميليون و دويست و چهل هزار تومان(

با توجه به مراتب مزايده در تاريخ 97/9/17 ساعت 10 صبح در مجتمع قضايی شورای حل اختالف دادگستری بروجرد برگزار و از قيمت های 
فوق شروع و به کسی که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد واگذار می گردد.

برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ مزايده را فی المجلس پرداخت نمايد که در صورت انصراف به نفع دولت ضبط می گردد./
حميد رضا نظری – مدير اجرای احكام حقوقی شورای حل اختالف دادگستری شهرستان بروجرد

آگهی 
بدينوسيله به اطالع می رساند  اقای مهدی اسدا للهی فرزند جافر   به شماره شناسنامه 4180205221  به استناد گواهی فوت و شهادتنامه 
در مورخ 1397/08/21 به شرح دادخواست تقديمی ثبت شده به کالسه 970458 ازاين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و اعالم 

داشته که شادروان جافر اسداللهی در مورخه 1397/07/28 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و وراث حين الفوت نامبرده عبارتند از :
1-حامد  2- ياسر 3-مريم 4- الهام 5- مهدی شهرتين همگی اسداللهی  فرزندان متوفی 6- دولت فرج الهی مقدم همسر متوفی جز افراد 
ذکر شده ورثه ديگری ندارد اينك با انجام تشريفات قانونی درخواست مزبور يك نوبت اگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد 

و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر اگهی ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
مصطفی صالحی - مدير دفتر شعبه سوم )حصر وراثت ( شورای حل اختالف شهرستان الشتر

دادنامه
پرونده کالسه 9709986195900030 شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز تصميم نهايی شماره 9709976195900697 خواهان 
بانك مهر اقتصاد به شماره ثبت 429709 به نمايندگی آقای مسعود حاتم وند مدير کل شعب استان خوزستان به وکالت خانم الهام بدخشان 
فرزند محمدحس�ين به نشانی استان خوزستان - شهرستان اهواز - اهواز - خيابان امام شرقی بين گندمی وحق بين جنب بانك مسكن 
ساختمان يادآوری ط3 واحد6 خواندگان: 1- آقای محمد حسن نورک زاده دزفولی فرزند غالمعلی 2- خانم زهرا عباسی مهارلويی فرزند 
باران همگی به نش�انی استان خوزستان شهرس�تان اهواز، اهواز، کوی رسالت خيابان 10 پالک 11 خواسته مطالبه وجه چك رای دادگاه در 
خصوص دعوی بانك مهر اقتصاد با وکالت الهام بدخش�ان به طرفيت 1- زهرا عباس�ی مهارلويی، 2- محمد حس�ن نورک زاده دزفولی  به 
خواس�ته مطالبه وجه به مبلغ 352/000/000 ريال به انضمام خس�ارات دادرس�ی ، بدين توضيح که خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده 
رديف اول دعوی يك فقره چك به ش�ماره 039011 مورخ 12/ 12 / 1396 عهده بانك صادرات صادر نموده و خوانده رديف دوم ظهر آنرا به 
عنوان ضامن امضاء نموده اند که پس از مراجعه به بانك محال الهه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گرديده است و تقاضای محكوميت 
خواندگان به پرداخت مبلغ 352/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات . دادرسی نموده اند. نظر به اينكه خواندگان دعوی 
دليلی بر پرداخت وجه ارائه ننموده اند ، وجود چك به عنوان س�ند تجاری در يد خواهان را داللت بر انش�غال ذمه و مديونيت صادر کننده 
سند تجاری دانسته و با استصحاب بقاء دين 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 آيين دادرس�ی مدنی 
مصوب 21/ 01 / 1379 حكم به محكوميت خوانندگان دعوی منفرد و متضامنا به پرداخت مبلغ 352/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 000/ 055 / 12 ريال به عنوان هزينه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکيل خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخير تأديه 
از تاريخ سررس�يد چك اس�تنادي مورخ 12/ 12 / 1396 بر طبق نرخ شاخص قيمت که از طرف بانك مر کزی جمهوری اسالمی ايران اعالم 
و محاس�به آن به عهده اجرای احكام مدنی اس�ت؛ داره اجرای احكام مكلف است که آن را محاسبه و از خوانده دعوي وصول و به خواهان 
ايصال نمايد، خواهان نيز موظف به پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسی خواهد بود رأی صدره غيابی و ظرف مدت زمان بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از انقضاه مدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان با روز قابل تجديدنظرخواهی در محاکم تجديدنظر 

استان خوزستان است .
8/76- دادرس شعبه بيست و يكم دادگاه عمومی - حقوقی اهواز- امير ابراهيمی

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی
در اجرای ماده 174 قانون ايين دادرسی کيفری مصوب 1392 با انتشار اين اگهی برای يك نوبت در يكی از روزنامه های کثيراالنتشار 
اقای سيد محمد خليلی به لحاظ مجهول المكان بودن ابالغ احضاريه به نامبرده ممكن نشده است احضار می شود تا از تاريخ انتشار 
اگهی به مدت يكماه ابالغ با حضور در اين شعبه از اتهام منتسبه در پرونده شماره 960205 موضوع شكايت محمد صادقی و شهرام 
لردی داير  بر عدم رعايت مقررات قانون کار منجر به ايراد صدمه بدنی غير عمدی از خود دفاع نمايند در صورت عدم حضور متهم 

يا عدم اعالم عذر موجه تصميم مناسب اتخاذ خواهد شد 
ح   5131   داديار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سياهكل- زهرا جباری

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970346 آقای / خانم  فيروزه عليزاده  اصلی به شماره شناسنامه 11387  فرزند غالمحسن  از اين شورا در خواست  
گواه�ی حص�ر وراثت نموده  و چنين  توضيح داده که  ش�ادروان غالمحس�ن عليزاده اصلی  فرزند حس�ن  در تاريخ 1397/8/7 در 
شهرس�تان  رودس�ر فوت نموده  اس�ت و ورثه آن  مرحوم  به شرح ذيل تعرفه شده اند : 1- خسرو عليزاده  اصلی  شماره شناسنامه 
538 نام پدر غالمحسن 2-  حجت  عليزاده  اصلی  شماره شناسنامه 2 نام پدر غالمحسن 3- ليالعليزاده  اصلی  شماره شناسنامه 
397 نام پدر غالمحس�ن 4-  رقيه عليزاده  اصلی  ش�ماره شناس�نامه 398 نام پدر غالمحس�ن 5- ماهرخ عليزاده  اصلی  ش�ماره 
شناس�نامه 505 نام پدر غالمحس�ن 6-  فرخ عليزاده  اصلی  شماره شناس�نامه 504 نام پدر غالمحسن 7-  فيروزه عليزاده  اصلی  
ش�ماره شناس�نامه 11387 نام پدر غالمحسن 8-  کافيه  بخش پور رودسری  شماره شناسنامه 4096 نام پدر  رحيم همسر )) زوجه 
(( و ب�ه غي�ر  از وراث  نامبرده  باال ورثه  ديگری ندارد. اينك پس از مالحظه دادخواس�ت و انجام تش�ريفات  قا نونی  و ثبت آن  به 
شماره 970346 مفاد در خواست  مزبور  را در يك نوبت آگهی می نمايد چنانچه هر شخص اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفی  نزد 
او  باشد از تاريخ  نشر آگهی  ظرف يك ماه  به دفتر شعبه چهارم  شورای حل اختالف رودسر تسليم نمايد . در غير اينصورت   گواهی حصر 

وراثت  برابر در خواست  صادر  خواهد شد.
ح  5132   رئيس شورای حل اختالف شعبه چهارم  شهری رودسر- محمد علی محبی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970350 آقای / خانم   فاطمه  فدائی به شماره شناسنامه 556  فرزند  شريفعلی  از اين شورا در خواست  گواهی حصر وراثت 
نموده  و چنين  توضيح داده که  شادروان  شريفعلی  فدائی فرزند  موسی  در تاريخ 1397/6/2 در شهرستان  رودسر فوت نموده  است و ورثه آن  
مرحوم  به شرح ذيل تعرفه شده اند : 1- حسين فدائی  شماره شناسنامه 475 نام پدر  شريفعلی  نسبت پسر 2- حسن فدائی  شماره شناسنامه 
6300117278 نام پدر  شريفعلی  نسبت پسر 3-  راضيه فدائی  شماره شناسنامه 1 نام پدر  شريفعلی  نسبت دختر 4-  مرضيه فدائی  شماره 
شناسنامه 473 نام پدر  شريفعلی  نسبت دختر 5-  آمنه فدائی  شماره شناسنامه 474 نام پدر  شريفعلی  نسبت دختر 6-  حكيمه فدائی  شماره 
شناسنامه 493 نام پدر  شريفعلی  نسبت دختر 7-  زينب فدائی  شماره شناسنامه 11443 نام پدر  شريفعلی  نسبت دختر 8-  فاطمه فدائی  
شماره شناسنامه 556 نام پدر  شريفعلی  نسبت دختر 9- حوا مرادی  شماره شناسنامه 5 نام پدر آقا  جان نسبت  همسر ))زوجه (( و به غير  از 
وراث  نامبرده  باال ورثه  ديگری ندارد. اينك پس از مالحظه دادخواست و انجام تشريفات  قا نونی  و ثبت آن  به شماره 970350 مفاد در خواست  
مزبور  را در يك نوبت آگهی می نمايد چنانچه هر شخص اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاريخ  نشر آگهی  ظرف يك ماه  

به دفتر شعبه چهارم  شورای حل اختالف  رودسر تسليم نمايد . در غير اينصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادر  خواهد شد.
ح  5133   رئيس شورای حل اختالف شعبه چهارم  شهری رودسر- محمد علی محبی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970345 آقای / خانم  سيد حسن بايستده  به شماره شناسنامه 314  فرزندمير سعيد  از اين شورا در خواست  گواهی حصر وراثت 
نموده  و چنين  توضيح داده که  شادروان مير سعيد بقائی مقدم فرزند سيد حسين  در تاريخ 1397/8/8 در شهرستان  رودسر فوت نموده  است 
و ورثه آن  مرحوم  به شرح ذيل تعرفه شده اند : 1- سيد حسن بايستده  شماره شناسنامه 314 نام پدر مير سعيد نسبت  پسر 2- سيده معصومه 
بايستده  شماره شناسنامه 1266 نام پدر مير سعيد نسبت دختر 3- سيده  آسيه بايستده  شماره شناسنامه 43 نام پدر ميرسعيد نسبت دختر 
4- سيده  مهديه بايستده  شماره شناسنامه 967 نام پدر مير سعيد نسبت دختر 5- سيده  فاطمه صالح  کوشالشاهی شماره شناسنامه 2 نام 
پدر سيدجليل نسبت  همسر )) زوجه (( و به غير  از وراث  نامبرده  باال ورثه  ديگری ندارد. اينك پس از مالحظه دادخواست و انجام تشريفات  
قا نونی  و ثبت آن  به شماره 970345 مفاد در خواست  مزبور  را در يك نوبت آگهی می نمايد چنانچه هر شخص اعتراض دارد و يا وصيتنامه 
از متوفی  نزد او  باشد از تاريخ  نشر آگهی  ظرف يك ماه  به دفتر شعبه چهارم  شورای حل اختالف  رودسر تسليم نمايد . در غير اينصورت   

گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادر  خواهد شد.
ح  5134   رئيس شورای حل اختالف شعبه چهارم  شهری رودسر- محمد علی محبی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970349 آقای / خانم  رضا مهين پور  اصلی به شماره شناسنامه 6471   فرزند  محمد علی  از اين شورا در خواست  گواهی حصر 
وراثت نموده  و چنين  توضيح داده که  ش�ادروان  بهناز  تاری فرزند  عزيز  در تاريخ 97/8/2 در شهرس�تان  رودس�ر فوت نموده  است و ورثه 
آن  مرحوم  به شرح ذيل تعرفه شده اند : 1- امير حسين مهين پور  اصلی  شماره شناسنامه 2680194764 نام پدر رضا  نسبت پسر 2-  علی 
مهين پور  اصلی  شماره شناسنامه 4990 نام پدر رضا  نسبت پسر 3-  رضا مهين پور اصلی  شماره شناسنامه 6471 نام پدرمحمد علی  نسبت  
همسر )) زوج (( و به غير  از وراث  نامبرده  باال ورثه  ديگری ندارد. اينك پس از مالحظه دادخواست و انجام تشريفات  قا نونی  و ثبت آن  به 
شماره 970349  مفاد در خواست  مزبور  را در يك نوبت آگهی می نمايد چنانچه هر شخص اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفی  نزد او  باشد 
از تاريخ  نشر آگهی  ظرف يك ماه  به دفتر شعبه چهارم  شورای حل اختالف  رودسر تسليم نمايد . در غير اينصورت   گواهی حصر وراثت  

برابر در خواست  صادر  خواهد شد.
ح  5135   رئيس شورای حل اختالف شعبه چهارم  شهری رودسر- محمد علی محبی

آگهی حصر وراثت
 آقای / خانم   محمد کاظم دهقان رودسری  به شماره شناسنامه 422   فرزندمحمد علی  از اين شورا در خواست  گواهی حصر وراثت نموده  و 
چنين  توضيح داده که  ش�ادروان   محمد علی دهقان رودس�ری  فرزند صفر علی در تاريخ 96/10/8 در شهرستان  رودسر فوت نموده  است 
و ورثه آن  مرحوم  به ش�رح ذيل تعرفه ش�ده اند : 1- محمد صادق دهقان رودسری  شماره شناسنامه 1621 نام پدر  محمد علی نسبت  پسر 
2- محمد جواد دهقان رودسری  شماره شناسنامه 589 نام پدر  محمد علی نسبت  پسر 3- محمد کاظم دهقان رودسری  شماره شناسنامه 
422 نام پدر  محمد علی نسبت  پسر 4- ليال  دهقان رودسری  شماره شناسنامه 2680146026 نام پدرمحمد علی نسبت   دختر 5-  فاطمه 
عابدی  شماره شناسنامه 2198 نام پدر محمد نسبت همسر )) زوجه (( و به غير  از وراث  نامبرده  باال ورثه  ديگری ندارد. اينك پس از مالحظه 
دادخواست و انجام تشريفات  قا نونی  و ثبت آن  به شماره  مفاد در خواست  مزبور  را در يك نوبت آگهی می نمايد چنانچه هر شخص اعتراض 
دارد و يا وصيتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاريخ  نشر آگهی  ظرف يك ماه  به دفتر شعبه چهارم  شورای حل اختالف  رودسر تسليم نمايد . در 

غير اينصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادر  خواهد شد.
ح  5136   رئيس شورای حل اختالف شعبه چهارم  شهری رودسر- محمد علی محبی

آگهی حصر وراثت
 آقای / خانم عبدالرضا وهاب پور رودسری  به شماره شناسنامه 8543  فرزند حسين  از اين شورا در خواست  گواهی حصر وراثت نموده  و چنين  
توضيح داده که  شادروان   شهربانو پوته  فرزنداکبر در تاريخ 1397/7/3 در شهرستان  رودسر فوت نموده  است و ورثه آن  مرحوم  به شرح 
ذيل تعرفه شده اند : 1- محمد  وهاب پور شماره شناسنامه 72 نام پدر حسين  نسبت پسر 2- عبدالرضا وهاب پور رودسری شماره شناسنامه 
8543 نام پدر حسين  نسبت پسر 3-  شكوفه  وهاب پور رودسری شماره شناسنامه 103 نام پدر حسين  نسبت  دختر 4-  رقيه  وهاب پور 
رودسری شماره شناسنامه 134 نام پدر حسين  نسبت  دختر 5-  فاطمه  وهاب پور رودسری شماره شناسنامه 7196 نام پدر حسين  نسبت  
دختر 6-  سكينه  وهاب پور شماره شناسنامه 39 نام پدر حسين  نسبت  دختر و به غير  از وراث  نامبرده  باال ورثه  ديگری ندارد. اينك پس از 
مالحظه دادخواست و انجام تشريفات  قا نونی  و ثبت آن  به شماره  مفاد در خواست  مزبور  را در يك نوبت آگهی می نمايد چنانچه هر شخص 
اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاريخ  نشر آگهی  ظرف يك ماه  به دفتر شعبه چهارم  شورای حل اختالف  رودسر تسليم 

نمايد . در غير اينصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادر  خواهد شد.
ح  5137   رئيس شورای حل اختالف شعبه چهارم  شهری رودسر- محمد علی محبی

آگهی حصر وراثت
 آقای / خانم  حس�ين  محمد علی پور  به ش�ماره شناس�نامه 7507  فرزند علی  از اين شورا در خواست  گواهی حصر وراثت نموده  و چنين  
توضيح داده که  شادروان   علی محمد علی پورميران محله فرزند  محمود در تاريخ 1396/6/16 در شهرستان  رودسر فوت نموده  است و ورثه 
آن  مرحوم  به شرح ذيل تعرفه شده اند : 1- حسين محمد علی پور شماره شناسنامه 7507 نام پدر علی  نسبت  پسر  2- حسن محمد علی 
پور ميران محله شماره شناسنامه 2190098637 نام پدر علی  نسبت  پسر 3-  فاطمه محمد علی پور ميران محله شماره شناسنامه 579 نام 
پدر علی  نسبت   دختر 4-  مريم محمد علی  پور ميران محله شماره شناسنامه 2190033772 نام پدر علی  نسبت   دختر 5- بی بی  يوسفی  
گيالکجانی  شماره شناسنامه 753 نام پدر  کوچك علی   نسبت  همسر )) زوجه (( و به غير  از وراث  نامبرده  باال ورثه  ديگری ندارد. اينك پس 
از مالحظه دادخواست و انجام تشريفات  قا نونی  و ثبت آن  به شماره  مفاد در خواست  مزبور  را در يك نوبت آگهی می نمايد چنانچه هر شخص 
اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاريخ  نشر آگهی  ظرف يك ماه  به دفتر شعبه چهارم  شورای حل اختالف  رودسر تسليم 

نمايد . در غير اينصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادر  خواهد شد.
ح  5138   رئيس شورای حل اختالف شعبه چهارم  شهری رودسر- محمد علی محبی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970863 آقای / خانم   لوئيز جهانگيری  به شماره شناسنامه 347  فرزند غالمحسين  از اين شورا در خواست  گواهی حصر وراثت 
نموده  و چنين  توضيح داده که  شادروان  سيد  جليل باستان فرزند  سيد جالل در تاريخ 97/7/3 در شهرستان الهيجان فوت نموده  است و 
ورثه آن  مرحوم  به شرح ذيل تعرفه شده اند : 1- مهدی  باستان  شماره شناسنامه 13743 نام پدرسيد جليل نسبت فرزند  پسر متوفی 2- لوئيز 
جهانگيری  شماره شناسنامه 347 نام پدرغالمحسين نسبت  همسر متوفی و به غير  از وراث  نامبرده  باال ورثه  ديگری ندارد. اينك پس از 
مالحظه دادخواست و انجام تشريفات  قا نونی  و ثبت آن  به شماره 970863 مفاد در خواست  مزبور  را در يك نوبت آگهی می نمايد چنانچه هر 
شخص اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاريخ  نشر آگهی  ظرف يك ماه  به دفتر شعبه  يازده  شورای حل اختالف الهيجان 

تسليم نمايد . در غير اينصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادر  خواهد شد.
ح  5139   قاضی شورای حل اختالف  شعبه  يازده شهری الهيجان - مجتبی احمدی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970859 آقای / خانم   تاج خانم  اعتمادی به شماره شناسنامه 7  فرزند  حسين  از اين شورا در خواست  گواهی حصر وراثت 
نموده  و چنين  توضيح داده که  شادروان   امامعلی بذری کهنه رود پشت فرزند علی جان در تاريخ 97/3/2 در شهرستان الهيجان فوت نموده  
است و ورثه آن  مرحوم  به شرح ذيل تعرفه شده اند : 1- تاج خانم اعتمادی شماره شناسنامه 7 نام پدر حسين نسبت همسر متوفی و به غير  از 
وراث  نامبرده  باال ورثه  ديگری ندارد. اينك پس از مالحظه دادخواست و انجام تشريفات  قا نونی  و ثبت آن  به شماره 970859 مفاد در خواست  
مزبور  را در يك نوبت آگهی می نمايد چنانچه هر شخص اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاريخ  نشر آگهی  ظرف يك ماه  

به دفتر شعبه  يازده  شورای حل اختالف الهيجان تسليم نمايد . در غير اينصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادر  خواهد شد.
ح  5140   قاضی شورای حل اختالف  شعبه  يازده شهری  الهيجان -مجتبی احمدی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970855 آقای / خانم انيس خوشنام  ديلخانی با وکالت  خانم  ياسمن پور عابد به شماره شناسنامه 1282  فرزند اميراز اين شورا 
در خواست  گواهی حصر وراثت نموده  و چنين  توضيح داده که  شادروان  سيده خاور سيد  باقری  ديلمی  فرزند سيد بابا در تاريخ 96/8/4 
در شهرستان الهيجان فوت نموده  است و ورثه آن  مرحوم  به شرح ذيل تعرفه شده اند : 1- سيده کبری سيد باقر ديلمی  شماره شناسنامه 
2720616885 نام پدرس�يد بابا نس�بت خواهر و به غير  از وراث  نامبرده  باال ورثه  ديگری ندارد. اينك پس از مالحظه دادخواس�ت و انجام 
تشريفات  قا نونی  و ثبت آن  به شماره 970855 مفاد در خواست  مزبور  را در يك نوبت آگهی می نمايد چنانچه هر شخص اعتراض دارد و يا 
وصيتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاريخ  نشر آگهی  ظرف يك ماه  به دفتر شعبه  يازده  شورای حل اختالف الهيجان تسليم نمايد . در غير 

اينصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادر  خواهد شد.
ح  5141   قاضی شورای حل اختالف  شعبه  يازده شهری  الهيجان -مجتبی احمدی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970851 آقای / خانم  محمد حسن صالح پور مامودان به شماره شناسنامه 703  فرزند  ملك علی از اين شورا در خواست  گواهی 
حصر وراثت نموده  و چنين  توضيح داده که  شادروان   صديقه  محيطی  اصلی فرزند  اسحق در تاريخ 97/7/6 در شهرستان الهيجان فوت 
نموده  است و ورثه آن  مرحوم  به شرح ذيل تعرفه شده اند : 1- محمد حسن صالح  پور مامودان  شماره شناسنامه 703 نام پدر  ملك علی  
نسبت فرزند پسر متوفی  2-  فاطمه صالح  پور مامودان  شماره شناسنامه 521 نام پدر  ملك علی  نسبت فرزند  دختر متوفی 3-  مريم صالح  
پور مامودان  شماره شناسنامه 19884 نام پدر  ملك علی  نسبت فرزند  دختر متوفی  4-  زهرا صالح  پور مامودان  شماره شناسنامه 281 نام 
پدر  ملك علی  نسبت فرزند  دختر متوفی  5-  عزيز ملوک صالح  پور مامودان  شماره شناسنامه 13 نام پدر  ملك علی  نسبت فرزند  دختر 
متوفی 6-   ملك علی صالح  پور مامودان  شماره شناسنامه 627 نام پدر اسمعيل  نسبت همسرمتوفی و به غير  از وراث  نامبرده  باال ورثه  ديگری 
ندارد. اينك پس از مالحظه دادخواست و انجام تشريفات  قا نونی  و ثبت آن  به شماره 970851 مفاد در خواست  مزبور  را در يك نوبت آگهی 
می نمايد چنانچه هر شخص اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاريخ  نشر آگهی  ظرف يك ماه  به دفتر شعبه  يازده  شورای 

حل اختالف الهيجان تسليم نمايد . در غير اينصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادر  خواهد شد.
ح  5142   قاضی شورای حل اختالف  شعبه  يازده شهری  الهيجان -مجتبی احمدی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
 شماره بايگانی شعبه  970163 خواهان  مهدی عطائی  کيش خاله فرزند  حافظ دادخواستی  بطرفيت  خوانده شرکت  ستاره  ناب پارسيان به 
خواسته  مطالبه چك که به اين شورا  تسليم و به کالسه 9709985267300163 ثبت  و حسب تقاضای  خواهان  مراتب يك نوبت در يكی  از 
روزنامه های  کثير االنتشار محلی درج و طرفين به روز پنجشنبه 97/9/29 ساعت  15:30 دعوت  می گردند تا خوانده جهت اخذ دادخواست و 

ضمائم به اين شورا مراجعه و در جلسه مذکور حضور  يابند. در صورت  عدم حضور تصميم مقتضی اتخاذ  می گردد.
ح  5143   رئيس  شعبه سوم  شورای حل اختالف رودسر- حسن نيا

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 970843 آقای / خانم  بهزاد مباش�ر امينی به شماره شناسنامه 374  فرزندعلی از اين شورا در خواست  گواهی حصر وراثت 
نموده  و چنين  توضيح داده که  شادروان علی مباشر امينی  فرزند   غالمعلی در تاريخ 97/7/29 در شهرستان الهيجان فوت نموده  است و 
ورثه آن  مرحوم  به شرح ذيل تعرفه شده اند : 1- بهزاد مباشر امينی شماره شناسنامه 374 نام پدر علی  نسبت فرزند پسر متوفی 2-  محمد 
رضا مباشر امينی شماره شناسنامه 2014 نام پدر علی  نسبت فرزند پسر متوفی 3-  ساره مباشر امينی شماره شناسنامه 2721505289 نام پدر 
علی  نسبت فرزند  دختر متوفی 4- آسيه مباشر امينی شماره شناسنامه 498 نام پدر علی  نسبت فرزند دختر متوفی  5- آتيه مباشر امينی 
شماره شناسنامه 1 نام پدر علی  نسبت فرزند دختر متوفی 6-  سميه مباشر امينی شماره شناسنامه 506 نام پدر علی  نسبت فرزند دختر متوفی 
7- حسنی مباشر امينی شماره شناسنامه  2722161672 نام پدرعلی  نسبت همسر متوفی و به غيراز وراث  نامبرده  باال ورثه  ديگری ندارد. 
اينك پس از مالحظه دادخواست و انجام تشريفات  قا نونی  و ثبت آن  به شماره 970843 مفاد در خواست  مزبور  را در يك نوبت 
آگهی می نمايد چنانچه هر ش�خص اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفی  نزد او  باش�د از تاريخ  نش�ر آگهی  ظرف يك ماه  به دفتر 
شعبه  يازده  شورای حل اختالف الهيجان تسليم نمايد . در غير اينصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادر  خواهد شد.
ح  5144   قاضی شورای حل اختالف  شعبه  يازده شهری  الهيجان - مجتبی احمدی

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 970792 آقای / خانم مريم مجلس�ی ش�يخانی با وکالت  آقای جابردژکام  به شماره شناسنامه 15  فرزند فيض اله از 
اين ش�ورا در خواس�ت  گواهی حصر وراثت نموده  و چنين  توضيح داده که  ش�ادروان   طال نجفی  شيخانی فرزند  شريف در تاريخ 
در شهرس�تان فوت نموده  اس�ت و ورثه آن  مرحوم  به ش�رح ذيل تعرفه شده اند : 1- بيژن نجفی شيخانی شماره شناسنامه 12 نام 
پدرعليرضا نسبت فرزند پسر متوفی  2-  ستار نجفی شيخانی شماره شناسنامه 147 نام پدرعليرضا نسبت فرزند پسر متوفی  3-  
پرسياء نجفی شيخانی شماره شناسنامه 199 نام پدرعليرضا نسبت فرزند دختر متوفی 4-   فريبا نجفی شيخانی شماره شناسنامه 
89 نام پدرعليرضا نس�بت فرزنددختر متوفی و به غيراز وراث  نامبرده  باال ورثه  ديگری ندارد. اينك پس از مالحظه دادخواس�ت و 
انجام تش�ريفات  قا نونی  و ثبت آن  به ش�ماره 970792 مفاد در خواست  مزبور  را در يك نوبت آگهی می نمايد چنانچه هر شخص 
اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفی  نزد او  باش�د از تاريخ  نش�ر آگهی  ظرف يك ماه  به دفتر ش�عبه  يازده  ش�ورای حل اختالف 

الهيجان تسليم نمايد . در غير اينصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادر  خواهد شد.
ح  5145   قاضی شورای حل اختالف  شعبه  يازده شهری  الهيجان - مجتبی احمدی

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 970835 آقای / خانم  زهرا خيرکار پرتوی  به ش�ماره شناسنامه 248  فرزندعبداله از اين شورا در خواست  گواهی 
حصر وراثت نموده  و چنين  توضيح داده که  ش�ادروان عبداله خير کار پرتوی فرزندعلی اش�رف در تاريخ 1/ 7/ 97 در شهرس�تان 
الهيجان فوت نموده  اس�ت و ورثه آن  مرحوم  به ش�رح ذيل تعرفه شده اند : 1- غالمرضا خير کار پرتوی شماره شناسنامه 17445 
نام پدر عبداله نسبت  فرزند پسرمتوفی 2- عليرضا خير کار پرتوی شماره شناسنامه 363 نام پدر عبداله نسبت  فرزند پسرمتوفی 
3-  حس�ين خير کار پرتوی ش�ماره شناس�نامه 641 نام پدر عبداله نس�بت  فرزند پس�رمتوفی 4-  حس�ن خير کار پرتوی شماره 
شناس�نامه 705 نام پدر عبداله نس�بت  فرزند پسرمتوفی 5-  مرضيه خير کار پرتوی شماره شناسنامه 1039 نام پدر عبداله نسبت  
فرزند  دختر متوفی 6-  زهرا خير کار پرتوی ش�ماره شناس�نامه 248 نام پدر عبداله نسبت  فرزند دختر متوفی 7- فاطمه موسوی 
مال بيجار ش�ماره شناس�نامه 17 نام پدر عيسی نسبت همسرمتوفی و به غيراز وراث  نامبرده  باال ورثه  ديگری ندارد. اينك پس از 
مالحظه دادخواست و انجام تشريفات  قا نونی  و ثبت آن  به شماره 970835 مفاد در خواست  مزبور  را در يك نوبت آگهی می نمايد 
چنانچه هر شخص اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاريخ  نشر آگهی  ظرف يك ماه  به دفتر شعبه  يازده  شورای 

حل اختالف الهيجان تسليم نمايد . درغير اينصورت  گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادر  خواهد شد.
ح  5146   قاضی شورای حل اختالف  شعبه  يازده شهری  الهيجان - مجتبی احمدی

اگهی
تاريخ: 1397/8/10 شماره پرونده: 3/97ش/306 شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان ورامين 
شماره و تاريخ دادنامه: 789-1397/8/13 خواهان: هديه قيائی فرزند محمد حسين به نشانی: پيشوا 
ش�هرک نقش جهان خ 18 متری ک سروستان  3 پالک 8 واحد 5 خوانده: پروين حياتی به نشانی 
مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه سفته گردشكار: باتوجه به محتويات پرونده و نظريه مشورتی 
اعضاء شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. »رای قاضی شورا« 
درخصوص دعوی خواهان به طرفيت خوانده به خواس�ته مطالبه طلب به مبل�غ 150/000/000 ريال 
بابت يك فقره سفته به شماره  443721  با احتساب کليه خسارات وارده از جمله هزينه دادرسی 
و خس�ارت تاخير تاديه به ش�رح دادخواست ،ش�ورا با توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده ، 
مستندات ابرازی خواهان از جمله تصوير مصدق سفته واينكه خوانده با وصف ابالغ از طريق قانونی 
در جلس�ه رسيدگی شورا حاضر نگرديده واليحه دفاعيه ای ارائه ننموده است و نظر به اينكه  بقاء 
اسناد تجاری در يد خواهان حكايت از مديون  بودن خوانده دارد مستندات خواهان  مصون از ايراد و 
دفاع باقيمانده فلذا ادعای خواهان را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 25،18،9و26 قانون شورای حل 
اختالف 519،515،198 و522  قانون آئين دادرسی در امور مدنی و مواد 307 الی 309 قانون تجارت 
حكم محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1/085/000 
ريال بابت هزينه دادرسی و ابطال تمبر قانونی ، حق الوکاله وکيل برابر تعرفه قانونی و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ مطالبه )ارائه دادخواست – 1397/3/17 ( لغايت اجرا براساس شاخص اعالمی از سوی 
بان�ك مرکزی درحق خواهان صادر واعالم می نمايد. رای ص�ادره غيابی بوده و ظرف مدت  20 روز 
پس از ابالغ  قابل واخواهی دراين ش�عبه از ش�ورای حل اختالف و سپس ظرف 20 روز قابل تجديد 

نظرخواهی در دادگستری شهرستان ورامين می باشد.
                    م.الف 1400خ   قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف ورامين – اشكان رامش 

آگهی تغييرات شرکت کشت بافت گياهی هيرکان با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 10924 و شناسه ملی 14004404057 

به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/21 
تصميم�ات ذي�ل اتخ�اذ ش�د : - خانم آيدا ش�مالی به ش�ماره ملی 
2110323868 ب�ا پرداخ�ت 900000000 ري�ال به صندوق ش�رکت در 
زمره ش�رکاء درآمد و آقای س�يد ابراهيم حس�ينی به ش�ماره ملی 
2121227067 با پرداخت 2150000000ريال س�هم الش�رکه خود را از 
مبلغ 250000000 ريال ب�ه 2400000000 ريال افزايش داد و آقای عارف 
حسينی به شماره ملی 211088796 با پرداخت 650000000 ريال سهم 
الش�رکه خود را از مبلغ 250000000 ريال ب�ه 900000000 ريال افزايش 
داد و آقای حافظ حس�ينی به ش�ماره ملی 2110088788 با پرداخت 
650000000 ريال س�هم الش�رکه خ�ود را از مبل�غ 250000000ريال به 
900000000 ريال افزايش داد و آقای سيد محمد حسينی به شماره ملی 
2110743093 با پرداخت 650000000 ريال سهم الشرکه خود را از مبلغ 
250000000ري�ال ب�ه 900000000 ريال افزايش داد مدير عامل ش�رکت 
اقرار به دريافت مبلغ افزايش يافته نموددرنتيجه س�رمايه شرکت از 
1000000000 ري�ال ب�ه 6000000000 ريال افزايش يافت. و ماده مربوط به 

اساسنامه به شرح مذکور اصالح گرديد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری گرگان 
)294488(

آگهی تغييرات شرکت کشت بافت گياهی هيرکان با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 10924 و شناسه ملی 14004404057 

به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/21 
تصميم�ات ذي�ل اتخاذ ش�د : -آقای امي�ن تاجيك به ش�ماره ملی 
2121681345 با دريافت 250000000 س�هم الش�رکه خود از صندوق 
شرکت از شرکت خارج و ديگر هيچ گونه حق و سمتی ندارد. سرمايه 
ش�رکت از مبلغ 1250000000ريال به 1000000000 ريال کاهش يافت. در 

نتيجه ماده مربوطه اساسنامه شرکت به شرح فوق اصالح می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری گرگان 
)294489(

گهی تغييرات شرکت کشت بافت گياهی هيرکان با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 10924 و شناسه ملی 14004404057

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/21 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : - آقای سيد ابراهيم حسينی به شماره ملی 2121227067 
به س�مت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و آقای حافظ حس�ينی به 
ش�ماره ملی 2110088788 به سمت نايب هيئت مديره و آقای عارف 
حس�ينی به ش�ماره ملی 211088796 به سمت عضو هيئت مديره و 
خانم آيدا شمالی به شماره ملی 2110323868 به سمت عضو هيئت 
مديره ب�رای مدت نامحدود انتخاب گرديدند. - کليه اس�ناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور ش�رکت از قبيل چك ، س�فته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداس�المی و س�اير اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد آقای سيد 
ابراهي�م حس�ينی ) رئيس هيئت مديره و مديرعام�ل ( همراه با مهر 
ش�رکت يا با امضاء منفرد آقای حافظ حس�ينی ) نائب رئيس هيئت 

مديره ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری گرگان 
)294491(

آگهی تغييرات شرکت کشت بافت گياهی هيرکان با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 10924 و شناسه ملی 14004404057 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/05/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - آقای سيد ابراهيم حسينی 
به ش�ماره ملی 2121227067 و آقای عارف حس�ينی به شماره ملی 
211088796 و آقای حافظ حسينی به ش�ماره ملی 2110088788 و 
خانم آيدا شمالی به شماره ملی 2110323868 به سمت اعضای هيئت 

مديره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گرديدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غيرتجاری گرگان )294492(

تاسيس شرکت با مسئوليت محدود فناوران هوشمند بهراد 
درتاري�خ 1397/08/26 ب�ه ش�ماره ثب�ت 12789 ب�ه شناس�ه ملی 
14007949569 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده که خالصه آن به 
شرح زير جهت اطالع عموم آگهی ميگردد. موضوع فعاليت :طراحی و 
مشاوره و توليد و پشتيبانی نرم افزار تحت وب و اپليكيشن های موبايل 
-برگزاری دوره های آموزش�ی در زمينه رايانه - تامين نيروی انسانی 
متخصص در زمينه فعاليت شرکت - شرکت در مناقصات و مزايدات 
داخلی و خارجی - عقد قرارداد بااشخاص حقيقی و حقوقی - صادرات 
و واردات کليه کاالهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراج�ع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان گلستان ، شهرستان گرگان ، بخش مرکزی ، شهر گرگان، 
خ وليعص�ر ، خيابان عدال�ت 16 ، خيابان ولی عصر ، پالک 0 ، پاس�اژ 
مرجان ، طبقه زير زمين ، واحد 4 کدپس�تی 4916631994 س�رمايه 
شخصيت حقوقی عبارت است از مبلغ 1200000 ريال نقدی ميزان سهم 
الشرکه هر يك از شرکا آقای علی تجری به شماره ملی 2110129433 
دارنده 400000 ريال س�هم الشرکه آقای سعيد سپهری به شماره ملی 
2110134119 دارنده 400000 ريال س�هم الشرکه آقای سيدمحمدرضا 
سيدحس�ينی به ش�ماره مل�ی 2122713348 دارن�ده 400000 ريال 
س�هم الش�رکه اعضا هيئت مديره آقای علی تجری به ش�ماره ملی 
2110129433و به س�مت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقای 
س�عيد سپهری به ش�ماره ملی 2110134119و به سمت مديرعامل به 
مدت نامحدود و به س�مت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود آقای 
سيدمحمدرضا سيدحسينی به شماره ملی 2122713348و به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کليه 
اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چك ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اس�المی و همچنين کليه نامه های ع�ادی و اداری 
باامضاء مدير عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختيارات مدير 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثير االنتشار حمايت جهت درج آگهی 
های شرکت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعاليت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری گرگان 
)294493(

دادنامه
پرونده کالس�ه 9709986195800285  شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز )20 حقوقی سابق( تصميم نهايی شماره خواهان 
: بانك مهر اقتصاد با وکالت الهام بدخشان فرزند محمدحسين به نشانی استان خوزستان - شهرستان اهواز - اهواز - خيابان امام شرقی 
بين گندمی وحق بين جنب بانك مسكن ساختمان يادآوری ط3 واحد6 خواندگان 1- آقای هوشنگ حيدری فرزند محمد رفيع 2- آقای 
ايمان حيدری فرزند هوشنگ همگی به نشانی استان خوزستان، شهرستان اهواز، اهواز، شهرک آغاجاری خيابان 8 پالک 32 خواسته تامين 
خواسته . قرار تامين خواسته در خصوص درخواست الهام به وکالت از مهر اقتصاد به طرفيت 1- ايمان حيدری 2- هوشنگ حيدری مبنی 
بر صدور قرار تامين خواسته نسبت به يك فقره چك بانكی به شماره 9302/664552 عهده بانك مهر اقتصاد به ميزان 275/000/000 ريال 
، دادگاه توجها به محتويات پرونده و تصوير چك برگشتی ، گواهينامه عدم پرداخت پيوست پرونده و با عنايت به اينكه چك از جمله اسناد 
تجاری می باشد با استناد به مواد 108 و 115 و 116 و 117 قانون آيين دادرسی مدنی قرار تامين خواسته خواهان به ميزان خواسته را صادر و 

اعالم می نمايد اين قرار پس از ابالغ قابل اجرا می باشد و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در اين دادگاه می باشد. 
8/77- دادرس شعبه 11 بيستم سابق دادگاه حقوقی اهواز، اسماعيل شكرانی 

آگهی ابالغ اجرائيه کالسه: 139004017063000691/2  
 بدينوسيله به 1- عبداالمير چنانی فرزند زيدان و شماره شناسنامه 157-2- مهدی شريفی فرزند محمد با شماره شناسنامه 10325- 3- مجيده 
الهايی سحر فرزند جابر شماره شناسنامه 13768 بدهكار پرونده کالسه  139004017063000691/2 که برابر گزارش مامور مربوطه شناخته نگرديده 
ايد ابالغ می گردد که برابر س�ند رهنی 297281-85/12/22 بين ش�ما و بانك ملت سوس�نگرد مبلغ 3/077/493/935 ريال که روزانه مبلغ 
1/408/129 ريال از تاريخ 90/03/03 بدهكار می باشيد که براثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات 
قانونی اجرائيه صادر و به کالسه فوق در اين اجراء مطرح ميباشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد 
از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 

پرداخت بدهی خود اقدام و در غير اينصورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرايی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
8/81- مسئول واحد اجرای اسناد رسمی دشت آزدگان

اجرائيه
مشخصات محكوم له / محكوم لهم نام سيروس نام خانوادگی آخوندزاده نام پدر حسين نشانی استان خوزستان، شهرستان اهواز ، باهنر ، 
منطقه 6 خيابان اول آموزگار مجتمع عرفان 1 طبقه 2 واحد 4 مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم نام علی نام خانوادگی باورصاد نام 
پدر صمصام نشانی استان خوزستان، شهرستان اهواز کوی جواهری خيابان شهيد وزيری مجتمع صدف يك پالک 4/11 محكوم به  بموجب 
درخواست اجرای حكم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9709976110500663 محكوم عليه  محكوم است به فراهم نمودن شرايط قانونی 
فك رهن و اخذ پايان کار افراز و تفكيك و تكميل ساختمان موضوع قرارداد مشارکت شماره 25989 مورخ 1392/16/16 و پرداخت خسارت 
دادرسی شامل هزينه دادرسی و حق الزحمه کارشناس به مبلغ 3 ميليون ريال و پرداخت هزينه اجرايی می باشد. 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 کند که اجرای حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت سی روز صورت کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول ، به طور مشروح مشتمل 
بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همرا مشخصات دقيق حسابهای مذکور 
و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يك 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 
نح�وه اج�رای محكوميت مالی 1394( 4- خودداری محكوم عليه از اعالم کامل 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 که باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباش�د 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 کفيل توسط 

محكوم عليه خواهد بود . )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(
8/78-مدير دفتردادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز ، محمد عبدی زيالنی

گواهی حصروراثت
خانم خيرالنس�اء زمانی بش�ماره شناس�نامه 428 فرزند محمد ابراهيم  متولد1352صادره کردکوی ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 922/13/97 تقديم اين حوزه نموده چنين اشعارداشته است که شادروان علی اصغر ابرسجی 
فرزند محمد صادق به ش�ماره شناس�نامه 2427 درتاريخ 97/7/17 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حي�ن الفوت وی عبارتند از 
...1- نورجهان هزار جريبی فرزند يوسفعلی ش.ش1679مادرمتوفی2- محمد صادق ابرسجی باال جاده فرزندعباس ش.ش26پدرمتوفی3- 
خيرالنساء زمانی فرزند محمد ابراهيم  ش.ش428همسر متوفی4- مهديس ابرسجی فرزندعلی اصغرش.ش0481677712دخترمتوفی5- 
عالمه ابرس�جی فرزندعلی اصغرش.ش0023349549دخترمتوفی6- فاطمه ابرس�جی فرزندعلی اصغرش.ش 0019359888دخترمتوفی 
اينك پس ازانجام تش�ريفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارس�ال می شود تا يك نوبت منتشرش�ود تاچنانچه هرکس قرضی دارد يا 

وصيتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاريخ نشر آگهی ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد وابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.م الف 2890 
رئيس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
خانم فرزانه خدابخشی بشماره شناسنامه 14 فرزند حسين  متولد1359صادره اراک ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواستی بشماره 917/13/97 تقديم اين حوزه نموده چنين اشعارداشته است که شادروان حسين اسدپور فرزند عباسعلی به شماره 
شناسنامه 15145 درتاريخ 1397/8/8 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حين الفوت وی عبارتند از ...1- فرزانه خدابخشی فرزند حسين 
ش.ش14همسرمتوفی2- زهرا اسدپور فرزند  حسين ش.ش5561337051دخترمتوفی 3-  زينب اسدپور فرزند حسين ش.ش5561156519 
دخترمتوفی اينك پس ازانجام تشريفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا يك نوبت منتشرشود تاچنانچه هرکس قرضی دارد 

يا وصيت نامه ای متوفی نزد او باشد ازتاريخ نشر آگهی ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد وابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد
.م الف 2897 رئيس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر
آگهی ابالغ وقت رسيدگی ودادخواست وضمائم به آقای/خانم  فخرجهان کمرئی فرزند سيد احمد 

خواهان آقای محمد تقی اوغلی دادخواستی به طرفيت خوانده فخرجهان کمرئی به خواسته الزام به تنظيم سند رسمی مطرح که به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709982885300833     شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان اسالمشهرثبت 
ووقت رسيدگی مورخ 1397/10/05ساعت 10:00 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73آيين دادرسی مدنی به علت مجهول 
المكان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب يك نوبت دريكی ازجرايد کثير االنتش�ار آگهی می گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه ثانی دادخواست وضمائم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسيدگی در دادگاه حاضرگردد.م الف 2882
منشی دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت رسيدگی ودادخواست وضمائم به آقای هاشم عباسی فرزند  
خواهان آقای محس�ن فالحی دادخواس�تی به طرفيت خوانده آقای  هاشم عباسی به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ  366/000/000 ريال 
مطرح که به اين شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709982885500828 شعبه پنجم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان 
اسالمشهر ثبت ووقت رسيدگی مورخ 1397/10/25 ساعت 10:30 تعيين که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73 آيين دادرسی مدنی 
به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب يك نوبت دريكی ازجرايد کثيراالنتش�ارآگهی می گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس ازتاريخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادريافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسيدگی دردادگاه حاضرگردد.م الف 2902
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: کالسه پرونده: 674/5/97 وقت رسيدگی: به روز شنبه  تاريخ 97/10/1 ساعت  خواهان: فاطمه رحمتی خوانده: 1- محمد توسی 
2- مهدی ابهری  خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسليم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسيدگی به شعبه شورای 
حل اختالف ارجاع گرديده ووقت رس�يدگی تعيين ش�ده وبه علت مجهول المكان بودن خوانده بنا به در خواس�ت خواهان ودستور شورا 
وبتجويزماده72 قانون آئين دادرسی مدنی با عنايت ماده19قانون شوراهای حل اختالف مراتب يك نوبت دريكی ازجرايد کثيراالنتشارآگهی 
می ش�ود تاخوانده ازتاريخ نش�رآگهی تا قبل ازوقت رسيدگی به دفترشورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را دريافت نمايد ودروقت مقررفوق جهت رسيدگی دراين شورا حاضرشويد درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب 
وش�وراغيابا”اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعد ابالغی بوسيله آگهی الزم ش�ود فقط يك نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد 

بود. م الف 2884
مديردفترشعبه 5 شورای حل اختالف اسالمشهر

رونوشت آکهی حصر وراثت 
علي جعفري فرزند محمد به ش�ماره شناس�نامه 5 و به استناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
659/97 انديكس  تقديم اين ش�ورا نموده چنين اش�عار داشته اس�ت که شادروان محمد جعفری فرزند حسين به شناسنامه شماره 223 
در تاريخ 1394/04/04در اقامتگاه دائمی خود در گذش�ته و ورثه حين الفوت وی عبارتند از 1- س�لمه طالبی فرزند غالم به ش�ماره ملی 
0652697674صادره از بيرجند همس�ر متوفی 2- مبارک جعفري فرزند محمد به ش�ماره ملی 0652726607 صادره از بيرجند - فرزند 
متوفی 3- اقليما جعفري فرزند محمد به شماره ملی 0652728782 صادره از بيرجند - فرزند متوفی 4- رضا جعفری فرزند محمد به شماره 
ملی 00651007992 صادره از بيرجند فرزند متوفی 5- بسي جعفري فرزند محمد به شماره ملي 0652737447صاره از بيرجندفرزند متوفي 
6- محمدحسين جعفري فرزند محمد به شماره ملي0651008107 صادره از بيرجند- فرزند متوفي7- فاطمه جعفري فرزند محمد به شماره 
ملي 0652742262صادره از بيرجند فرزند متوفي 8- علي جعفري فرزند محمد به شماره ملي 0651008417 صادره از اشتاخون بيرجند 
فرزند متوفي 9-زهرا جعفری فرند محمد به ش�ماره ملي 0651008859 صادره از بيرجند فرزند متوفي 10-عباس جعفری فرزند محمد به 
شماره ملی 0652754287 صادره از بيرجندفرزند متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور يك نوبت آگهي مي گردد تا 
چنانچه ش�خصي اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد. او می باش�د از تاريخ نش�ر آگهي ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
1276- قاضی حوزه10شورای حل اختالف بيرجند

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

برابر رای شماره 139760329012002341 مورخ 1397/8/1 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محسن محمدی فرزند محمد  به شماره 
شناسنامه 8 صادره ازگرمسار درششدانگ يك باب ساختمان مسكونی به مساحت 161متر مربع پالک 79 فرعی از 25- اصلی مفروز و مجزا 
شده از پالک 79 فرعی از 25-اصلی واقع در شاهبداغ خريداری از مالك رسمی آقای علی اعظم اليكايی محرز گرديده 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 مالكيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/8/12تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/28    
م الف: 811  رئيس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسن رامه 

مفقودی
 AT-S5 بيمه –برگ س�بز – کارت و) کليه مدارک( خودروی س�واری هاچ بك س�يتم جك تيپ
مدل 1396 به رنگ س�فيد –روغنی به شماره موتورHFC4GA31DH0008881  وشماره شاسی: 
NAKSH7327HB142476 وش�ماره پ�الک اي�ران 38-312 ط 85 متعلق اس�ت به خانم زهرا 

پهلوان زاده مفقود وزاردجه اعتبار ساقط می باشد .
شهرستان شهريار  

آگهی تحديد حدود اختصاصی    
چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين پالک فرعی 17 از 33 اصلی واقع در قريه زيدشت شهرستان طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان 
بنا به علل منعكس در پرونده بايد به عمل آيد.اينك بر حسب تقاضای کتبی حامد خنجری ذيل وارده 3004796 – 97/8/23 با رعايت مواد 
14 و 15 قانون ثبت عمليات تعيين حدود آن در ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 97/10/2 در محل به عمل خواهد آمد. لذا با انتشار اين 
آگهی از متقاضی و مالكين امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور يافته و هر ادعايی نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی آن دارند به نماينده محدد اظهار دارند و کس�انی که به عمليات تعيين حدود اعتراض دارند ميتوانند به اس�تناد ماده 20 ق ث و در 
اجرای مواد 74 و 86 آيين نامه اصالحی قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتجلسه تحديدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره 
ثبت اسناد و امالک طالقان ارائه نموده و رسيد دريافت نمايند و نيز بايد ظرف مدت سی روز از تاريخ تسليم اين اعتراض به مراجع ذيصالح 
قضائی مراجعه و ضمن تقديم دادخواست گواهی آن را اخذ و به اين اداره تسليم نمايند در غير اين صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذينفع 

به عمل خواهد آمد.  تاريخ انتشار روز : دو شنبه  مورخه    97/8/28     
شماره دادنامه :   266   رسول مالمير� رئيس ثبت اسناد و امالک طالقان

آگهی فقدان پرونده بهره برداری
پرونده بهره برداری صنعتی دا ئمی به شماره 70597 به تاريخ بهره برداری 1387 به نشانی کرج-جاده قزوين- کيلومتر 21-جنب کارخانه 
اشتهارد-روبروی تهراندشت-معدن 66.متعلق به آقای عزت اله عبدالوهاب مفقود گرديده و از درجه ی اعتبار ساقط می گردد.  تاريخ انتشار 

اول: 97/8/28    تاريخ انتشار دوم: 97/9/13
دادنامه 267

آگهی ابالغ و دادخواست و ضمائم وقت دادرسی
بدينوسيله جعفرمحمدی که فعال مجهول المكان می باشد ابالغ می گردد اميدجليل زاده دادخواستی به خواسته مطالبه وجه بطرفيت شما 
تقديم نموده که پرونده به کالسه 970410 درشعبه 11 شورای حل اختالف اروميه بنشانی خ والفجر 2 روبروی پارک ملت ثبت شده است که 
به روز شنبه تاريخ 97/10/1 ساعت5عصر تعيين وقت شده است مراتب مستندا به ماده73قانون ائين دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و 
انقالب حسب تقاضای خواهان يك نوبت دريكی از جرايد کثيراالنشتار کشور آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از جلسه رسيدگی در 
اين شورا حاضر و با اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ان درموعد مقرر جهت رسيدگی در اين شعبه حاضر شود درغيراينصورت شورا 

غيابا اتخاذ تصميم قانونی خواهد نمود.
2915- دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف اروميه

آگهی ابالغ و دادخواست و ضمائم وقت دادرسی
بدينوسيله منوچهراصغری که فعال مجهول المكان می باشد ابالغ می گردد اميدجليل زاده دادخواستی به خواسته مطالبه وجه بطرفيت شما 
تقديم نموده که پرونده به کالسه 970410 درشعبه 11 شورای حل اختالف اروميه بنشانی خ والفجر 2 روبروی پارک ملت ثبت شده است که 
به روز يكشنبه تاريخ 97/10/1 ساعت17عصر تعيين وقت شده است مراتب مستندا به ماده73قانون ائين دادرسی مدنی دادگاههای عمومی 
و انقالب حسب تقاضای خواهان يك نوبت دريكی از جرايد کثيراالنشتار کشور آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از جلسه رسيدگی در 
اين شورا حاضر و با اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ان درموعد مقرر جهت رسيدگی در اين شعبه حاضر شود درغيراينصورت شورا 

غيابا اتخاذ تصميم قانونی خواهد نمود.
2914- دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف اروميه

رای اصالحی
پرونده کالسه9609984438600646شعبه101دادگاه کيفری دوشهرسردشت101جزايی سابق تصميم نهايی9709974438201351-شاکی 
احمدخوش�وقت فرزندحسين بنشانی آ.غ سردشت پيروزی کوچه ش�هيدمعروفی پ1153-متهم مجيدمروتی بنشانی بانه خيابان فتاوه 
ياسدجمال الدين جنب مسجدفتاحی-اتهام سرقت مبلغ هفت ميليون و دويست هزارتومان ازطريق سرقت کارت عابربانك-رای دادگاه- 
پيرو دادنامه شماره 9709974438201129اين دادگاه نظربه اينكه برغم ابالغ اخطاريه متهم ازطريق انتشارآگهی رای صادره حضوری اعالم 
گرديده است استنادااستنادا به ماده 381قانون ائين دادرسی کيفری مصوب92 بااعالم اينكه رای صادره غيابی بوده ظرف20روزپس ازابالغ 
واقعی قابل اعتراض دراين دادگاه وپس ازانقضای ان ظرف20روزقابل اعتراض درمحاکم تجديدنظراستان آ.غ ميباشدمبادرت به صدوررای 

تصحيحی مينمايد تسليم رونوشت ياتصويرهرکدام ازآراجداگانه ممنوع است.
2920-رئيس شعبه101دادگاه کيفری دوشهرستان سردشت-خداکرمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
الهويردی رضائی قهرمانلوعليا دارای شناس�نامه ش�ماره 157 بش�رح دادخواست به کالس�ه 57/971006 از اين دادگاه در خواست گواهی 
حص�ر وراثت نموده وچنين توضيح داده که ش�ادروان جيران پاش�ائی گويجه لو بشناس�نامه 62 در تاري�خ 95/7/11 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به1-سلمان رضائی قهرمانلوعليافرزنداميرعلی ش ش222فرزندمتوفی2.الهويردی رضائی 
قهرمانلوعليافرزنداميرعل�ی ش ش157 فرزندمتوفی3.رحيم رضائی قهرمانلوعليافرزنداميرعل�ی ش ش 158 فرزندمتوفی4.هاجررضائی 
قهرمانلوعليافرزنداميرعلی ش ش159فرزندمتوفی.اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی 
را در يك نوبت فقط ماهی يك مرتبه  آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
2921- رئيس شعبه 57 شورای حل اختالف اروميه-عيدی
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511/47آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای حسین یعقوبی فرزند رمضان و اکبر غالمی فرزند علی محمد   فعال مجهول المکان ابالغ می شود 
در مورد دادخواست  معصومه-غالمعلی-کبری همگی تاجدار و مجید –زاهره همگی غالمی و فاطمه اکبری بطرفیت  شما  بخواسته الزام به 
تنظیم سند رسمی موجب حکم شماره 9709977575700893-97/8/2  در پرونده  کالسه 950582 الزام خواندگان به انتقال  و تنظیم 
سند رسمی منافع یک قطعه زمین فوق الذکر به مساحت 112/5 مترمربع )اجاره نامه ( از باقیمانده پالک ثبتی 54 فرعی از 14-اصلی بخش 
9 مشهد در حق خواهان ها به نسبت سهم االرث ایشان 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 7دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/48آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به مهناز جوان  فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست آقای هرمز دلیری نامقی   علیه 
ش�ما به خواسته مطالبه وجه به موجب رای  ش�ماره 9709977506901053  مورخ 97/8/14  در پرونده کالسه 970588  به پرداخت مبلغ 
3/600/000 ریال بابت اصل خواس�ته -مبلغ 285/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبل�غ 450/000 ریال هزینه درج آگهی در حق خواهان 
محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف 20 روز پس از درج آگهی 

قابل واخواهی در همین شعبه است 
مسئول دفتر  شعبه 189 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

511/49آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به حسن قربانی چرمی  فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست آقای محمد علی کنعانی   
علیه شما به خواسته مطالبه وجه رای  شماره 9709977507201043  در پرونده کالسه 970389  محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
1- مبلغ 16/720/000 ریال بابت اصل خواسته )بخواسته مطالبه وجه فقره چک به شماره 278318-97/2/25 عهده بانک ملت شعبه میدان 
بار مرکزی سپاد به مبلغ 16/720/000 ریال (2- مبلغ 762/000 ریال بابت هزینه دادرسی 3- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
موصوف 97/2/25 الی یوم الوصول بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له صادر و اعالم می نماید و پرداخت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف 20 روز 

پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است 
مسئول دفتر  شعبه 192 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

511/50آگهی ابالغ دادنامه
شماره بایگانی:970342-در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم طاهره جاللیان به طرفیت خواندگان1- خانم بی بی زهرا 
سیدی کوشه 2- آقای سید احمد هاشم نیا عطار سفالئی 3-آقای رجب علی خطیبی نیا فرزند رضا 4-آقای حسین ترنجی فرزند ابراهیم 
به خواس�ته مطالبه مبلغ 470/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به ش�ماره 159/557056/27 به تاریخ 97/2/2 عهده بانک مسکن با 
احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از خوانده ردیف اول به عنوان متعهد خوانده دیگر به عنوان ضامن دادگاه با عنایت به مفاد 
دادخواست تقدیمی ضمائم پیوست به آن و مالحظه اصول مستندات و این که خواندگان ضمن حضور در دادگاه اقرا به مدیونیت نموده اند 
لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص داد و منتهی به صدور دادنامه شماره 9709977580501209 شده و به استناد مواد 198-515-519و 303 
قانون  آیین دادرسی داگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 249-307-309-310-313-314 و 403 قانون تجارت و قانون استفساریه 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مورد خواسته و مبلغ 19/495/000 ریال بابت 
کلیه خسارت دادرسی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول بر اساس 
نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 

شده حضوری و قطعی می باشد 
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/51آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای رضا ربانی   که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9609977509301314 صادره از شعبه 254 در پرونده شماره 960849  محکوم به پرداخت مبلغ دو میلیون تومان بابت اصل خواسته 
و مبلغ 570/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی و مبلغ 150/000 ریال جهت حق الدرج آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق خواهان صادر و اعالم می دارد خس�ارت تاخیر تادیه لذا از تاریخ تقدیم دادخواس�ت 1396/10/12 الی یوم االدا بر اساس شاخص بانک 
مرکزی در حق محکوم له آقای محمد حسینی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 

اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
شعبه 254 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  مشهد

511/52آگهی ابالغ اجرائیه
خانم 1-بتول عباسی طالئی فرزند حجی علی اکبر2-مهین عباسی طالئی فرزند علی اکبر  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای 
علی غضنفری فرزند محمد  بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده کالسه 10/970090 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی 
بر پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت اشتراکی هزینه دادرسی در حق خواهان و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 
شاخص نرخ تورم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت که مبدا مطالبه دین تلقی می گردد تا پایان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت محکوم گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می 
گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد 

شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
مدیر دفترشعبه10 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

511/53آگهی ابالغ اجرائیه
خانم 1-سید محمد کاظم خواجه پور فرزند سید علی 2- حشمت اله حسن زاده 3- زهرا آزاد مرد  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی 
موسسه مالی و اعتباری عسکریه  بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده کالسه 10/900187 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما 
مبنی بر پرداخت مبلغ هفتاد و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ 1/460/000 ریال حق الوکاله به مبلغ 2/621/000 
ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم بر اساس قرارداد 34 درصد در سال در حق خواهان و پرداخت 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه 
محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه ابالغ یا اخطار دیگری 

به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
مدیر دفترشعبه10 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

511/54آگهی ابالغ اجرائیه
آقای مهدی مشکانی فرزند علی اصغر   پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای محسن دائمی خوشحال فرزند مهدی  بطرفیت 
شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده کالسه 970300 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ 6/870/000 ریال 
بابت اصل خواس�ته و پرداخت جمعا مبلغ 3/178/120 ریال به عنوان  هزینه دادرس�ی و تامین دلیل و درج آگهی و 1/500/000 ریال 
به عنوان هزینه کارشناسی در حق خواهن و پرداخت نیم عشر دولتی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانونی اجرای 
احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتش�ار بموقع اجرا گذارده خواهد ش�د پس از این 

برای عملیات اجرائیه ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
مسئول  دفترشعبه184 شورای حل اختالف  مجتمع شماره 4مشهد

511/55آگهی ابالغ اجرائیه
آقای نادر غفاری   پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی معصومه –فاطمه-مهدی و مرضیه ش�هرت همگی فرزانه و غالم حس�ین 
نجاتیان قدریجانی   بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده کالسه 22/960952 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی 
محکوم علیه ضمن محکومیت به ابطال اسناد 1- وکالت نامه رسمی 127211 مورخ 1383/4/6 دفترخانه 69 مشهد به نام آقای نادر 
غفاری 2- سند رسمی انتقال 46157 مورخ 1383/7/29 دفترخانه شماره 33 مششهد 3- سند رسمی انتقال شماره 49128 مورخ 
1386/6/26 دفترخانه ش�ماره 30 مش�هد به نام آقای علی اکبر فرخنده 4- سند رسمی انتقال 118901 تاریخ 1386/12/1 دفترخانه 
شماره 25 مشهد به نام آقای هادی زاده 5- سند رسمی انتقال 119278 مورخ 1386/12/11 دفترخانه شماره 25 مشهد به نام خانم 
معصومه جان پرور 6- سند رسمی انتقال 119923 مورخ 1386/12/27 دفترخانه شماره 25 مشهد به نام آقای سید علیرضا حافظان 
محکوم است به پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت )هزینه دادرسی 
1/005/000 ری�ال (گردیده اس�ت لذا مرات�ب وفق مواد 9-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی ی�ک نوبت در روزنامه محلی درج می 
گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه ابالغ یا اخطار دیگری به شما 

نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
شعبه22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/56آگهی ابالغ اجرائیه
آقای حمید رضا زینل زاده فرزند عباس  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک مس�کن    بطرفیت ش�ما بدینوس�یله ابالغ 
می ش�ود که پرونده کالس�ه 22/950303 منجر به صدور اجرائیه بر علیه ش�ما مبنی به پرداخت وجه 5 فقره س�فته به شماره های 
خزان�ه داری کل 233563 و 233565 و 129191  و 129192 و 233564 همگ�ی م�ورخ 1394/11/10 جمعا ب�ه مبلغ 992/880/000 
ریال و پرداخت خس�ارات دادرس�ی طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت )هزینه دادرسی 
35/270/800 ریال( گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می 
گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه ابالغ یا اخطار دیگری به شما 

نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
شعبه22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/57آگهی ابالغ اجرائیه
آقای مهدی ذاکرین خادر   پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی شرکت تعاونی اعتبار ثامن االئمه   بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ 
می ش�ود که پرونده کالس�ه 27/970269 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ 3/787/000/000 ریال گردیده 
است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس 
از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل 

اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
شعبه27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه511/58
آقای محمد حسن رنگانی و حمید اکبر نژاد پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی خانم محبوبه تبریزی   بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ 
می شود که پرونده کالسه 27/920445 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما حکم به ابطال قرارداد 86/12/23 صادر شده است لذا مراتب 
وفق مواد 9-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتش�ار بموقع اجرا 
گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت 

اجرا اعالم نمائید.
مدیر دفتر شعبه27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه511/59
آقای منصور دیدبان    پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای رامین شاه قاسی  بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده 
کالس�ه 950242 منجر به صدور اجرائیه بر علیه ش�ما مبنی بر پرداخت مبلغ 69/970/000 ریال بابت صل خواسته و مبلغ 1/149/550 ریال 
هزینه دادرسی در مرحله بدوی و مبلغ 915/000 ریال هزینه دادخواست تجدیدنظر خواهی و 57/000 تومان هزینه درج آگهی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در 
روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه ابالغ یا اخطار 

دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
مسئول دفتر شعبه189 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه511/60
آقای شهاب پشم چی     پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای مجید وکیل زاده   بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده 
کالسه 970214 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر 1-تنظیم سند یک خط تلفن همراه 2-مبلغ 28/5500 ریال بابت هزینه دادرسی 
450/0000 ریال بابت هزینه درج آگهی در حق خواهان 4-نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 118-19- 3

119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد 
پس از این برای عملیات اجرائیه ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.

مسئول دفتر شعبه189 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد
511/61آگهی اجرائیه 

ش�ماره بایگانی:970067-محکوم له:بانک مهر اقتصاد  -محکوم علیهم:سید جواد طباطبائی و محمد صادق سرگلزهی-پیرو  آگهی های 
منتشره در جراید بدینوسیله  به محکوم علیهم :سید جواد طباطبائی و محمد صادق سرگلزهی  که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود 
بموجب درخوات اجرای حکم مربوطه به شماره شماره دادامه مربوطه 9709977580500479  محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به 
پرداخت مبلغ 371/746/593 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 502699 به تاریخ 1397/1/14 عهده بانک ملی بابت اصل خواسته 
و مبلغ 23/581/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم که 
توسط بانک مرکزی اعالم می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه 
های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی 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 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/62آگهی اجرائیه 
ش�ماره بایگانی:961065-محکوم له:موسس�ه اعتباری ملل -محکوم علیهم:مرتضی و ابراهیم و صغری مهربان چنار و محمد رضا توکلی 
چنار و اکبر پردل -پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله  به محکوم علیهم :مرتضی و ابراهیم و صغری مهربان چنار و محمد 
رضا توکلی چنار و اکبر پردل   که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره شماره دادنامه 
مربوطه 9709977580500084  محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 216/102/840ریال بابت اصل خواسته 2- و مبلغ 
14/468/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/11/9 الی یوم الوصول بر مبنای 38 درصد 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 یا اخذ تامین متناس�ب  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 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 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/63آگهی اجرائیه 
شماره بایگانی:970075-محکوم له:بانک مهر اقتصاد-محکوم علیهم:محمد رضا و محمد شرافتی و مجید عطائی  -پیرو  آگهی های منتشره 
در جراید بدینوس�یله  به محکوم علیهم :محمد رضا و محمد ش�رافتی و مجید عطائی  که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود بموجب 
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره شماره دادنامه مربوطه 9709977580500621  محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت 
مبلغ 359/634/200 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 251746 تاریخ 97/1/6 عهده بانک انصار بابت اصل خواسته و مبلغ 21/660/000 
ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم 
می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده 
محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی 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 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/64آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حسنعلی اسدی ریشخوار  که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977509300787 صادره از شعبه 254 در پرونده شماره 254/970246 محکوم به حکم بر محکومیت خوانده 
ردیف دوم آقای حسنعلی اسدی ریشخوار به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند یکدستگاه سواری پراید مدل 1380 به شماره 
انتظامی ایران 42-821س29 به نام خواهان و هزینه دادرسی به مبلغ 991/500 ریال و 150/000 ریال جهت حق الدرج آگهی که توسط خوانده 
ردیف اول در حق محکوم له آقای مهدی یعقوب زاده زرقری و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای 

مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
منشی شعبه 254 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  مشهد

512/82دادنامه
پرونده کالسه 9709985206900332 شعبه 52 شورای حل اختالف خانواده زبرخان تصمیم نهایی شماره 9709975206900683؛ خواهان: 
آقای محمد اسماعیل زاده فرزند حسین به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد-قاسم آباد – آزاده 7 پ 19،خواندگان:1- آقای 
محمدرضا حاجی آبادی فرزند علی به نشانی خراسان رضوی- نیشابور- زبرخان –روستای باغشن- مغازه لوازم یدکی رضایی 2- آقای ذبیح 
اله گزاوندی فرزند یحیی به نشانی مجهول المکان ؛خواسته:خواهان دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند به طرفیت خواندگان  ؛ رأی 
شورا: در خصوص دادخواست آقای محمد اسماعیل زاده فرزند حسین به طرفیت آقایان1- محمدرضا حاجی آبادی فرزند علی 2- ذبیح اله 
گزاوندی فرزند یحیی به خواسته الزام به تنظیم سند یک دستگاه خودرو سواری دنا به شماره پالک 918 ق 37 ایران 21 بانضمام خسارات 
دادرس�ی به ش�رح دادخواست ش�ورا با بررسی اوراق پرونده و قولنامه و استشهادیه محلی که پیوس�ت پرونده می باشد و پاسخ استعالم 
1974/13/508/10/918 مورخ 1397/5/9 مرجع انتظامی که آخرین مالک را خوانده ردیف 2 آقای ذبیح اله گزاوندی اعالم نموده است شورا 
با دعوت از طرفین پرونده نظر به اینکه خوانده ردیف اول علی رغم ابالغ در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه دفاعیه ارسال نداشته و خوانده 
ردیف دوم که طبق آدرس اعالمی در استعالم در محل شناسایی نشده است که زمان و موضوع و اینکه طبق پاسخ استعالم مالکیت رسمی 
خوانده ردیف دوم محرز می باشد و اینکه انتقال مبیع از توابع عرفی و قانونی عقد بیع می باشد وخودرو و مدارک آن در اختیار خواهان می 
باشد و خودرو فاقد سابقه توقیف قضایی می باشد .فلذا با عنایت به نظریه مشورتی اعضای شورا بشرح صورتجلسه مورخ 97/8/2 دعوی 
خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به انتقال سند رسمی بنام 
خواهان و پرداخت مبلغ 645000 تومان هزینه دادرسی صادر واعالم می نماید . رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز از زمان ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری زبرخان می باشد.
حسین عادلی- قاضی شعبه اول شورای حل اختالف زبرخان

512/83رأی دادگاه
پرونده کالس�ه 9709985180200103 شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان درگز تصمیم نهایی شماره؛ خواهان: خانم 
نس�یبه قربانی فرزند قنبرعلی به نش�انی استان خراس�ان رضوی- شهرستان درگز- ش�هردرگز-امام خمینی-روبروی بهزیستی قدیم ؛ 
خوانده:آقای محمدعلی نوفرس�تی فرزند محمد به نش�انی؛ خواسته:مطالبه نفقه؛رأی دادگاه: در خصوص دعوی خانم نسیبه قربانی فرزند 
قنبرعلی بطرفیت آقای محمدعلی نوفرستی فرزند محمد بخواسته مطالبه و برقراری نفقه جاریه خود و فرزند مشترک با جلب نظر کارشناس 
به انضمام خسارات دادرسی، به شرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مالحظه 
رونوشت مصدق سند نکاحیه و فتوکپی شناسنامه که رابطه و علقه زوجیت دائم بین طرفیت دعوی و رابطه پدر ومادری طرفیت با فرزند 
مشترک به نام محمد سینا محرز می باشد ونظر به اینکه پس از وقوع عقد نکاح دائم تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر برقرار می شود و نفقه 
زوجه دائمی بر عهده شوهر است وزن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع و دادگاه میزان نفقه را معین خواهد 
کرد و اینکه نفقه اوالد نیز با پدر می باشد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی جلسه دادگاه حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته و طبعا 
در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده لذا بنا به مراتب یاد شده دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستندا 
به مواد 1106 و 1107 و1111 و 1206 قانون مدنی با جلب نظر کارشناس خوانده را به پرداخت ماهیانه مبلغ سیصد هزار تومان نفقه جاریه زوجه 
و ماهیانه مبلغ یکصد و هفتاد هزار تومان نفقه جاریه فرزند مشترک از تاریخ تقدیم دادخواست)1397/03/02( به انضمام خسارات دادرسی 
در حق خواهان محکوم  می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز 

پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی درگز-محمود مختاریان 

512/84آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول
بموجب کالسه پرونده 970210 اجرایی شعبه شورای حل اختالف فریمان آقای احمدرحمانی محکوم است به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و 
دویست و یک هزار و هفتصد و چهل و سه تومان بابت محکوم به به انضمام خسارات دادرسی ومبلغ ششصد و هفتاد هزار تومان بابت حق 
اجرای دولت در حق آقای علی اکبر اسالمی ؛لذا نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده حسب تقاضای محکوم 
له اموالی به شرح ذیل بنا به معرفی محکوم له از محکوم علیه در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری بشرح ذیل ارزیابی و 
مقرر گردید در تاریخ 1397/9/17 در ساعت 11 صبح در محل شعبه اجرای احکام شورای حل اختالف دادگستری فریمان با حضور نماینده 
دادستان از طریق مزایده حضوری بفروش برسد،مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواهد شد .طالبین به خرید جهت کسب اطالعات بیشتر و مالحطه اقالم می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا 
نس�بت به بازدید ازاموال ترتیب داده ش�ود. ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مزایده نقدا از برنده وصول خواهد شد. شرح اموال مورد مزایده 
عبارت است از :احتراما در اجرای امر کارشناسی پرونده کالسه 970210 در خصوص ارزیابی یک قطعه زمین به شماره پالک ثبتی 2 فرعی 
از 271—اصلی بخش 13 مشهد به استحضار می رساند.اینجانبان اعضاء هیئت کارشناسی منتخب در معیت آقایان اسماعیل دلدار و علی 
دلدار با هماهنگی قبلی با آقای سید اسماعیل خلیلی مالک پالک مذکور وبا ارائه آنان از ملک مزبور بازدید به علم آورده و با بررسی موقعیت 
اراضی وکاربری آنها و دسترسی به امکانات از قبیل جاده و نوع خاک و مرغوبیت زمین و شیب و کلیه پارمترهای موثر نسبت به ارزیابی آن 
اقدام که نتیجه به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد. نظریه کارشناسی:ملک مورد نظر دارای سند ثبتی به میزان یک هزار سهم مشاع از 
یکصد و نود و چهار هزار سهم دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک 2 فرعی از 271-اصلی واقع در عمارت از توابع 
شهرستان فریمان بخش 13 مشهد می باشد که با کاربری فعلی دیمه زار در ضلع شمالی هتل بزرگ فریمان به فاصله حدود 50 متری از آن و 
حدود 150 متر از جاده سد فریمان در حوزه استحفاظی شهر فریمان قرار دارد با توجه به موقعیت و کاربری آن و دسترسی به امکانات و کلیه 

عوامل موثر در سطح یک هزار مترمربع در زمان حاضر به مبلغ 200000000 ریال معادل بیست میلیون تومان تمام ارزیابی و اعالم می گردد.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان فریمان

512/85آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
بموجب کالسه پرونده 960709 اجرایی شعبه شورای حل اختالف فریمان آقای رحیم جامی زاده محکوم است به پرداخت مبلغ دو میلیون 
و شش�صد و دوازده هزار و چهارصد و پنجاه تومان بابت محکوم به به انضمام هزینه ها و خس�ارات دادرس�ی در حق آقای سعید احمدی . 
لذا نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل بنا به معرفی محکوم 
له از محکوم علیه در قبال محکوم به توقیف و توس�ط کارش�ناس دادگستری بش�رح ذیل ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1397/9/12 در 
س�اعت 11 صبح در محل ش�عبه اجرای احکام شورای حل اختالف دادگستری فریمان با حضور نماینده دادستان از طریق مزایده حضوری 
بفروش برسد،مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد .طالبین به خرید جهت 
کس�ب اطالعات بیش�ت و مالحطه اقالم می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نس�بت به بازدید ازاموال ترتیب 
داده ش�ود. ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مزایده نقدا از برنده وصول خواهد ش�د. شرح اموال مورد مزایده عبارت است از :موضوع:کالسه 
پرونده:960709؛ با سالم و احترام در اجرای قرار کارشناسی پرونده فوق الذکر مبنی بر ارزیابی یک دستگاه باسکول با نشان تجاری محک 
واقع در روستای قلندرآباد دامداری آقای جامی زاده)خوانده( که بر اساس اظهارات خوانده در سال 1393 خریداری شده است.باسکول با 
ظرفیت 300 کیلوگرم دارای دقت 100 گرم و ابعاد کفه حدود 70*70 سانتیمتر می باشد.با توجه وضعیت نگهداری سالم و در حال کار و درحال 

حاضر به ارزش یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان برآورد می گردد.
قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان فریمان

/512رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای امیر حسین ابراهیمی کسرینه داراي شناسنامه شماره 0890329176 به شرح دادخواست به کالسه 2/499/97 از این شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کاظم ابراهیمی کسرینه به شناسنامه 35 در تاریخ 1397/6/5 در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- امیر حسین ابراهیمی کسرینه  ش.م 0890329176 
ت.ت 1373/5/3 فرزند 2- س�جاد ابراهیمی کس�رینه  ش.م 0902445731 ت.ت 1366/6/30 فرزند 3- ملیحه ابراهیمی کس�رینه  ش.م 
0902627813 ت.ت 1367/7/1 فرزند 4- زهرا پاسبان سرحوضکی ش.م 0902220543 ت.ت 1347/5/10 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.
رئیس شورا شعبه دوم شوراي حل اختالف شهرستان کاشمر 

/512رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای محمدرضا مختاری داراي شناس�نامه ش�ماره یک به شرح دادخواست به کالسه 970037 ش یک از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره بهمدی به شناسنامه 4 در تاریخ 97/7/17 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- فاطمه مختاری ش�یرازآبادی فرزند عبدالکریم ش.ش 5 ت.ت 1317 نسبت 
مادر متوفی 2- مرتضی مختاری فرزند علیرضا ش.ش 1 ت.ت 1364 نس�بت فرزند متوفی 3- محمدرضا مختاری ف علیرضا ش.ش 
1 ت.ت 1360 نس�بت فرزند متوفی 4- ملیحه مختاری ف علیرضا ش.ش 1 ت.ت 1359 نس�بت فرزند متوفی  5- مرضیه مختاری ف 
علیرضا ش.ش 4 ت.ت 1362 نس�بت فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حس�بي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه یک شوراي حل اختالف شهرستان گناباد

512/88آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوس�یله در اج�رای م�اده 344 قانون آیین دادرس�ی کیفری به متهم مجهول الم�کان آقای مهدی فرداد اب�الغ می گردد جهت 
رسیدگی در تاریخ 1397/09/28 ساعت 9 صبح به اتهامش دائر بر خیانت در امامت موضوع شکایت آقای چنارانی درکالسه 970631 

در این شعبه 101 دادگاه کیفری 2 بخش زبرخان حاضر گردد و اال دادگاه غیابا رسیدگی و حکم مقتضی صادر می گردد.رایگان
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو بخش زبرخان 

512/89سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 97/405

بدینوس�یله به  خانم ش�یما جمعه عمرآبادی به ش�ماره ملی 0720484057 بدهکار پرونده کالس�ه 97/405 که برابرگزارش مامور 
اداره پس�ت تربت جام ابالغ اجرائیه به ش�ما در آدرس متن س�ند میس�ر نگردیده ابالغ می گردد که بموجب قرارداد بانکی ش�ماره 
1395/12/19-312/112/15077880/1 مبل�غ 303000000 ری�ال ب�ه انضم�ام خس�ارت تاخی�ر روزانه ب�ه بانک رفاه کارگران ش�عبه 
مرک�زی ترب�ت جام و مبل�غ 15/150/000 ریال از آن بابت حقوق دولتی به اداره ثبت بدهکار می باش�ید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکاردرخواس�ت صدوراجرائیه نموده پس ازتش�ریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالس�ه 97/405دراین اجراء مطرح می باشد لذا 
بش�ما ابالغ می گردد ازتاریخ انتش�اراین آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس�وب اس�ت فقط یک نوبت درروزنامه درج ومنتش�رمی 
گردد ظرف مدت بیست روزنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ودر غیراین صورت بدون انتشارآگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. تاریخ انتشار:1397/08/28
مدیر واحد اجرای اسناد رسمی تربت جام- سید مجتبی جوادزاده

512/90سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
آگهی ابالغ نتیجه ارزیابی پرونده های اجرائی کالسه های 97/73 ، 97/74، 97/75

بدینوس�یله به  خانم س�مانه ش�ریفی رباط بدهکار پرونده های اجرائی کالس�ه های 97/73 ،97/74 ، 97/75 له بانک ملت ش�عبه 
مرکزی تربت جام که حس�ب گزارش مامور پس�ت آدرس ش�ما شناس�نائی نگردیده ابالغ می گردد که بموجب گزارش وارده مورخ 
1397/07/24 کارش�ناس رسمی دادگستری شش�دانگ پالک ثبتی 1981 فرعی از 166-اصلی واقع در بخش 13 مشهد ملکی خانم 
سمانه شریفی رباط به مبلغ 2170000000 ریال ارزیابی گردیده.لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور متعرض می باشد، اعتراض کتبی خود 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ این آگهی به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 30000000 ریال به شعبه اجرای این 
اداره تسلیم نمایید.ضمنا اعتراضی  که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

تاریخ انتشار:1397/08/28
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی تربت جام- سید مجتبی جوادزاده

5- حصروراثت
آقای عباس س�لطانی مقدم فرزند حس�ن دارای شناسنامه 195  بشرح دادخواست ش�ماره --- مورخ 1397/8/22 توضیح داده 
ش�ادروان عصمت س�لطان زاده فرزند حسن بشناسنامه 617 در تاریخ 97/8/2 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- عباس س�لطانی مقدم فرزند حس�ن ش.ش 195 برادر متوفی. 2- حس�ین سلطانی مقدم فرزند حسن ش.ش 738 
برادر متوفی. 3- علی س�لطانی مقدم فرزند حس�ن ش.ش 285 برادر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی 
به ش�ورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می و سری که بعد از این موعد ابراز 

ش�ود از درجه اعتبار س�اقط اس�ت.
537 شورای حل اختالف شماره 13 شهرستان کرمان

6- حصروراثت
خانم محدثه جعفری ده سعید فرزند اکبر دارای شناسنامه 541  بشرح دادخواست شماره 97/537/3 مورخ 1397/8/22 توضیح 
داده ش�ادروان اکبر جعفری ده س�عید فرزند حسن بشناسنامه 843 در تاریخ 1396/2/18 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- محدثه جعفری ده س�عید فرزند اکبر ش.ش 541 متولد 1363 فرزند دختر متوفی. 2- میالد جعفری ده 
س�عید فرزند اکبر ش.ش 2980553158 متولد 1372 فرزند پس�ر متوفی. 3- زهرا حسینی ده سعید فرزند حاجی ش.ش 1 متولد 
1341 همس�ر متوفی. 4- معین جعفری فرزند اکبر ش.ش 2980013269 متولد 1368 فرزند پس�ر متوفی. 5- مصطفی جعفری ده 
س�عید فرزند اکبر ش.ش 4213 متولد 1365 فرزند پس�ر متوفی. نامبرده به غیر از ورثه فوق وارث دیگری ندارد.  لذا مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی 
باش�د ظر مدت یک ماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز 

رس�می و س�ری که بعد از این موعد ابراز ش�ود از درجه اعتبار س�اقط اس�ت.
537 شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان کرمان

7- حصروراثت
آق�ای وحید ایرانمنش فرزند احمد دارای شناس�نامه 345  بش�رح دادخواس�ت ش�ماره ----  م�ورخ 1397/5/9 توضیح داده 
ش�ادروان فاطمه مهدی زاده گوهری فرزند عباس بشناس�نامه 48 در تاریخ 1321/6/18 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- حس�ین ایرانمنش فرزند احمد ش.ش 376 متولد 1343 کدملی 2992056049 پس�ر متوفی. 2- حسن 
ایرانمن�ش فرزند احمد ش.ش 13866 متولد 1345 کدملی 2990550968 پس�ر متوفی. 3- وحی�د ایرانمنش فرزند احمد ش.ش 
345 متول�د 1351 کدمل�ی 2992540366 پس�ر متوف�ی. 4- مهدیه ایرانمنش فرزن�د احمد ش.ش 2239 متول�د 1348 کدملی 
2990607269 دخت�ر متوفی. 5- احمد ایرانمنش فرزند دادخدا ش.ش 12268 متولد 1301 کدملی 2990122461 همس�ر متوفی. 
جمع کل وراث حین الفوت پنج نفر می باشند.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
286 شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان کرمان

8- بالغ وقت رسیدگی
خواهان محمدامین ادهمی با وکالت خانم مژگان الس�ادات منصوری نس�ب به طرفیت خوانده س�عداله ساالری جلگه فرزند عوض 
به خواس�ته مطالبه مبلغ 13/500/000 ریال به انضمام خس�ارت تاخیر تادیه و هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل به شماره کالسه 
پرونده 970357 ثبت ووقت رس�یدگی 97/10/5 س�اعت 17 تعیین گردیده اس�ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
درخواس�ت خواهان و موافقت ش�ورا به اس�تناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب س�ال 1379 مراتب در یکی از جراید 
کثیراالنتش�ار آگهی می شود خوانده مذکور می تواند از تاریخ نشر آگهی تا وقت تعیین شده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه 
ثانی دادخواس�ت و ضمائم آن به دفتر ش�ورا مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در این شعبه حضور یابد بدیهی است 

در صورت عدم حضور ش�ورای حل اختالف غیابا رس�یدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
357 شورای حل اختالف شماره 3 کرمان

9- دادنامه
ش�ماره  نهای�ی  تصمی�م  کرم�ان  شهرس�تان   14 ش�ماره  اخت�الف  ح�ل  ش�ورای   9709983467400139 کالس�ه  پرون�ده 
9709973467400385 خواهان : خانم بتول ابوالحس�نی زاده پاریزی فرزند ابوالحس�ن به نش�انی اس�تان کرمان- شهرس�تان 
کرمان- شهر کرمان – خیابان ناصریه خیابان شهید ایرانمنش طبقه همکف بیمه کارگزاری واحد 1 خوانده : آقای علی رضا خالقی 
فرزند علی به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ صد میلیون ریال بابت یک فقره سفته گردشکار : خواهان دادخواستی 
به خواس�ته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داش�ته 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 ش�ورا نظریه مش�ورتی خود را کتبا اعالم داش�ته، لذا با بررسی 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 خانم بتول ابوالحس�نی زاده پاریزی به طرفیت آقای علی رضا خالقی به خواس�ته مطالبه یک فقره س�فته به شماره خزانه 
داری کل 805028 با توجه به کپی مصدق یک فقره س�فته و کپی مصدق واخواس�ت نامه که پیوس�ت پرونده می باش�د و از آنجا 
که خوانده در وقت مقرر در جلس�ه رس�یدگی شورا حضور نیافته والیحه ای نیز ارسال ننموده است و با توجه به آگهی ابالغ وقت 
رس�یدگی و همچنین با توجه به بودن اصل س�فته در ید دارنده آن ش�ورا دعوی خواهان را ثابت وبه اس�تناد ماده 198 ق.آ.د.م و 
م�واد 307 و 309 قان�ون تجارت رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت یک فقره س�فته به ش�ماره 
خزانه داری کل 805028 و خس�ارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواس�ت و هزینه دادرس�ی به مبلغ یک میلیون و س�یصد و 
هفتاد هزار ریال در حق خواهان صادر و رای غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس 

ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومی و حقوقی ش�هر کرمان می باش�د.
385 شورای حل اختالف شماره 14 شهرستان کرمان

512/65اجرائیه
کالسه:1/66/97-مشخصات محکوم علیه:محمد مرادی زارع فرزند حسن به نشانی مجهول المکان؛ مشخصات محکوم له: رحمت اله شریف 
به نشانی خ امیرکبیر- نبش 12- پالک5؛محکوم به : به موجب رای شماره 1/246 تاریخ 1397/5/30شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان 
کاشمر که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته رضایت  خوانده و خسارت 
تأخیر تأدیه از 97/2/18 تاریخ تقدیم دادخواست الی یوم الوصول بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی و هزینه های دادرسی به مبلغ ششصد 
و چهل هزار و در حق محکوم له.نیم عشر اجرایی معادل هشتصد و پنجاه هزار ریال.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 دادرس�ی مدنی اقدام قانونی از س�وی اجرای 

احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/66رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم حوا هاشمی داراي شناسنامه شماره14 به شرح دادخواست به کالسه 2/495/97 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان خدیجه کبری مرادی به شناس�نامه 34 در تاریخ 1391/1/28 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- حوا هاشمی ش.ش14 ت.ت 1336/10/1 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه دوم شوراي حل اختالف شهرستان کاشمر 

511/67رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای دانیال صبوری داراي شناسنامه شماره 4577 به شرح دادخواست به کالسه 1/491 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین صبوری به شناسنامه 32 در تاریخ 97/7/16 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- علیرضا صبوری ش.ش 5705  ت.ت 1357/9/2 فرزند متوفی 2- مینا صبوری ش.ش 9619  ت.ت 1358/11/9 
فرزند متوفی3- دانیال صبوری ش.ش 4577  ت.ت 1363/3/30 فرزند متوفی 4- میالد صبوری ش.ش 53671  ت.ت 1365/6/22 فرزند متوفی 
5- صدیقه مستغیثی نامقی به ش.ش 674 ت.ت 1350/11/8 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 نشرآگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا- شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان کاشمر

512/68رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم زهرا ظفری داراي شناسنامه شماره 415 به شرح دادخواست به کالسه 970492 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان سید محمدعلی شاکری به شناسنامه 321 در تاریخ 1390/1/12 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- بی بی حکیمه شاکری )فرزند( ش.ش 258-2- بی بی حلیمه شاکری )فرزند(ش.ش 259- 3- اعظم السادات 
شاکری فرزند ش.ش 0849496977- 4- سید مصطفی شاکری 6- 5-سید محمد شاکری فرزند ش.ش 24 – 6- فاطمه سادات شاکری فرزند 
ش.ش 840122438 -7- سیده لیال شاکری فرزند ش.ش 0849327792- 8-سید مهدی شاکری فرزند ش.ش 2- 9-سید مرتضی شاکری فرزند 
ش.ش 0849973619- 10-سیدعلی شاکری فرزند ش.ش  084054629 – 11- زهرا ظفری ش.ش 415- 12- عصمت محمدی ماراندیزی ش.ش 
2032؛ 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.
شورا شعبه 4 شوراي حل اختالف شهرستان فریمان

512/69دادنامه
پرونده کالسه:9709985734500283 شعبه 5 شورای حل اختالف فریمان تصمیم نهایی شماره 9709975734500441؛ خواهان:آقای حسین 
کرم پور اره کمر فرزند محمدعلی به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان فریمان- روستای اره کمر ؛خوانده: آقای ایمان شیوک فرزند حسین 
به نشانی خراسان رضوی- فریمان- خ امام رضا غربی2/4 سمت چپ؛ خواسته:مطالبه وجه چک؛ رأی شورا:در خصوص دعوی خواهان آقای حسین 
کرم پور اره کمر به طرفیت خوانده آقای ایمان شیوک به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به عهده بانک کشاورزی به شماره 586160 و تاریخ 
1396/5/20 مبلغ 22660000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیرتادیه ، نظر به دادخواست تقدیمی و مالحظه تصویر مصدق چک و 
گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه ، وجود مستند دعوی در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و از طرفی عدم حضور 
خوانده در جلسه دادرسی علیرغم ابالغ قانونی)نشرآگهی( و عدم ارسال الیحه دفاعیه از ناحیه ایشان، که نتیجتا دعوی خواهان مصون از هرگونه 
اعتراضی باقی مانده ، شورا مستندا به ماده 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی  وانقالب در امور مدنی و قانون استفساریه 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 310 و 314 قانون تجارت 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22660000 ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 170000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید الی یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان صادر واعالم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف مدت 

20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی فریمان می باشد .
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان فریمان

512/70آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم اشرف یزدیان فرزند
خواهان آقای حسین جالیی مرادزاده  دادخواستی به طرفیت آقای/خانم اشرف یزدیان و ایرج سیاوشی مقدم به خواسته اثبات قولنامه مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609985189200517 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان ثبت و وقت 
رسیدگی مورخه 1397/10/25 ساعت 9تعیین 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 سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان قوچان

512/71آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد جواد شیری فرزند نیاز
خواهان آقای رضا کش�وری دادخواس�تی به طرفیت آقای محمد جوادش�یری به خواسته الزام به تنظیم س�ند خودرو یک دستگاه سواری پژو 
پارس معمولی مدل 1394 به رنگ س�فید روغنی به ش�ماره انتظامی 36-628 و 82 مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 
9709987201100147 ش�عبه اول ش�ورای حل اختالف شهر خلیل آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/10/24 ساعت 9/30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان خلیل آباد

512/72آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه حیدرعلی حیدرپور داراي شناسنامه شماره 51922 به شرح دادخواست به کالسه 97/305ش 3 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آدینه  محمد حیدرپور به شناسنامه 6 در تاریخ 1396/12/11 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- حس�ن حیدرپور ش.ش/ش.م 0860402975 ت.ت 1373/10/22 محل صدور شناس�نامه 
قوچان نس�بت با متوفی فرزند 2-معصومه حیدرپور ش.ش/ش.م 0870684035 ت.ت 1355/12/29 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با 
متوفی فرزند  3- حیدرعلی حیدرپور ش.ش/ش.م 0079503950 ت.ت 1366/6/5 محل صدور شناسنامه تهران نسبت با متوفی فرزند  4- هادی 
حیدرپور ش.ش/ش.م 0064532933 ت.ت 1359/10/17 محل صدور شناسنامه تهران نسبت با متوفی فرزند  5- مهدی حیدرپور ش.ش/ش.م 
0064451186 ت.ت 1358/5/1محل صدور شناس�نامه تهران نسبت با متوفی فرزند  6- صغری علیلئی شغل آباد ش.ش/ش.م 0872572587 
ت.ت 1332/2/9 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی همسر ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 
ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا 

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

512/73آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم حکیمه بابائی داراي شناسنامه شماره 1005 به شرح دادخواست به کالسه 491-97 ش 3 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مراد علی اکبرزاده ساالنقوچ به شناسنامه 872 در تاریخ 1397/7/18 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- سهیال اکبرزاده ساالنقوچ ش.ش/ش.م 0860386171 ت.ت 1373/9/11 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 2-لعیا اکبرزاده ساالنقوچ ش.ش/ش.م 0860585621 ت.ت 1378/6/27 محل صدور شناسنامه قوچان 
نسبت با متوفی فرزند  3- حکیمه بابائی ش.ش/ش.م 6359005867 ت.ت 1350/10/30 محل صدور شناسنامه فاروج نسبت با متوفی همسر  ؛ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شوراي حل اختالف شهرستان قوچان

512/74آگهي ابالغ دادخواست و وقت رسیدگي
بدینوسیله به آقای/خانم 1- آناهیتا ناصری فرزند حسین 2- سر دار  عسکری فرزند قادر فعال مجهول المکان ابالغ مي شود که آقای/خانم علیرضا 
خلیفه قادری مرادآبادی  دادخواستی به خواسته تنظیم سند به طرفیت شما به شعبه 2 شورای حل اختالف تربت جام ارائه و به کالسه 2/1161/97 
ثبت و برای روز ش�نبه مورخه 1397/10/15 س�اعت 12 صبح وقت رسیدگی  تعیین گردیده است . لذا به استناد ماده  73 ق-آ-د-م مراتب یک 
نوبت درروزنامه کثیر االنتشاردرج مي گردد . شما مي توانید قبل ازرسیدگي به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 2 شهرستان تربت جام مستقر 
در مجتمع شماره به نشانی بلوار امام –مقابل دادگستری مراجعه وبا ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقررجهت رسیدگي در شورا حاضرشوید.درصورت عدم حضور غیابا رسیدگي خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 2 شورای حل اختالف تربت جام

512/75آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای یار محمد حسنی داراي شناسنامه شماره 0769760066 – 46/1/1 به شرح دادخواست به کالسه 1/97/500 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان حسنی سنگانی به شناسنامه 56-1310 در تاریخ 97/8/12 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- یارمحمد حس�نی فرزند غالم محمد به ش.م 0769760066 برادر زاده 
متوفی 2- جالل حسنی سنگانی فرزند غالم محمد به ش.م 0769262759 برادرزاده متوفی 3- نور احمد حسنی سنگانی فرزند غالم محمد به 
ش.م 0769269516 برادرزاده متوفی 4- فضل احمد حسنی سنگانی فرزند غالم محمد به ش.م 0769825389 برادرزاده متوفی؛ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
دبیر شورا شعبه یک  شوراي حل اختالف شهرستان خواف

512/76رأی
کالسه:5/159/97 ؛ خواهان: جان احمد سلطان زائی فرزند محمد هاشم به شماره ملی 0769321038 به نشانی سنگان، خ کمربندی ،جنب مسجد 
محمد رس�ول اهلل؛ خوانده: 1- حس�ین علی اکبر خانی فرزند علی س�اکن تربت حیدریه ، خ 15 خرداد، مرزداران 5 و 2- اسماعیل حسنی فرزند 
محمد مجهول المکان؛ موضوع: تنظیم س�ند؛ رأی ش�ورا: در خصوص دعوی آقای جان احمد سلطان زائی فرزند محمد هاشم به نشانی سنگان 
خیابان کمربندی جنب مسجد محمد رسول اهلل به طرفیت1- آقای حسین علی اکبر خانی فرزند علی به نشانی تربت حیدریه خیابان پانزده خرداد 
مرزداران 5 - 2- آقای اسماعیل حسنی فرزند محمد مجهول المکان به خواسته صدور حکم به الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه خودرو وانت پیکان به شماره انتظامی 737 ل 74 ایران 32 مقوم به ده میلیون ریال به انضمام 
خسارات و هزینه دادرسی ، با عنایت به خواسته خواهان مالحظه پاسخ پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان خواف به شماره 321174737 که 
حکایت از شماره گذاری خودرو به نام خوانده ردیف دوم دارد و با توجه به تصویر مبایعه نامه عادی بین خواهان و خوانده ردیف اول و لحاظ تصرفات 
مالکانه خواهان که حکایت از انتقال مالکیت دارد و توجها به اسنادو مدارک ارائه شده 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 با استناد به مواد 219 ، 220 ، 222، 223 ، 225 قانون مدنی و تجویز حاصل از ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی وماده 198 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم که سند خودرو به نام وی می باشد 
به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت بنام خواهان و پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی صادر واعالم می نماید اما در مورد دعوی مطروحه به طرفیت خوانده ردیف اول به خواسته فوق با توجه به اینکه حسب استعالم بعمل 
آمده ، از پلیس راهور و پاسخ واصله اتومبیل بنام وی شماره گذاری نشده است لذا دعوی را متوجه وی ندانسته و با استناد به  ماده 89 قانون آئین 
دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 آن قانون قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رأی صاره در قسمت محکومیت غیابی وظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خواف 
می باشد و در قمست رد دعوی حضوری و در ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی  در دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان خواف می باشد. 
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف خواف-مصطفی مروی

511/77آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 960442 آقای سید محسن ساداتی گل افشانی به اتهام کالهبرداری مرتبط بارایانه به مبلغ 5500000 ریال حسب شکایت آقای 
سید احمد گواهی فرزند سید مجتبی تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي 
کیفري مراتب یک نوبت در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه 751 باززپرسی دادسرای ناحیه 7 مشهد حاضر و از 

اتهام انتسابی دفاع نمایند و در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد 
بازپرسی  شعبه 751 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 7 مشهد

512/78آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وس�یله به آقای علی اکبر خاکش�ور فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای اسماعیل فاطمی پور دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت ش�ما به شعبه 10 شورای حل اختالف گلبهار ارائه و به کالس�ه 1/422/97 ثبت و برای روز چهار شنبه مورخ 1397/10/5 ساعت 16/30 
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 اول شهرستان گلبهار مستقر در مجتمع شماره اول به نشانی گلبهار خ بهار 3 نرگس 5 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 اول شورای حل اختالف شهرستان گلبهار

512/79رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم صنوبر محمدی دارای شناسنامه شماره 39727664 به شرح دادخواست به کالسه 3/1116/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زبرخان بهادری به شناسنامه 906203321 در تاریخ 1397/8/11 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صنوبر محمدی فرزند محمدعلی متولد 1362/10/20 صادره خراسان رضوی 
–مهمانشهر ش اختصاصی 39727664 همسر متوفی 2- نرگس بهادری فرزند زبرخان متولد 1383/8/17 صادره خراسان رضوی –مهمانشهر 
ش.ا 93904654 فرزند متوفی 3- خدیجه بهادری فرزند زبرخان متولد 1388/1/9 صادره خراسان رضوی –مهمانشهر ش.ا 93795458 فرزند 
متوفی 4- زهرا بهادری فرزند زبرخان متولد 1385/8/17 صادره خراس�ان رضوی –مهمانش�هر ش.ا 93787695 فرزند متوفی 5- س�کینه 
بهادری فرزند زبرخان متولد 1396/5/26 صادره خراس�ان رضوی –مهمانش�هر ش.ا 114905102 فرزند متوفی مرحوم به جز نامبردگان فوق 
ورثه دیگری ندارد ؛ 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 سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان تربت جام

512/80آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی روزنامه محلی به خانم اقدس رضائی عطاقلی پور فرزند غالم علی فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای مهران علیخواجه فرزند 
مقصود دادخواستی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 065094-97/3/1 به طرفیت شما تقدیم شورا نموده که به کالسه 4/227/97 ثبت به 
موجب دادنامه شماره 97-97/6/19 محکوم به پرداخت مبلغ 140000000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی به مبلغ 1925000 ریال واصل 
چک مورد دعوی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان مطالبه طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم گردید.لذا چنانچه به حکم 

صادره اعتراضی دارید ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی دادخواست واخواهی خود را تنظیم و به دفتر دادگاه تسلیم نمائید.
دبیر شورای حل اختالف شعبه یک تربت جام

512/81آگهی ابالغ دادنامه به خانم زهرا زرگر
شماره بایگانی شعبه:970192؛بدین وسیله پیرو آگهی قبلی به خانم زهرا زرگر فرزند علی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در خصوص دعوی 
آقای مصطفی عباس نتاج فرزند ابراهیم به طرفیت شما و خانمها1- شهین جوکار فرزند شکراله 2- کوثر راعی فرزند بشیر به خواسته مطالبه مبلغ 
235000000 ریال وجه نقد بابت وجه یک فقره چک به شماره 443778 مورخ 1397/1/29 عهده بانک ایران زمین و مطالبه کلیه خسارات دادرسی 
وخسارت تاخیر تادیه، به موجب رأی شماره 9709975194800442-1397/6/1 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد به استناد مواد 198، 519 
و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 245 ، 249 ، 311 ، 313 قانون تجارت وقانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از 
قانون صدور چک شما و خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 235000000 ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی شامل هزینه ی دادرسی به 
شرح مندرج در پرونده و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم به که متعاقبا و در اجرای احکام بر اساس 
آخرین شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی محاسبه می شود محکوم گردیده اید. رأی صادر شده نسبت به شما غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در شعبه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان گناباد

10- اجرائیه
مش�خصات محکوم له : عباس رجب زاده تهرودی، فرزند : غالمرضا، نشانی : استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- خیابان 
ش�هرک الغدیر بلوار الله جنوبی جنوبی 9 درب دوم س�مت راس�ت مش�خصات محکوم علیه : فرزانه بهمنش ، فرزند : محمدحس�ن، 
نش�انی : شهرس�تان شیراز بلوار چمران خوابگاه گلس�تان محکوم به : به موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9709973468100569 محکوم علیه محکوم است به خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال 
س�ند خودروی س�مند به ش�ماره انتظامی 739 ج 23- ایران 45 در حق خواهان صادرو اعالم می نماید و مبلغ 6 هزار تومان هزینه 

تمبر اجرائیه و نیم عش�ر در حق دولت.
242 شورای حل اختالف شماره 21 شهرستان کرمان

آگهی 
ش�ماره بایگانی ش�عبه : 970706 ش�ماره پرونده 9709981315700344 بایگانی:970706 وقت رسیدگی 
1397/10/8 ساعت 8/30 شاکی: تینا شبرنگ متهم: میالد قدیری اتهام: انتشار تصاویر خصوصی از طریق 
سامانه رایانه ای  به علت مجهول المکان بودن مشتکی عنه و در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به ایشان 
ممکن نمی باشد در وقت رسیدگی مقرر در شعبه حاضر و درباره اتهام انتسابی از خود دفاع نماید. در صورت 

عدم حضور وی دادگاه مطابق مقررات رسیدگی به عمل آورده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
ک  2647  رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان رشت )105جزایی سابق(- مهرانی

دادنامه
شماره بایگانی شعبه : 970597 پرونده کالسه 9709981315700047 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان 
رش�ت )105 جزایی سابق( تصمیم نهایی ش�ماره 9709971311900902 شاکی: خانم المیرا بهاری ورگهان 
فرزند حسن با وکالت آقای آرمان صاحبی فرزند محمدرضا به نشانی استان گیالن- شهرستان رشت- شهر 
رشت- ابتدای حاجی آباد- بن بست طواف- ساختمان الدن- طبقه اول- متهم: آقای ایمان حیدری بنی فرزند 
سیاوش به نشانی اتهام: انتشار تصاویر خصوصی شاکی  از طریق سامانه های رایانه ای و توهین. به تاریخ بیستم 
آبان ماه نود و هفت پرونده کالسه 970597 در وقت مقرر تحت نظر است دادگاه ختم رسیدگی را اعالم بشرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. “رای دادگاه” در خصوص اتهام آقای ایمان حیدری فرزند سیاوش، آزاد، 
عدم حضور متهم با وصف نشر آگهی، دایر بر انتشار تصاویر خصوصی شاکی از طریق سامانه های رایانه ای و 
توهین با توجه به شکایت شاکیه خانم المیرا بهاری با وکالت آرمان صاحبی و کیفرخواست دادستان محترم 
مرکز استان که حکایت دارد بنابر بیان شاکیه نظر به اینکه شخصی ناشناس تصاویر شخصی وی را به همراه 
نشر اکاذیب و ایراد الفاظ رکیک در فضای مجازی انتشار داده با توجه به اینکه شاکیه دانشجوی سال آخر 
دندانپزشکی می باشد و شماره وی در فضای مجازی در دسترس است باعث هتک حرمت به وی از این  طریق 
گردیده است آقای رضا بهاری برادر شاکیه بیان داشت که در مورخه بیست و پنجم بهمن ماه سال 96 پس از 
اطالع یافتن از مزاحمت برای خواهرم لینک گروه تلگرامی که عکس و شماره خواهرم در آن انتشار یافته بود 
توسط یکی از اعضای گروه برایم ارسال گردید بنده دلیل این انتشار را از یوزر فوق پرسیدم که پس از فحاشی 
گروه مورد نظر را نیز  حذف نمود، بنده از خود گروه اسکرین شات گرفته ام و دو پروفایل مورد نظر در حال 
حاضر در تلگرام فعال می باشد بنابراین دادگاه با توجه به تصاویر خصوصی شاکیه و انتشار آن همراه با متن 
قبیحه و عدم حضور متهم جهت دفاع از انتساب بزه به وی او را محرز دانسته مستندا به مواد 608/134 قانون 
مجازات اسالمی و ماده 745 قانون جرائم رایانه ای متهم را به تحمل 2 سال حبس و چهل میلیون ریال جزای 
نقدی در حق دولت محکوم می نماید و خط مرتکب جرم مسدود شود و در خصوص توهین متهم را به تحمل 
74 ضربه شالق محکوم می نماید. رای غیابی بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست 

روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان گیالن می باشد.
ک  2648   رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو رشت - مهرانی 

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی 
شماره بایگانی شعبه : 970144   در اجرای ماده 115/180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری با انتشار این آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آقای آقای علوی- 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 منتسبه در پرونده به شماره کالسه 960144/12/ب- موضوع شکایت 
خانم سمیه هنرمند- فرزند، صفرعلی- دایر بر کالهبرداری- از خود دفاع نمائید. در صورت عدم حضور متهم 

یا عدم اعالم عذر موجه تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.
ک  2649  دادیار شعبه پانزدهم دادسرای عمومی و انقالب رشت- بخشی پور     

اگهی ابالغ وقت دادرسی
اقای عبدالرضا زمانی بدینوسیله  در اجرای ماده 174 از قانون ایین دادرسی کیفری به شما ابالغ میگردد در 
خصوص اتهام شما دایر بر قتل عمد موضوع پرونده کالسه 970105 وقت رسیدگی برای مورخه 97/10/24 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده است لذا در وقت مقرر فوق جهت شرکت در جلسه دادرسی در ادرس رشت 
بلوار مدرس حد فاصل میدان جانبازان و امام حسین دادگستری کل استان گیالن شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر 

استان گیالن حاضر شوید  نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی است.
ک   2650   مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان گیالن

اجراییه
مشخصات محکوم له مستانه فالحی حقده فرزند علی نشانی تهران میدان رسالت  ازادگان شمالی پ130  محکوم به به موجب دادنامه شماره 
43-97 مورخ97/2/9 شورای حل اختالف مجتمع 24 حوزه 2302 قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه به پرداخت نفقه از تاریخ 92/9/18 
لغایت صدور حکم 97/2/9 و ماهیانه مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان بابت اصل خواسته و صد و سی و پنج هزار تومان هزینه دادرسی درحق 
محکوم له صادر و نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد مشخصات محکوم علیه امید بلند همت منفرد فرزند رضا مجهول المکان 
محک�وم علیه مکلف اس�ت از تاریخ اب�الغ اجراییه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت 10 روز مف�اد آن به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجراء حکم و اس�تیفاء محکوم به از آن میس�ر باش�د و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز جامع دارائي خود را به قسمت اجراء تسلیم کند اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید، لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارائي خود بدهید به نحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون 
آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
94582 شعبه 2302 مجتمع شماره 24 شهرستان تهران 

دادنامه
تاریخ رس�یدگی 91/12/20 پرونده کالسه910762 شماره دادنامه 9101112-91/12/27 مرجع رسیدگی کننده حوزه 2302 شورای حل اختالف 
شماره 24 مجتمع شهید باهنر خواهان راضیه ذلیل نوازفر با وکالت خانم سارا بیات و اقای صابر بیات خ گاندی نبش کوچه هشتم پ64 واحد14 
خوانده محمد حسین درویشی مجهول المکان خواسته مطالبه نفقه گردشکار- خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این حوزه  و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل 
است و با توجه به محتویات پرونده  پس از شور وتبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا در 
خصوص دعوی خواهان خانم راضیه ذلیل نواز فر فرزند احمد با وکالت خانم سارا بیات و اقای صابر بیات به ططرفیت خوانده اقای محمد حسین 
درویشی فرزند محمدعلی به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 89/1/1 لغایت صدور حک ماهیانه دویست هزار تومان فعال مقوم پنجاه میلوین ریال 
و با احتساب هزینه های دادرسی با توضیح اینکه وکیل خواهان در صرتجلسه مورخ91/12/20 چنین اظهار داشته که موکله و خوانده پرونده در 
سال 59 به عقد دایم یکدیگر درامده اند و تا تاریخ 89/1/1 زندگی مشترک زیر یک سقف را داشتند ولی متاسفانه از آن تاریخ به بعد خوانده 
موکله و خانواده خود را ترک نموده واز ادای وظایف زناش�ویی خودس�رباز زده واز آن پس هیچ نفقه ای به موکحله پرداخت ننموده است لذا با 
توجه به ا ستشهادیه وعدم حضور خوانده در جلسه دادرسی تقاضای صدور حک عادالنه جهت احقاق حق موکله را با عدول از ارجاع پرونده 
به کارشناس�ی رس�می دادگستری تقاضای ماهیانه مبلغ دویست هزار تومان را نموده اس�ت از سوی دیگر خوانده علیرغم ابالغ قانونی که از 
طریق انتشار آگهی به طور صحیح صورت گرفته و با انتظار فرصت کافی در جلسه دادرسی حاضر نشده والیحه دفاعیه ای نیز به شعبه ارایه 
ننموده اس�ت لذا این ش�ورا حسب اظهارات وکیل خواهان و ضمن احراز رابطه زوجیت فیمابین به موبج سند نکاحیه به شماره ترتیب 8993 
مورخ59/12/14 تنظیمی از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 250 ط حوزه ثبت تهران نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف 
زوجین در قبال یکدیگر برقرار می گردد که یکی از این وظایف پرداخت نفقه زوجه از س�وی زوج بوده این ش�ورا با احراز اشتغال ذمه خوانده 
سنبت به نفقه خواهان و با متعارف دانستن مبلغ درخواستی خواهان با لحاظ وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه دعوی خواهانر ا ظاهرا مقرون به 
صحت دانسته و مستندا به مواد1101 و1106 و1107 و1111 و1206 از قانون مدنی و مواد515و519 و520 از قانون ایین دادرسی مدنی خوانده را به 
پرداخت نفقه خواهان از تاریخ 89/1/1 لغایت صدور حکم به بملغ ماهیانه دویست هزار تومان از بابت اصل خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان محکوم می کند رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست ر وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و متعاقبا 

پس از آن به مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی تهران می باشد.
94585 قاضی حوزه 2302 مجتمع شماره24 شورای حل اختالف تهران

دادنامه
تاریخ رس�یدگی 95/11/26 شماره پرونده 950669 شماره دادنامه 27-96 مرجع رسیدگی حوزه 2309 شورای حل اختالف مجتمع 24 پالک 
28 واحد107 خواهان مهدی یمینی حکمت با وکالت خانم سرورالس�ادات مقیمی  ادرس پاس�داران انتهای دشتس�تان پنجم خوانده شرکت 
مهندسی مشاور مارا امیر حمزه محمدی تهران خ فرجام خ عبدی کوچه رحمتی پالک 52 واحد شش خواسته مطالبه وجه گردشکار- خواهان 
درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه  و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده  پس از شور وتبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش�رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای ش�ورا در خصوص دعوی خواهان اقای مهدی یمینی حکمت با وکالت خانم سرورالسادات 
مقیمی به طرفیت خواندگان شرکت مهندسی مشاور مارا امیر حمزه محمدی به خواسته صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 140/000/000 یک صدو چهل میلیون ریال بدهی بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و کالتنامه 
وکیل و صورتجلسه مورخ 93/10/8 و اینکه بند یک صورتجلسه مورد استناد ذکر گردیده است که بابت حق الزحمه خواهان بایستی یکصد و 
چهل میلیون ریال پراخت گردد و خواندگان نیز علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته ودالیل ومدارکی دال بر پرداخت دین 
ارایه ننموده است برائتذمه خویش را اثباتنکردهاندو مستندا به ماده198 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان ردیف 1 و 
2 به پرداخت مبلغ یکصدو چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس�ت لغایت وصول که توس�ط اجرای احکام محاس�به می گردد درحق خواهان صاد رواعالم می گردد رای صادره 
غیابی بوده ظرف بیست ر وز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی د 

رمحاکم عمومی حقوقی تهران میب اشد.
94588 قاضی شعبه 2302 شورای حل اختالف مجتمع24 تهران

آگهي حصر وراثت
   خانم مریم سهرابی به شماره شناسنامه 12     به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه    228-97       از این  شعبه   درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده چنین توضیح داده که شادروان     حسن رباطی  به شماره شناسنامه  175 در تاریخ 97/4/31  اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: مریم سهرابی صادره گلپایگان همسر متوفی ش ش 12-1332/1/4- حیدر رباطی صادره 
ته�ران فرزن�د متوفی ش ش 8405-1350/9/12- معصومه رباطی صادره تهران فرزند متوف�ی ش ش7932-54/8/23- هادی رباطی صادره 
تهران فرزند متوفی ش ش7500-64/8/23- حمیدرضا رباطی صادره تهران فرزند متوفی ش ش8271-56/8/22 اینک با انجام تش�ریفات 
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.
94591 رئیس شعبه 2310 شورای حل اختالف منطقه 24 تهران

دادنامه
پرونده کالسه 9609981085200509 شعبه 852 مجتمع شماره هجده شورای حل اختالف شهر تهران تصمیم نهایی شماره9709971085200462 
خواهان اقای محمدرضا بیات فرزند حسین با وکالت اقای هادی عباسی شایان فرزند نورعلی به نشانی کرمان چهارراه کاظمی خیابان قدس کوچه 
شماره5 پالک 679 اقای زین العابدین یزدانجو فرزند زید حسین به نشانی فهرج جنب کمیته امداد امام خمینی خوانده اقای علیرضا عربی فرزند 
محمدعلی به نشانی سیستان و بلوچستان شهرستان زاهدان بلوار بزرگمهر8 پالک 16 خواسته مطالبه وجه چک رای شورا در این پرونده خواهان 
اقای محمدرضا بیات به طرفیت خوانده اقای علیرضا عربی خواس�ته ای مبنی بر مطالبه وجه س�ه فقره چک به میزان 108/000/000 ریال معادل 
10/800/000 تومان به شماره چک 288660 و 288661 و 288662 عهده بانک موسسه مالی واعتباری مهر شعبه خیام کد 8523 داشته است 
پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده واظهارات خواهان که بیان داشته است خوانده چک اشاره شده را در برابر بدهی خود به این جانب تحویل 
داده و وقتی در سررسید آن به تاریخ 95/7/30 و 95/5/30 و 95/3/30 به بانک مراجعه نمودم به دلیل عدم موجودی حساب در تاریخ 96/7/15 
و 96/7/15 و 95/4/8 گواهی نامه عدم پرداخت چک صادر گردید لذا درخواس�ت رس�یدگی و مطالبه وجه ان را دارم ضمنا چک در وجه حامل 
می باشد باتوجه به بقای اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقای دین واشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه 
چک اشاره شده را دارد و با در نظر گرفتن وصف تجریدی و تنجیزی اسناد تجاری و اینکه خوانده در وقت رسیدگی علی رغم نشر اگهی در شورا 
حاضر نشده و غایب بوده است ودلیلی بر برائت ذمه خود اقامه نکرده است لذا مستندا به مواد198 و515 و519 قانون ایین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقالب در امور مدنی مصوب 79/1/21 و مواد310و313 قانو تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده دو قانون اصالح موادی از 
قانون صدور چک مصوب 76/3/10 و بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 دعوای مطروحه را ثابت  و محرز تشخیص داده 
شده وحک به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 72/000/000 ریال معادل 7/200/000 تومان بابت وجه چک و همچنین  پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سررس�ید چک به تاریخ 95/7/30 و 95/5/30 تا هنگام پرداخت  با توجه به ش�اخص ساالنه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ هزینه 
دادرسی برابر تعرفه قانونی در حق خواهان صادر واعالم می گردد رای صادره غیابی می باشد و ظرف مهلت بیست رو زاز تاریخ ابالغ قابل واخوایه 
در شورای حل اختالف مجتمع شماره هجده می باشد و ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی 
صالحیت دار می باشد و در خصوص چک شماره288660 نظر به اینکه اقامتگاه خوانده استان سیستان و بلوچستان شهرستان زاهدان و محل 
صدور گواهی عدم پرداخت شهرستان اسالمشهر می باشد لیکن به استناد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره688 قرار عدم صالحیت 

و اعتبار به شایستگی شهرستان زاهدان واسالمشهر صادر واعالم می گردد.
94593 قاضی شورای مجتمع شماره هجده شهرستان تهران

اجراییه
مشخصات محکوم له منصور زندیه نشانی یافت اباد الغدیر جنوبی ک شبنم پ21 مشخصات محکوم علیه صدراله مرادی مجهول المکان محکوم 
به به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9710091085200104 شماره دادنامه مربوطه 9709971085200025 محکوم علیه محکوم 
است به مبلغ 4/370/000 تومان بابت اصل خواسته مطابق نظریه کارشناسی  و هزینه دادرسی خواهان ونیم عشر دولتی. محکوم علیه محکوم 
اس�ت از تاری�خ اب�الغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ) ماده 34 قان�ون 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 ( .
94597 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه852مجتمع شماره هجده شورای حل اختالف شهر تهران
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اگهی
محکوم له: غالم رحیم رحیمی فرزند گل رحیم  محکوم علیه: کاظم پورغیبی راد فرزند غالمحسین  
پیرو آگهی منتشر درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای کاظم پورغیبی راد فرزند غالمحسین 
که مجهول المکان می باش�د ابالغ میگردد طبقه اجرائیه ش�ماره  9710420207400196 در پرونده 
کالس�ه  950151 به موجب دادنامه شماره  970207400650 صادره ازشعبه 4 دادگاه حقوقی ورامین 
محکوم اس�ت به پرداخت 1950000000 ریال بابت اصل خواس�ته  به انضمام مبلغ 66170000 ریال به 
عنوان هزینه دادرس�ی و نیز حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواس�ت )94/11/1( تا صدور اجرائیه  در حق محکوم له و مبلغ 97500000 ریال بابت نیم عش�ر 
دولتی درحق دولت . مفاد اجرائیه مطابق ماده 73 ق.آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی دریکی 
از جراید االنتشار درج تا ظرف 10 روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد 
در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به اجرای مدلول اجراییه و وصول هزینه 
اجرایی اقدام خواهد نمود. نشانی: ورامین نبش میدان امام حسین )ع(-دادگستری شهرستان ورامین
م.الف 1403 خ        مدیر دفتر شعبه 4 حقوقی دادگاه عمومی ورامین –زینلی

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کالس�ه پرونده: 334/15/97  وقت رس�یدگی: دوشنبه 97/10/10 س�اعت 9 صبح خواهان: علیرضا 
زارع خوانده: مصطفي حمدي     خواس�ته: مطالبه وجه خواهان آقاي علیرضا زارع  فرزند غالمرضا 
دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 15  شورای حل اختالف بخش 
قرچک ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ 97/10/10 روز دوشنبه ساعت 9 صبح تعیین شده و 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دستور ش�ورا و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطالع و ش�رکت در جلس�ه دادرسی در یکی از جراید 
کثیراالنتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و 

ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
            1765       دبیر حوزه  15 شورای حل اختالف قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
    آقاي اکبر دستجاني فراهاني داراي شماره شناسنامه 11 به شرح دادخواست به کالسه 889/1/97  
از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان غالمحسین 
شاهس�ون بغدادي مطلق بشناس�نامه ش�ماره  9  درتاریخ 96/8/21 اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-طاهره شاهسون داراي شماره شناسنامه 
1050 متولد 1343 زوجه متوفی 2- محمد رضا شاهس�ون بغدادي مطلق دارای ش�ماره شناس�نامه 
0410384240 متولد 1372 پس�رمتوفی 3- زهرا شاهس�ون بغدادي مطلق دارای شماره شناسنامه 
0410140473 متولد 1369 دخترمتوفی 4- س�حر شاهسون بغدادي مطلق دارای شماره شناسنامه 
13884 متولد 1365 دخترمتوفی 5- فاطمه شاهسون بغدادي مطلق دارای شماره شناسنامه 1353 
متولد 1358 دخترمتوفی 6- طیبه شاهسون بغدادي مطلق داراي شماره شناسنامه 1413 متولد 1361 
دخترمتوفي 7- فهیمه شاهسون بغدادي مطلق داراي شماره شناسنامه 51 متولد 1362 دخترمتوفي   
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل 

اختالف شهرستان قرچک تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
                 1758      رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

آگهی احضار متهم
   حسب محتویات پرونده کالسه961560/کیفری دو دادگستری آزادشهر ودراجرای ماده 174قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی 
وانقالب به رضا گلوی مجهول المکان بودن ابالغ میشود تا درخصوص شکایت عباس حسین زاده بوالغی وغیره علیه شما دایربرفروش مال 
غیر وجعل بهمراه دالیل ومدارک خود در روزچهارشنبه28 /1397/09ساعت9صبح جهت دفاع ازخود درشعبه اول دادگاه کیفری 2شهرستان 

آزادشهر حاضرشوید واال تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
9815-متصدی شعبه اول دادگاه کیفری 2دادگستری آزادشهر-گلدوست

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   بدینوس�یله درکالس�ه پرونده 970354/ح شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کالله وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی ابالغ 
میگردد خواهان بانک سپه کالله بوکالت ابوالفضل پیاده کوهساردادخواستی بطرفیت قربانقلی دردی وغیره بخواسته مطالبه طلب میباشد به 
دادگستری شهرستان کالله تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی 
وصدوراخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده عالیه امان مجهول المکان میباشد مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تاخوانده عالیه امان دردفترشعبه سوم دادگاه عمومی کالله حاضر ونسخه ثانی دادخواست 
وضمائم و اخطاریه را دریافت نموده اند ودرجلس�ه دادرس�ی که به روز3ش�نبه مورخه1397/10/11ساعت9 صبح تعیین شده است شرکت 
نمایند علت حضور درجلسه جهت رسیدگی میباشد وضمن حضور درجلسه دادگاه نسبت به اعالم آدرس خویش اقدام نمایندونسخه ثانی 

دادخواست وضمائم خود را دریافت نمایند. 
9788-مدیردفترشعبه 3دادگاه عمومی شهرستان کالله-پورقاز

آگهی احضار متهم
   دراجرای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری باانتشار این آگهی برای یکنوبت به متهم علیرضا بیانی فرزند جعفر ابالغ میگردد جهت دفاع 
ازاتهام انتس�ابی خود ظرف یکماه ازتاریخ ابالغ باحضور درش�عبه دوم عمومی دادگاه خان ببین به اتهام ایراد ضرب عمدی فاقد اثارموضوع 
پرونده 960797/موضوع ش�کایت بنیامین مازندرانی وطیبه طالبا ازخود دفاع نماید درصورت عدم حضور یا عدم اعالم عذر موجه تصمیم 

مقتضی وقانونی اتخاذ خواهد شد ضمنا متهم فوق میتواند جهت دفاع وکیل نیزمعرفی نمایند.
9808-رییس شعبه دوم دادگاه عمومی)101کیفری2(بخش خان ببین-میرزاده گودرزی

آگهی احضار متهم
   دراجرای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری باانتشاراین آگهی برای یکنوبت به متهمین1-رضا سارانی2-محمد آبی ابالغ میگردد جهت 
دفاع ازاتهام انتسابی خود ظرف یکماه ازتاریخ ابالغ باحضور درشعبه دوم عمومی دادگاه خان ببین به اتهام سرقت موضوع پرونده970355/

موضوع شکایت سید حسین حسینی مقدم ازخود دفاع نماید درصورت عدم حضور یا عدم اعالم عذر موجه تصمیم مقتضی وقانونی اتخاذ 
خواهد شد ضمنا متهم فوق میتواند جهت دفاع وکیل نیزمعرفی نمایند.

9807-دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش خان ببین-زارع
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

   بدینوسیله به خواندگان1-حسین ضیغمی2-محمد حسین فرجادیان3-پروین دخت میرشکارسفید4-پوران دخت میرشکار سفید5-پرتو 
میرشکارسفید6-شهربانوعباسی نیا  فعال مجهول المکان اخطارمیگردد خواهان شعبانعلی توکلی فرزند مصیب باوکالت حمید رضا سعید 
مهرداد خواستی بطرفیت شما به خواسته اثبات مالکیت نسبت به1قطعه زمین بمساحت140مترمربع واقع درروستای پل آرام رامیان وابطال 
عقد بیع فیمابین خوانده ردیف11)حسین ضیغمی( و حسین میرشکار نسبت به1قطعه زمین مساحت695/32 مترمربع مستندعادی واقع 
درروستای پل آرام رامیان و...به دادگستری رامیان تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکالسه951078/وجری تشریفات 
قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدوراخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خواندگان مجهول المکان میباشند لذا مستندا” به ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقالب مراتب 1نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاردرج میگردد تا مشارالیهم درجلسه رسیدگی 
درروزش�نبه مورخه1397/10/15ساعت 12جهت اخذ توضیح ازخواهان دراین دادگاه حاضرشوند بدیهی است درصورت عدم حضور دادگاه 

بصورت غیابی مبادرت به اتخاذ تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
 9806-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامیان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به 
   خواهانها علیرضا س�ادین ومهناز-معصومه-س�میرا-طوبی سادین فرزندان یحیی دادخواس�تی بطرفیت خواندگان1-یداله وطنی فرزند 
یحیی2-مش�هد علی عباس زاده فرزند نجفعلی3-حبیب اله میرزائی فرزند وکیل به خواس�ته ابطال مبایعه نامه-خلع ید واثبات وقوع بیع 
مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبایگانی970537بشماره پرونده کالس�ه   9709981757100525/شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
آزادش�هرثبت ووقت رسیدگی مورخ 10/16/ 1397ساعت10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه 
پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.
9804-منشی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آزادشهر-کلبعلی

آگهی
   خواهان غفور پورقاضی دادخواستی بطرفیت خوانده محمد تقی یازرلو فرزند مصیب به خواسته اعتراض به عملیات اجرای تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان آزادشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه دادگاه عمومی حقوقی )خانواده(شهرستان آزادشهر واقع درآزادشهر ارجاع 
وبایگانی بکالسه970825/ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ97/10/05ساعت10صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یکنوبت 
دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
9803-مدیردفترشعبه اول حقوقی دادگستری آزادشهر-بایری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به حسین جمشیدی
   خواهان آمنه سارانی دادخواستی بطرفیت خوانده حسین جمشیدی ف درمحمد به خواسته اثبات زوجیت مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبشماره پرونده کالسه 9709982764200476بایگانی970695/شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گالیکش ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ1397/10/08ساعت10/30تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت ادامه رسیدگی واستماع  

گواهی گواهان در دادگاه حاضر گردد.
9798-مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گالیکش-مسلمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  درکالسه پرونده880363/شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مراوه تپه بدینوسیله به بایرام محمد روشنی فرزند قربان محمد مجهول المکان 
اخطارمیگردد مبنی براینکه خالد میرحس�نی با وکالت س�بحان دردی مرادی وبردی بردی زاده با وکالت ایوب پرتوی بطرفیت ش�ما وغیره 
دادخواس�تی بخواس�ته خلع ید واثبات وقوع بیع وغیره دراین دادگاه  مطرح نموده است پس ازارجاع به این شعبه وجری تشریفات قانونی 
وتعیین وقت رسیدگی نظربه اینکه مشارالیه فوق مجهول المکان میباشند لذا مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب دریک 
نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتش�اردرج میگردد تا مش�ارالیه درشعبه اول دادگاه عمومی دادگستری مراوه تپه حاضر وبا اخذ نسخه 
ثانی دادخواست وضمائم درجلسه دادرسی که روزیکشنبه مورخه 1397/10/02ساعت10تعیین شده است شرکت نمایند درغیراینصورت این 

دادگستری مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود.
9795-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مراوه تپه- تقی زاده

آگهی ابالغ دادخواست وضمائم تجدید نظرخواهی به
  تجدیدنظ�ر خ�واه محمدصال�ح قربانی وبی بی نفیس�ه قربانی دادخواس�ت تجدی�د نظرخواهی بطرفی�ت تجدیدنظر خوان�دگان بهروز 
گلس�تانه-مهرزاد گلس�تانه-پرویز گلستانه-مرضیه گلس�تانه-فائزه گلستانه-فرشته گلستانه فرزندان حاجی نس�بت به دادنامه شماره 
9709971793701365درپرونده کالس�ه بایگانی970473/شعبه اول دادگاه عمومی مراوه تپه تقدیم که طبق موضوع ماده 73و346قانون  
آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن تجدید نظرخواندگان مراتب تبادل لوایح یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد 
تا تجدید نظرخوانده ظرف 10روز پس ازتاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 
وضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت وچنانچه پاس�خی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید درغیراینصورت پس ازانقضاء مهلت مقرر قانونی 

نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد.
9794-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مراوه تپه- تقی زاده

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای حسین بهشتی فرزند قدرت بشرح درخواستی که بکالسه-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعالم 
داشته که مریم آرون چکوری فرزند گداعلی بشماره شناس�نامه2679519701صادره ازصومعه سرا درتاریخ 1397/6/27دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان فاضل آباد فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-حسین بهشتی ف قدرت ش م2269671538ت 
ت 1346/2/2فرزند متوفی2-حس�ن بهش�تی ف قدرت ش م2269682440ت ت3/29/ 1347فرزند متوفی3-عباس بهشتی ف قدرت ش 
م2269753763ت ت12/1/ 1357فرزند متوفی4-فاطمه بهش�تی شال  ف قدرت ش م17ت ت1349/1/20فرزند متوفی5-خدیجه بهشتی 
شال ف قدرت ش م2269767705ت ت1360/6/13فرزند متوفی6-زینب بهشتی شال ف قدرت ش م2269932171ت ت 1364/5/13فرزند 
متوفی7-صدیقه بهشتی شال ف قدرت ش م2260012124ت ت 1368/6/4فرزندمتوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به 

این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 9789-قاضی شعبه اول شورای حل اختالف فاضل آباد

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای احمد ساغری فرزند محمد حسین بشرح درخواستی که بکالسه -این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده 
واعالم داشته که محمد حسین ساغری فرزند اسداله بشماره شناسنامه 4591866904صادره ازشاهرود درتاریخ 1397/6/23دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان فاضل آباد فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-پری اسکندری ف محمد ش م2120636011ت 
ت1332/4/20همسرمتوفی2-محمد علی ساغری ف محمد حسین ش م2269616561ت ت1340/1/1فرزند متوفی3-عباسعلی ساغری ف 
محمد حس�ین ش م 2269639693ت ت134/1/1فرزند متوفی4-جمشید ساغری ف محمد حسین ش م2269673077ت ت 1346/6/17 
فرزند متوفی5-محمود ساغری ف محمد حسین ش م2269683684ت ت18 /1347/11فرزند متوفی6-رضا ساغری ف محمد حسین ش 
م 2269701992ت ت1349/9/1فرزند متوفی7-مهدی ساغری ف محمد حسین ش م 2269418476ت ت 1356/1/7فرزند متوفی8-احمد 
س�اغری ف محمد حس�ین ش م 2269754654ت ت7/1/ 1358فرزند متوفی9-صدیقه س�اغری ف محمد حسین ش م2269608781ت 
ت1339/1/1فرزند متوفی10-ش�هربانو ساغری ف محمد حس�ین ش م2269403568ت ت 1354/1/1فرزند متوفی والغیر اینک شورا پس 
ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ 

انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 9802-قاضی شعبه اول شورای حل اختالف فاضل آباد

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت زهرا خانعلی فرزند محمد بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکالسه 9709981720300565بایگانی970581/

ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان رضا قاضی فرزند عیسی درتاریخ97/8/6دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان گرگان بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست به1-زهرا قاضی همسرمتوفی2-حسنیه عبدی مادرمتوفی3-

عس�ل قاضی فرزند متوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا 
وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

 9787-شعبه 3شورای حل اختالف شهرستان گرگان
آگهی

در خصوص متهم آقای سعید کاکاوند فرزند حسن موضوع شکایت اولیاء دم مرحوم علی اکبر طهماسبی فرزند سلیمان به اتهام قتل عمدی به موجب دادنامه 
شماره  9709988326200164 مورخه 1397/8/14 حکم به قصاص وی صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه و بعد از مضی مدت مذکور ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.
1713 کیومرث نظری- رییس شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه 

آگهی مزایده
   درپرون�ده کالس�ه 960683/ش�عبه اول اج�رای اح�کام مدنی شهرس�تان کالله محک�وم علیه رمض�ان رهدار محکوم اس�ت بپرداخت 
مبلغ500/000/000ریال درحق محکوم له بانک ملی ایران با وکالت عیسی خسروی وپرداخت مبلغ 25/000/000ریال بابت هزینه های اجرایی 
درحق دولت که درقبال آن1قطعه زمین مزروعی بمساحت4230س�هم مشاع از5100سهم عرصه دارای پالک1786فرعی از199-اصلی واقع 
درقریه کوسه متعلق به محکوم علیه توقیف گردیده است که ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد1-حسب نظریه کارشناسی 
مورد مزایده مبلغ 1/692/000/000ریال  اعالم گردیده است2-مزایده ازمبلغ اعالمی کارشناس شروع وبه باالترین قیمت پشنهادی فروخته 
میش�ود3-موعد مزایده روزس�ه شنبه مورخه 97/9/13 ساعت10الی11ظهر میباش�د4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری کالله 
میباش�د5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند6-این آگهی فقط در1نوبت منتش�ر میشود 7- مزایده 
مذکوربرای نوبت دوم برگزار میگردد8-برنده مزایده مکلف اس�ت10 درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگس�تری کالله تودیع 
الباقی را درمهلت 1ماهه بحس�اب مذکور واریز وفیش آنرا تحویل اجرای احکام مدنی دادگستری کالله نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی 

درحق صندوق دولت ضبط میگردد9-بهمراه داشتن کارت شناسایی برای متقاضیان الزامی است.
9792-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری کالله-قربانی

دادنامه 
پرونده کالسه 9609982810100378 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی قزوین  خواهان: بانک سپه با وکالت آقای ابوالفضل بابائی فرزند علیجان 
و آقای حسین رضی کالیه فرزند عباس همگی به نشانی قزوین چهارراه خیام ساختمان پزشکان پارس طبقه سوم واحد پنجم خواندگان: 
1- خانم مریم نباتی سوینی فرزند علی به نشانی قزوین چهارراه فلسطین کوچه مهجور بن بست یگانه پالک 162- 2- آقای محمدرضا گرویی 
ها فرزند اشرف به نشانی قزوین خیابان بلوار شمالی کوچه گل پالک 20- 3- آقای حمید فرمانی به نشانی قزوین خیابان بلوار شمالی رو به روی 
کوچه مسجد محمد رسول اهلل )آدرس بانکی(خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت... 2- پرداخت حق الوکاله رای دادگاه در خصوص دعوی بانک 
سپه با وکالت آقای ابوالفضل بابائی و آقای حسین رضی کالیه به طرفیت 1- خانم مریم نباتی سوینی 2- آقای محمدرضا گرویی ها 3- آقای 
حمید فرمانی به خواسته مطالبه مبلغ 87/733/611 ریال بابت قرارداد فروش اقساطی به شماره 178507056 مورخ 85/10/28 بعالوه مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه روزانه مبلغ 19/333 ریال از تاریخ 96/11/1 لغایت زمان وصول به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با عنایت 
به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست و رسیدگی به عمل آمده و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی و با اطالع از موضوع در 
جلسه دادگاه حاضر نشده و دلیلی بر برائت دین و برائت ذمه خودشان ارایه نکردند. فلذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 
10، 219، 220، 221، 230 و 231 قانون مدنی و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 15 اصالحی قانون عملیات بانکی 
بدون ربا خواندگان را بنحو تضامنی به پرداخت مبلغ 87/733/611 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/937/340 ریال بابت هزینه دادرسی 
و تعرفه خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت وجه التزام روزانه مبلغ 19/333 ریال از تاریخ 96/11/1 لغایت زمان 
اج�رای حک�م و وصول آن در حق خواهان محکوم می نمای�د. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای 

مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان قزوین است. 18
م الف: 2765/15 دادرس شعبه اول عمومی حقوقی قزوین- زیارتی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست ضمایم به آقای شاهین حیدری
ش�اکی آقای س�ید تقی زارع موسوی شکایتی به طرفیت  متهم آقای شاهین حیدری دایر بر جعل و استفاده از سند مجهول و کالهبرداری 
و س�رقت مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509982831600633 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر بویین زهرا )101 
جزایی س�ابق( ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/12/08 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 344 قانون آیین 
دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود از مفاد شکایت مطلع و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این دادگاه حاضر گردد. 11
م الف: 3063/4منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر بویین زهرا )101 جزایی سابق(- علیرضا 
شیری

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت سهامی خاص ربیع سفال اصفهانی به شماره ثبت 326 و شناسه 10980063983 از کلیه اعضای هیئت مدیره 
ش�رکت س�هامی خاص ربیع سفال اصفهانی دعوت بعمل می آید که در تاریخ 97/9/7 رأس ساعت 10 صبح در محل 

دفتر وکارخانه شرکت حضور بهم رسانند..
موضوع جلسه:

تصمیم گیری در خصوص ادامه فعالیت شرکت2-انتخاب اعضای هیئت مدیره 3-تصمیم گیری در مورد بدهی های 
شرکت، تسویه بدهی، سرمایه گذاری وواگذاری سهام 4-هرنوع تصمیماتی که در صالحیت مجمع می باشد.

هیئت مدیره شرکت ربیع سفال اصفهانی
آگهی مفقودی

بدین وسیله گواهی می شود شاکی شکایتی مبنی برمفقودیت آقای آکو حسینی 
فرزند س�ید صدرالدین به کد ملی 3732885641 و ش�ماره شناسنامه 3635 
و تاریخ تولد 1365/2/21مطرح و به کالس�ه 960059 ثبت و در حال رس�یدگی 
می باش�د، این گواهی حس�ب تقاضای ش�اکی و جه�ت  ارائه  ب�ه  روزنامه های  

کثیراالنتشار جهت درج آگهی صادر گردیده و دارای اعتبار قانونی می باشد.
معاون دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آبدانان- علی عزیززاده

 رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
خانم حاجیه خانم برزویی فرزند کهزاد برزویی دارای شناس�نامه ش�ماره 67 بش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 643/97 حقوقی از این شورا 
درخواس�ت صدور گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان کهزاد برزویی فرزند برزو به شماره شناسنامه 33 در تاریخ 
1365/10/16 در اقامتگاه دائمی خود دارفانی را وداع گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به: 1- حاجیه خانم برزویی متولد 1315 
به شماره شناسنامه 67 صادره از دهلران دختر متوفی 2- صمد برزویی متولد 1325 به شماره شناسنامه 78 صادره از دهلران پسرمتوفی 
والغیر می باش�ند و به غیر از وراث یاد ش�ده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان دهلران- نصری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
اگهی ابالغ وقت رس�یدگی به آقای علی بخش چراغی فرزند علی بخش مبنی برتصرف عدوانی اراضی ملی حس�ب ش�کایت اداره کل راه و 
شهرسازی استان ایالم مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9109980841101205 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 
ایالم ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/9/28 ساعت 9:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف مدت 
یک ماه 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 102 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم- جواد رحمتیان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
اگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای صابر چراغی فرزند علی بخش مبنی برتصرف عدوانی اراضی ملی حسب شکایت اداره کل راه و شهرسازی 
استان ایالم مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9109980841101205 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم ثبت 
ووقت رس�یدگی مورخ 1397/9/28 س�اعت 9:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف مدت یک 
ماه 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 102 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم- جواد رحمتیان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
اگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای حامد چراغی فرزند علی بخش مبنی برتصرف عدوانی اراضی ملی حسب شکایت اداره کل راه و شهرسازی 
استان ایالم مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9109980841101205 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم ثبت 
ووقت رس�یدگی مورخ 1397/9/28 س�اعت 9:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف مدت یک 
ماه 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 102 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم- جواد رحمتیان 

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهمان 1- نیما سردشتی 2- یوسف بختیار 3- پوریا میرزایی به اتهام 1- مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی با سالح سرد 
)شمشیر( 2- توهین به افراد عادی از طریق فحاشی به شماره کالسه 970680 تحت تعقیب کیفری بوده و مجهول المکان می باشد لذا در 
اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری از طریق انتشار آگهی در روزنامه به نامبرده ابالغ می گردد که ظرف 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.
905 دادیار شعبه 13 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه- حجت نصرالهی

دادنامه
پرون�ده کالس�ه 9709988315200069 ش�عبه 104 دادگاه کیف�ری دو ش�هر کرمانش�اه )104 جزای�ی س�ابق( تصمی�م نهای�ی ش�ماره 
9709978312701033 شکات: 1- مجتمع دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه به نشانی کرمانشاه- خیابان شریعتی- کوچه ثبت. 
2- آقای مسعود تشکری فرزند محمد حسین به نشانی استان کرمانشاه- شهرستان کرمانشاه- شهر کرمانشاه- بهار کوی آزادگان کوچه 
غالم محمدی آپارتمان رضایی طبقه دوم واحد 3 متهم: آقای مجتبی ایران پور به نشانی کرمانشاه- کرمانشاه کاشی کای نرسیده به سه راه 
محمودی جنب گاراژ اسفالت- متواری نیاز به نشر آگهی اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی 2- توهین به اشخاص عادی 3- تهدید )رای دادگاه( 
در خصوص مجتبی ایران پوریان دایر به ایراد جرح عمدی با سالح سرد نسبت به مسعمد تشکری و قدرتنمایی با سالح سرد از حیث جنبه 
عمومی موضوع کیفرخواست 974414- 1397/5/15 صادره از دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه نظر به شکایت اولیه شاکی، برگه گواهی 
پزشکی قانونی که حاوی صدماتی شدید به شاکی ) هفده فقره جراحت خصوصا جرح جائفه مندرج در بندنه گواهی مذکور ص 16- صورتجلس 
ماموران انتظامی و مجموع تحقیقات به عمل آمده نظر ضابطین، دادسرا و این دادگاه توجه اتهام به وی محرز است دادگاه با استناد به مواد 
19 و 134 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و 614 و 617 از قانون تعزیرات مصوب 1375 یاد شده را از بابت اتهام اول به تحمل 5 سال 
حبس تعزیری درجه 5 و از بابت اتهام دوم به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه شش و 74 ضربه شالق تعزیری محکوم لیکن صرفا مجازات 
اشد قابل اجرا بوده و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یاد یا تبدیل یا غیر قابل اجراست مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی نزد این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض نزد محاکم 

محترم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.
1707 رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه- بهروز طوالبی

دادنامه
پرون�ده کالس�ه 9709988316200063 ش�عبه 104 دادگاه کیف�ری دو ش�هر کرمانش�اه )104 جزای�ی س�ابق( تصمی�م نهای�ی ش�ماره 
9709978312700999 ش�کات: 1- آقای صیاد صفری وینه فرزند حاتم به نش�انی کرمانشاه- کرمانشاه پشته عثمانوند روستای انارک 2- 
مجتمع دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه- معاون دادستان به نشانی کرمانشاه- خیابان شریعتی- کوچه ثبت. متهم: آقای نصیر 
نادری فرزند فرخ به نش�انی عثمانوند روس�تای وینه- متواری نیاز به نشر آگهی اتهام: فروش مال غیر )رای دادگاه( در خصوص اتهام نصیر 
نادری  فرزند فرخ دایر به انتقال مال غیر به ارزش نهصد هزار تومان موضوع ش�کایت صیاد صفری و کیفرخواس�ت 9704770- 1397/5/8 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه نظر به شکایت شاکی تصویر مبایعه نامه عادی اظهارات گواهان و متصرف ملک تحقیقات محلی 
توجه اتهام به وی محرز است دادگاه با استناد به مواد 1 از قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 و یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارشاء، 
اختالس و کالهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام وی را عالوه بر رد اصل مال به صاحبش به تحمل یکسال حبس تعزیری 
درجه 4 و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس ابالغ واقعی قابل واخواهی 

نزد این دادگاه و ظرف 20 روز قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.
1710 رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه- بهروز طوالبی

دادنامه
)رای دادگاه( در خصوص اتهام آقایان 1- یونس نجفی 2- علی سلیمانی همگی متواری، دائر بر مشارکت در یازده فقره سرقت تعزیری مشدد 
شبانه با همکاری آقای ناصر نوری فرزند علی عسگر، موضوع شکایت آقایان و خانم ها 1- فرشته خسروی گلستانی فرزند میر ابدال 2- علی 
عزیزی کنشتی فرزند سیروس 3- شاله عزیزی فرزند حسین 4- علی اکرم نجفی فرزند احمد 5- محسن پروینی فرزند احمد 6- مهدی 
کرمی چمه فرزند اکبر 7- حس�ین حیدریان فرزند حس�ین 8- میالد کهریزی فرزند مصطفی 9- معصومه قنبری اسمعیل کلی فرزند علی 
بگ 10- قاسم مرادی باقر آبادی فرزند علی 11- ستار نجفی فرزند علی ) با توضیح که سابقا در خصوص متهم ناصر نوری طی دادنامه شماره 
9709978313600910 مورخ 97/3/31 رای بر محکومیت صادر و نسبت به متهمان موصوف به جهت متواری بودن پرونده مفتوح بوده است( 
دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و توجها به مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه به شماره 
9710438315104403 مورخ 97/5/15 و س�ایر دالئل و قرائن موجود از جمله 1- ش�کایت شکات خصوصی 2- گزارش اولیه مرجع انتظامی 
3- تصاویر به دست آمده از دوربین مدار بسته 4- اظهارات احد دیگری از متهمان به نام ناصر نوری پیرامون نحوه سرقت و چگونگی مشارکت 
آنان 5- متواری بودن آنان و عدم حضور آنان در جلس�ه دادرس�ی مورخ 97/6/21 بزهکاری آنان در حدود اتهام انتس�ابی محرز و مس�لم 
تشخیص، لذا مستندا به مادتین 125 و 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392، به جهت مشارکت و تعدد در جرم( و مواد 656 و 667 همان 
قانون ) کتاب پنجم- باب تعزیرات( مصوب 1375 ف هر یک از متهمان ردیف اول و دوم را ) متضامنا و متفقا( عالوه بر رد عین و در صورت 
فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه در حق شکات ) طبق جدول تنظیمی مندرج در صفحات 54 و 55 پرونده( به تحمل چهار سال 
و شش ماه حبس و 74 ضربه شالق تعزیری محکوم مینماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی 

در این دادگاه و پس از انقضاء مدت مذکور قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه خواهد بود.
1712 رئیس شعبه 113 کیفری دو شهرستان کرمانشاه- محمد سهراب بیگ

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علیرضا محمدی و غیره  
خواهان آقای خالق کرمی با وکالت آقای رحیم جباری  دادخواس�تی به طرفیت خواندگان علیرضا محمدی ، اکرم حس�نی ، زیبا حس�نی 
، و س�ید عل�ی بیات پن�اه و محمد محمدیاری به خواس�ته اعالم بطالن معامله مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 
9709982443100435 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان زنجان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/15 ساعت 10/15 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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 .
401 منشی دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان زنجان – عباسعلی مختاری

آگهی حصروراثت 
خواهان رونوش�ت حصروراثت آقای ناصر نعمتیان فرزند جعفر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالس�ه 9709982602700490 از 
این دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان جعفر نعمتیان به ش ش 11591 در تاریخ 1397/07/01 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- ناصر نعمتیان فرزند جعفر به ش ش 125 – 1343 
نسبت با متوفی فرزند 2- اعظم نعمتیان فرزند جعفر به ش ش 749 – 1330 نسبت با متوفی فرزند 3- عذرا نعمتیان فرزند جعفر به ش ش 
41950 – 1335 نسبت با متوفی فرزند 4- عشرت نعمتیان فرزند جعفر به ش ش 711 – 1337 نسبت با متوفی فرزند 5- شمسی نعمتیان 
فرزند جعفر به ش ش 198 – 1341 نس�بت با متوفی فرزند 6- زهرا نعمتیان فرزند جعفر به ش ش 8463 – 1348 نس�بت با متوفی فرزند 
7- معصومه عبائی فرزند محمد جعفر به ش ش 32629 – 1307 نسبت با متوفی همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک 

ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
402 رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زنجان - اجلی 

آگهی حصروراثت 
خواهان رونوشت حصروراثت ملیسا اژدری آزاد فرزند زین العابدین به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709982601001264 
از ای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان زین العابدین اژدری آزاد ب�ه ش ش 735 در تاریخ 
1397/04/29 دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- ملیسا اژدری آزاد فرزند زین العابدین 
به  ش ش 4270098767 – 1368 نسبت با متوفی فرزند 2- محمد اژدری آزاد فرزند زین العابدین به  ش ش 4667 – 1365 نسبت با متوفی 
فرزند 3- بهیه کاظمی راد فرزند نعمت به ش ش 696 – 1331 نسبت با متوفی همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک 
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 

این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
403 رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زنجان - اجلی 

آگهی حصروراثت 
خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت آق�ای محمد حس�ین رس�تمی فرزن�د ابوالفضل به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کالس�ه 
9709982601001285 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالفضل رستمی به ش ش 47 در 
تاریخ 1397/06/26 دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- محمد حسین رستمی فرزند 
ابوالفضل به ش ش 4270233400 – 1369 نسبت با متوفی فرزند 2- سمیه رستمی فرزند ابوالفضل به ش ش 386 – 1361 نسبت با متوفی 
فرزند 3- فیروزه رستمی فرزند ابوالفضل به ش ش 44 – 1363 نسبت با متوفی فرزند 4- شمسی رسولی زنجانی فرزند یداله به ش ش 133 – 
1323 نسبت با متوفی همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد 

ویا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
404 رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زنجان - اجلی 

متن آگهی احضار متهم ) مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست (
در پرونده کالسه 970474 موضوع شکایت اداره منابع طبیعی کرج در این شعبه علیه آقای ذبیح اله 
آقا محسنی فرزند وجیه اله به اتهام تخریب مراتع و محیط زیست تحت تعقیب قرار گرفته است با 
عنایت به مجهول المکان بودن متهم ودر اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت سی روز از انتشار این آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتس�ابی در این ش�عبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد امد .
74 دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 فجر کرج – مهسا تدین 
سعدی

آگهی 
خواه�ان آقای�ان وحید رضا پندگو و حمید رضا پندگو   دادخواس�تی به طرفی�ت خواندگان حوریه 
حیدری و قربانعلی حیدری و سلمان اوغلی و محمد بیدکی  به خواسته الزام به تنظیم سند مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709982610700560 شعبه  7 دادگاه عمومی حقوقی 
کرج ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/16 ساعت  12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
60 منشی دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی کرج – طاهره زکی زاده

دادنامه 
تاریخ: 97/8/24 پرونده کالسه 970151  شعبه یک دادگاه ا نقالب دادگستری شهرستان ابهر تصمیم نهایی   شماره 9709972424600230   
متهم: آقای وحید امیری فرزند شیرین اقا به نشانی زنجان مجهول المکان  اتهام: نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ده سانتی گرم 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده  به این دادگاه و وصول به این شعبه به کالسه فوق ثبت و پس از جری تشریفات قانونی دادگاه در  وقت مقرر 
به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است و با بررسی پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید.  رای دادگاه راجع به اتهام آقای وحید امیری فرزند شیرین آقا متولد 1370 با سواد شغل کارگر اهل و مقیم ابهر  دایر بر نگهداری 
مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ده سا نتی گرم توجها به جامع محتویات پرونده  از جمله گزارش ضابطین مبنی بر کشف مواد از کنار پای 
متهم  اقرار صریح  متهم در مرجع ان تظامی و دفاعیات و انکار بالوجه بعدی وی نتیجه منعکس در برگ توزین به شماره 1264133 منضم 
پرونده بزه انتسابی  محرز و مسلم  تشخیص مستندا  به  بند دوم  ماده 8 قانون مبارزه با مواد  مخدر و ماده 215  قانون مجازات اسالمی عالوه 
بر ضبط مواد به تحمل سی و سه ضربه شالق تعزیری  و پرداخت  مبلغ دو میلیون و دویست و ده هزار و پانصد ریال  به عنوان جزای نقدی در 
حق صندوق دولت  محکوم و ا عالم می دارد. رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از   ابالغ قابل واخواهی در این  مرجع سپس ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم  تجدید نظر استان زنجان می با شد. 
718 دادرس شعبه اول دادگاه انقالب شهرستان ا بهر 

آگهی احضار 
 در پرونده کالس�ه 2/971021 ب  مطروحه در ش�عبه  دوم بازپرس�ی ابهر آقای اسفندیار ذوالقدری  فرزند محمد به اتهام  ایراد ضرب و جرح  
عمدی  با چاقو و تهدید و ش�روع به آدم ربایی تحت تعقیب  کیفری می باش�ند و به  واس�طه مجهول المکان بودن و  نیز به تجویز ماده 174 
ق.ا.د.ک   یک  نوبت نشر آگهی می گردد به تاریخ 97/10/10 ساعت 11:30  در شعبه دوم بازپرسی ابهر حضور بهم رسانده و از  اتهام انتسابی   

خود دفاع نمائید  در غیر اینصورت  وفق مقررات اقدام خواهدشد. 
719 بازپرس  شعبه دوم بازپرسی دادسرای ابهر 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقایان احمد رستمی نژاد شراتی و موسی 
آقاپور 

خواهان آقای سعید ترکی  دادخواستی به طرفیت خوانده  آقایان احمد رستمی نژاد شراتی و موسی آقاپور  به خواسته مطالبه وجه مطرح 
که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه  9709982417300420  شعبه 3 شورای حل اختالف شهری ابهر  ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/10/08  ساعت 09:15 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ 
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. 
720 متصدی امور دفتری دادگاه شعبه شماره 3  شورای حل اختالف ابهر 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای  محمود حیدری و هما حیدری و مینا 
حیدری فرزندان علیرضا 

 خواهان آقای حسن رضا حیدری دادخواستی به طرفیت خواندگان 1. حمید حیدری  2. مسعود حیدری  3. سعید حیدری  4. محمود حیدری 
5. هما حیدری  6. مینا حیدری  7.  المیرا حیدری 8. عالم زارعی کردشولی 9.  اداره ثبت اسناد و امالک ابهر 10. سردفتر اسناد رسمی  شماره 
11 خرمدره به خواس�ته مطالبه وجه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه  9709982424100941   شعبه یک حق وقی 
دادگس�تری شهرس�تان ابهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/23  ساعت 11:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
721 منشی دادگاه حقوقی  شعبه یک حقوقی دادگستری شهرستان ابهر 

دادنامه 
پرونده کالسه 9709982424200059   شعبه دو حقوقی دادگستری  شهرستان ابهر تصمیم نهایی   شماره 9709972424200990  خواهان: 
خانم سکینه فتحی فرزند قاسمعلی  به نشانی استان زنجان شهرستان ابهر شهر ابهر شهرک گلشهر خ شهریار  اول پ15 09378616215  
خوانده : آقای رامین البالغی  فرزند اس�معیل به نش�انی تهران ازادگان  شهرک علی اباد قاجار خ امام ک قدوسی پ3منزل ربابه عظیم پور 
خواسته: طالق  به درخواست زو جه  رای دادگاه در خصوص دادخواست  خانم سکینه فتحی  فرزند شعبانعلی  به طرفیت آقای رامین البالغی 
فرزند اسمعیل  به خواسته طالق به جهت غیبت شوهر بیش از پنج سال خالصه خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی چنین است 
»اینجانب خواهان به موجب کپی مصدق س�ند نکاحیه  ش�ماره 3148  در مورخه 1370/8/29  به عقد نکاح دائمی  با خوانده  در  دفترخانه 
شماره 54 خدابنده منعقد نموده ام  که ما حصل  این ازدواج   یک  فرزند دختر به نام مونا 26 ساله می باشد که ازدواج کرده و خارج از حضانت 
قرار دارد نظر به  ا عتیاد شدید   خوانده  به موادمخدر فی الحال مدت پنج سال می باشد که خوانده  اقدام به ترک منزل و زندگی مشترک 
نموده و متواری  و مجهول المکان می باشد و بنده آواره و بالتکلیف و دچار عسر و حرج  گردیده ام و ادامه زندگی بدین صورت برایم  غیر 
مقدور  می باشد لذا تقاضای  صدور حکم به طالق مورد استدعاست« از توجه به محتویات پرونده و اینکه به موجب سند نکاحیه  شماره 3148   
مورخه 1370/8/29 رابطه زوجیت فیمابین خواهان و خوانده  محرز می باشد و شاکیه دو نفر گواه معرفی نموده است که هر دو گواه متفقا به 
ترک زندگی توسط خوانده  گواهی داده اند و خوانده  مجهول المکان و متواری  اعالم شده و از طریق نشر آگهی دعوت و علیرغم مضی مدت 
و ا نتظار کافی حضور نیافته است  و در قبال خواسته خواهان پاسخ و دف  اعی معمول نداشته است و نیز زوجه کلیه حقوق مالی خویش از 
قبیل مهریه نفقه و اجرت الم ثل  ایام زوجیت و جیهزیه را در قبال طالق به زوج بذل نموده زوجین دارای  یک فرزند مشترک 26 ساله می 
باشند که از تحت حضانت خارج شده است و موضوع به داوری ارجاع شده است و مساعی داوران نیز در جهت اصالح ذات البین مثمر ثمر 
واقع نگردیده است لذا با توجه به مطالب معنونه فوق و اینکه باقی ماندن زوجه به وضعیت مذکور  موجب حسر و حرج وی خواهد بود که در 
دین مبین اسالم حرجی وجود ن دارد. لذا مستندا به ماده 1130  قانون مدنی  اصالحی 1370/8/14 و تبصره الحاقی به آن مورخه 1381/4/29  
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام   و مو اد 26 و 29 قانون حمایت  از خانواده   مصوب 1392 حکم به الزام به طالق  زوجه و ثبت آن در یکی 
از دفاتر رسمی طالق صادر و ا عالم  می دارد. نوع طالق بائن خلعی می باشد رعایت شرایط صحت طالق از جمله موارد مندرج در مواد 1134 
و 1135 و 1136 و 1140  قانون مدنی و ماده 32  قانون حمایت  از خانواده  به عهده مجری صیغه طالق می باشد. رای صادره غیابی بوده و ظرف 
20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان مدت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم  تجدید نظر   استان زنجان می باشد. 

696 رئیس شعبه دوم دادگاه های عمومی حقوقی ابهر 

ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی بیگدلی 
خواهان آقای پرویز مسجدی فر دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر  به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986110900594 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/23 ساعت 11 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 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 حاضر گردد. 
8/78-  مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اهواز– نظری نژاد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادگاه در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به آقایان س�ید محسن گالبی اسکوئی و سید رضی اسکوئی فرزندان سیدرضا اخطار 
میگردد تا در جلسه مورخه 1 / 10 / 97 ساعت11 صبح در شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان جهت دفاع و استماع گواهان 
دع�وت میگردد . درصورت عدم حضور دادگاه غیابا" رس�یدگی خواه�د نمود این ابالغیه مربوط به پرونده کالس�ه 9609986110800023 و 

بایگانی 960508 میباشد . 
75 / 8 - شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان 

آگهی ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی 

براب�ررای ش�ماره3497 13976031700500م�ورخ 97/7/18 هی�ات موض�وع  قانون تعیین تکلی�ف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی شهرستان رامهرمزتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی خانم سارا صالحی فرزند محمدرضا دارای کد 
ملی 1755619316 بشناس�نامه 717 صادره از اهواز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان تجاری – مسکونی بمساحت 105/19 متر 
مربع قسمتی از پالک 1 فرعی از 1104 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز میدان ارشاد خیابان شهید آوینی خریداری شده از 
مالکیت رسمی خانم صبرگل بگدلی تایید گردید..لذابه منظوراطالع عموم مراتب در2 نوبت به فاصله15روزآگهی میشوددرصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراض داشته باشندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت2 ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
وپس ازاخذرسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم وگواهی مشعربردعوی رابه این اداره 
ارایه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.و برابر ماده 3 قانون 

مذکور صدور سند مالکیت  مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/12 نوبت دوم:97/8/27 –
 باغدار کفیل ثبت اسناد وامالک رامهرمز-م/الف/427/12

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم 
خواهان آقای محمد اسد زاده دادخواستی به طرفیت خوانده 1- ابوالقاسم شیری 2- حسن وظیفه 3- بایرامعلی احمدی به خواسته تنظیم 
سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709982885600773 شعبه ششم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری 
شهرستان اسالمشهرثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/22 ساعت 12:00 تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73 آیین داد 
رسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت 

ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد. م الف 2885 
منشی دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم آقای یوسف حمیدی رازلیقی فرزندعظیم 
خواهان خانم ش�هناز مخصوصی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای یوس�ف حمیدی رازلیقی فرزندعظیم به خواسته اعتراض به دادنامه 
مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبه شماره پرونده کالس�ه 9709982885100599 شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان 
اسالمشهرثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/29 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.م الف 2904 
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ دادخواست وضمائم ووقت رسیدگی 
خواهان: آقای صفر جانبخش دادخواستی: بطرفیت آقای حسین شاکری  بخواسته:  مطالبه وجه تسلیم دفترشعبه 8 نموده که پس ازثبت 
به کالسه  766/8/97 شعبه 8 شورای حل اختالف اسالمشهربرای روزمورخ 97/9/3 ساعت 16:00 تعیین وقت گردیده لذا با توجه به اینکه 
خوانده نامبرده فوق مجهول المکان اعالم ش�ده لذا به درخواس�ت خواهان وتجویزماده73قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و 
انقالب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشارآگهی می شود که نامبرده فوق درروزمقررجهت رسیدگی دردادگاه حضوربهم رساند درصورت عدم 

حضوردادگاه غیابا” رسیدگی خواهد نمود چنانچه بعدا” نیاز به آگهی باشد فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.م الف 2894 
رئیس شعبه 8 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کالسه پرونده: 649/22/97 وقت رسیدگی: به روز  تاریخ 96/10/5 ساعت 17:00 خواهان: عزیز محمودی خوانده: ناصر بیات 
سفیدی- مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 
ش�ورای حل اختالف اسالمشهرارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان 
ودس�توردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
فوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضور داد خواست ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابا" اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود ضمنا"چنانچه بعدا بالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 2895 مدیردفترشعبه 22 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی 
پرونده کالسه 9409982640801021 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار تصمیم نهایی شماره خواهان : 1- آقای رضا حقیقت 
فرزند محمد باقر 2- خانم مریم یاوری فرزند محمد باقر شهر همگی به نشانی تهران –خ بهمنیار شهرک فرهنگیان دانش 20 پ 7خواندگان 
: آقای مصطفی حقیقت 2- خانم حلیمه خاتون حقیقت همگی به نشانی گلپایگان –گلشهر ) کنجد جان( بلوار نگارستان –روبه روی مسجد 
مال حسن 3- بنیاد مستضعفان وجانبازان انقالب اسالمی به نشانی کرج میدان ایت اله طالقانی –ایات اله طالقانی شمالی – پشت دانشگاه 
علوم پزشکی –جنب شورای حل اختالف –بنیاد شهید وامور ایثار گران استان البرز 4-آقای عباس حقیقت به نشانی تهران –یاغچی آباد 
–خ بهمنیار ش�هرک فرهنگیان –کوچه دانش 20-پالک 3 –ط 25-آقای احمد حقیقت به نش�انی تهران –یاغچی آباد –خ بهمنیار شهرک 
فرهنگیان دانش 20پ3 طبقه سوم –کد پستی 18918639646-آقای حسین مهینی به نشانی مجهول المکان خواسته ها:1- الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک 2-مطالبه خسارت رای دادگاه درخصوص دعوی 1- مریم یاوری اصالتاً وبه قیمومت از حسین حقیقت 2- رضا حقیقت به 
طرفیت 1-بنیاد مستضعفان وجانیازان انقالب 2- حسین مهینی 3- حلیمه خاتون حقیقت 4- عباس حقیقت 58- احمد حقیقت 6- مصطفی 
حقیقت بخواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین مشاعی به مساحت 200متر مربع جز پالک ثبتی 53/2130 واقع در 
خادم آباد مقوم به 51 میلیون ریال دادگاه باتوجه به این که مدارک ابرازی خواهان با خواسته خواهان منطبق نمی باشد وازطرفی در مدارک 
ابرازی خواهان قطعه 208 از پالک تفکیکی قید نش�ده اس�ت لذا مستنداً ماده 2 قانون آئین دادرس�ی مدنی مصوب فرودین 1379 قرار رد 
دع�وی خواه�ان در موقعیت فعلی را صادر واعالم می نمای�د . رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز پ�س از ابالغ قابل اعتراض در محاکم 

تجدید نظر استان تهران است .
م الف3364    رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی شهریار –کریم نژاد 

آگهی انحصار وراثت 
 آقای ابراهیم فرجی  دارای شناسنامه شماره 37 به شرح دادخواست به کالسه 1153  ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده ش�د که شادروان حسینعلی فرجی به شناس�نامه 377  در تاریخ 96/6/16 اقامتگاه دائمی خود درزندگی گفته ورثه الفوت آن 
مرحوم منحصراست به: 1- علی فرجی  به ش ش 3226  متولد1362  پسر  متوفی 2-ابراهیم فرجی   به ش ش 37  متولد1363   پسر متوفی 
3-حسن فرجی  به ش ش  82  متولد1365  پسر  متوفی 4-حسین فرجی   به ش ش 83   متولد 1365  پسر  متوفی 5-خدیجه فرجی  به ش 
ش 814    متولد 1359   دختر  متوفی6-سکینه فرجی     به ش ش 815  متولد 1360   دختر   متوفی7-معصومه فرجی   به ش ش180  متولد 
1367    دخت�ر  متوفی8-زه�را  فرج�ی  به ش ش1520252617    متولد 1372   دختر   متوفی9-صفیه محمدی   به ش ش   9  متولد 1344  
همسر  متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دادرد ویا وصیتنامه ای 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شوراء تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 3373  رئیس شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان شهریار 

مفقودی
برگ کمانی - خودروی سواری سمند تیپ LX-EF7  به رنگ : سفید –روغنی مدل 1393 به شماره 
موتور: 147H0069499  وشماره شاسی: NAACR1HS1EF569438  وشماره پالک ایران 156-21 

ه 62 متعلق است به آقای میثم رهگذر مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان شهریار

آگهی حصروراثت 
آقای حس�ین آدینه دارای شناس�نامه شماره 1847به شرح دادخواست به کالس�ه 970368 این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش�ادروان قربانعلی آدینه بشناس�نامه 2505 در تاریخ 1397/02/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر اس�ت به :1-حس�ین آدینه ،ش ش 1847، صادره از تهران،متولد 1347،نام پدر قربانعلی،فرزندمتوفی 2-محمود آدینه 
،ش ش 184، ص�ادره از ش�اهرود،متولد 1355،ن�ام پ�در قربانعلی،فرزندمتوفی 3- معصوم�ه آدینه ،ش ش 328، صادره از ش�اهرود،متولد 
1357،نام پدر قربانعلی،فرزندمتوفی 4-زهرا آدینه ،ش ش 74، صادره از میامی،متولد 1339،نام پدر قربانعلی،فرزندمتوفی 5- کبری آدینه 
،ش ش 2611، ص�ادره از تهران،متولد 1344،نام پدر قربانعلی،فرزندمتوفی 6-طیبه آدین�ه ،ش ش 14، صادره از میامی،متولد 1352،نام پدر 
قربانعلی،فرزندمتوفی 7- رضا آدینه ،ش ش 17234، صادره از تهران،متولد 1342،نام پدر قربانعلی،فرزندمتوفی. اینک باانجام تش�ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
251-قاضی شورای حل اختالف شاهرود

آگهی حصر وراثت
 آقای / خانم فریبا شاکری فرزند علی محمد دادخواستی دائر بر حصر وراثت )همسرش( تقدیم حوزه 120 شورای حل اختالف بجنورد نموده و 
چنین عنوان کرده که: مرحوم / مرحومه عبدالعلی محمدی فرزند حسن–  فاطمه به ش. ش/ ش. م 990 در تاریخ 1397/06/19 بعلت برخورد 
اجسام سخت و تیز در شهر/ روستا بجنورد فوت و اقامتگاه دائمی متوفی بجنورد بوده و ورثه حین الفوت عبارتند از: زینب محمدی فرزند 
عبدالعلی ش.ش/ش.م 1405 تاریخ تولد 1352 صادره از بجنورد فرزند متوفی- معصومه محمدی فرزند عبدالعلی ش.ش/ش.م 1406 تاریخ 
تول�د 1353 صادره از بجنورد فرزند متوفی- حس�ین محمدی فرزند عبدالعلی ش.ش/ش.م 28 تاریخ تول�د 1363 صادره از بجنورد فرزند 
متوف�ی- زهرا محمدی فرزند عبدالعلی ش.ش/ش.م 65 تاریخ تول�د 1364 صادره از بجنورد فرزند متوفی- امید محمدی فرزند عبدالعلی 
ش.ش/ش.م 0670108535 تاریخ تولد 1368 صادره از بجنورد فرزند متوفی- شهربانو محمدی فرزند عبدالعلی ش.ش/ش.م 0670502314 
تاریخ تولد 1367 صادره از بجنورد فرزند متوفی- محمدرضا محمدی فرزند عبدالعلی ش.ش/ش.م 0670966411 تاریخ تولد 1382 صادره از 
بجنورد فرزند متوفی- پوریا محمدی فرزند عبدالعلی ش.ش/ش.م 0671068776 تاریخ تولد 1384 صادره از بجنورد فرزند متوفی- حسن 
محمدی فرزند عبدالعلی ش.ش/ش.م 1667 تاریخ تولد 1356 صادره از بجنورد فرزند متوفی، پرونده به کالس�ه: 9709985871601160 در 
جریان رسیدگی است و به غیراز نامبردگان وارث دیگری ندارد لذا مراتب یک نوبت از طریق نشر آگهی منتشر می گردد تا هرکسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی می باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی اعتراض کتبی خود را به حوزه 120 شورای حل 
اختالف ارائه نماید در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد و چنانچه هرگونه اعتراض و یا وصیت نامه )به غیراز رسمی یا سری( 

که بعدازاین موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.15
رئیس حوزه 120 شورای حل اختالف شهرستان بجنورد

آگهی مزایده: نوبت اول
در خص�وص پرون�ده اجرای�ی 30/973794 محکوم علیه آقای محم�د علی ایزانلو فرزند محمد محکوم اس�ت ب�ه پرداخت به مبلغ 
122/454/045 ریال بابت ) اصل خواس�ته و هزینه دادرس�ی و و تاخیر ( در حق محکوم له قربانعلی ایزانلو و همچنین مبلغ 5/000/000  
ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق دولت لذا با عنایت به اینکه محکوم علیه در موعد مقرر نسبت به پرداخت محکوم به و نیم عشر 
دولتی هیچ اقدامی معمول نداش�ته اس�ت لذا از اموال توقیفی وی به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی 
گردیده اس�ت. حال پس از س�یر مراحل قانونی مقرر گردیده مورد توقیفی در روز  سه شنبه 1397/09/20 از ساعت 08:30 الی 09:00 
صبح از طریق مزایده حضوری نوبت اول در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف بجنورد به فروش برسد. بنابراین متقاضیان 
ش�رکت در جلس�ه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از 
مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنًا مزایده از قیمت ارزیابی ش�روع و به باالترین قیمت پیش�نهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده 
مزایده  درصد10 قیمت مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد. چنانچه الباقی مبلغ مزایده 
ظرف یک ماه وصول نش�ود؛ پس از کس�ر هزینه های مزایده در حق دولت ضبط خواهد شد.مش�خصات مورد توقیفی : ش�ش فرش 9 

متری هفتصد شانه به قیمت 16/500/000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردید . 15
داوری – دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بجنورد 

مفقودی
م�درک ف�ارق التحصیلی)گواهینامه موق�ت، پای�ان تحصیالت(اینجانب محم�د خواجه فرزند 
کاظم ش�ماره شناس�نامه 12279 و ش�ماره مل�ی 0653210434در مقطع کارشناس�ی رش�ته 
مهندس�ی عمران_عمران صادره از دانش�گاه سیستان و بلوچستان به شماره 913/1/77 تاریخ 
1390/06/31 مفقود وفاقد اعتبار می باش�د از یابنده تقاضا می ش�ود اصل مدرک را به دانشگاه 
سیستان و بلوچستان خیابان دانشگاه دانشکده فنی و مهندسی شهید نیکبخت ارسال نماید.
  بیرجند

آگهی مزایده
 نظر به اینکه بموجب اجرائیه ش�ماره 9710426123400065 فوق و حس�ب دادنامه شماره 9709976123400089 صادره از شعبه اول 
دادگاه باوی محکوم علیه آقای افش�ین آل بوطرفی فرزند جالل به پرداخت مبلغ 1/071/780/186 ریال بابت اصل طلب با احتس�اب 
تاخیر تادیه و خس�ارت دادرس�ی در حق محکوم له آقای ابراهیم حمید و نیز پرداخت 54/550/000 ریال به عنوان نیم عش�ر دولتی 
باب�ت اج�رای اجرائیه در حق صندوق دولت محک�وم گردیده و علیرغم مرور زمان از تاریخ اب�الغ اجرائیه در خصوص پرداخت مبالغ 
فوق اقدامی به عمل نیاورده است )علیهذا بنا به تقاضای محکوم له اجرای احکام مدنی یک دستگاه خودروی سواری تیبا مدل 95 به 
ش�ماره پالک 14-352ن34 را توقیف س�پس توسط کارشناس مورد ارزیابی واقع و مراتب جهت اطالع محکوم علیه طی اخطاریه ای 
وفق مقررات به وی اعالم و ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت محکوم به یا اعتراض به نظریه کارشناس ارزیابی به عمل نیاورده  است 
در اجرای مفاد قانون اجرای احکام مدنی اموال توقیفی به ش�رح ذیل و با قیمت پایه تعیین ش�ده برای یکبار در یکی از جراید درج 
و آگهی تا در مزایده ای که بهمین منظور در مورخ 1397/9/13 س�اعت 10 صبح با حضور نماینده دادس�تان محترم عمومی و انقالب 
باوی در محل اجرای احکام حقوقی شهرس�تان باوی برگزار میگردد متقاضیان می توانند در جلس�ه مزایده در وقت و س�اعت مقرر 
فوق حضور یابند مزایده از قیمت کارشناس�ی ش�روع شده و به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش خواهد رسید در صورت تمایل بر 
اساسی قیمت پیشنهادی اموال یاد شده را برداشت نمایند بدیهی است متقضیان حداکثر 5 روز پیش از زمان مذکور نسبت به بازدید 
از اموال موصوف با هماهنگی این اجرا اقدام نمایند. س�ایر ش�رایط مزایده وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود.کارت ملی 
جهت احراز هویت ش�رکت کنندگان الزامی اس�ت.اموال توقیف شده 1- یک دس�تگاه خودروی سواری تیبا مدل 95 به شماره پالک 

14-352ن34 با قیمت کارشناسی به مبلغ 275/000/000 ریال 
8/82-مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان باوی

آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم
ش�رکت تعاونی تولیدی و توزیعی رزمندگان و دالوران خوزس�تان با مدیریت فرید خمیسی دادخواس�ت بطرفیت:خانم عطیه طرفی 
فرزند: کاظم  بخواس�ته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک فقره چک و خس�ارت تأدیه و تأخیر ،هزینه دادرس�ی را دارد و تقدیم 
کرده که به این ش�عبه ارجاع به ش�ماره 960482 حقوقی به ثبت رسیده است حسب تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مستنداً به ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه ها ی کثیر االنتشار درج و از نشر آگهی در روز سه شنبه 97/11/2 ساعت  
11/30 صبح در جهت دادرس�ی در شعبه ش�ورای حل اختالف مجتمع شماره 2 حضور یابد و یا قبل موعد مقرر به دفتر شعبه مراجعه 
و یا دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم هر گونه دفاع و پاسخی بدعوی مطروحه وارد قبل از جلسه دادرسی اعالم نماید.بدیهی 

است در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
8/83-شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز

آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم
ش�رکت تعاونی تولیدی و توزیعی رزمندگان و دالوران خوزس�تان با مدیریت فرید خمیسی دادخواست بطرفیت: سید مجسن شمس 
صالحی فرزند سید صالح  بخواسته مطالبه وجه تقدیم کرده که به این شعبه ارجاع به شماره 960490/14/96 حقوقی به ثبت رسیده 
اس�ت حس�ب تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه ها ی کثیر 
االنتش�ار درج و از نش�ر آگهی در روز س�ه شنبه 1397/11/2 ساعت 9 صبح در جهت دادرس�ی در شعبه شورای حل اختالف مجتمع 
ش�ماره 2 حضور یابد و یا قبل موعد مقرر به دفتر ش�عبه مراجعه و یا دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم هر گونه دفاع و پاسخی 
بدعوی مطروحه وارد قبل از جلس�ه دادرس�ی اعالم نماید.بدیهی اس�ت در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دادگاه تصمیم 

مقتضی خواهد گرفت.
8/84-شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز

آگهی مفقودی 
برگ س�بز خودرو س�واری پ�ژو 405 دوگانه س�وز 1800 م�دل 1386 رنگ نقره ای 
متالیک بش�ماره موتور  12486002823 و شماره شاسی 40405161 به شماره پالک 
ای�ران 62_857 ب 84  بنام  محمد ایمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س�اقط 

می باشد.
60-827 ساری 

آگهی مفقودی
 برگ س�بز خ�ودرو پراید س�واری صبا GLXI س�فید مدل 1389 بش�ماره موتور 
3479699 و شاسی F1412289186405 به شماره پالک ایران 11_368 ن 35 بنام 

محمد قلیپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
64-827 مفقودی ساری 

ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

   برابر رای 139760301081004383   مورخه 7/11/ 97  هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بال معارض آقای ولی محمد حیدری     فرزند بابا محمد بشماره 
شناسنامه 31  صادره ازفاروج  در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  138/70 متر مربع در قسمتی از پالک 97  فرعی از 
8 اصلی  واقع در بومهن خیابان شهید فریبرز حبیبی اول کوچه کوکب 37 خریداری از مالک رسمی محمد رحیم 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 مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید . ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول :12/ 97/8 و تاریخ انتشار. نوبت دوم : 8/27/ 97 
 اصغر منیعی  رییس اداره ثبت اسناد و امالک پردیس

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

 برابر رای 139760301081004086   مورخه 6/26/ 97  هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بال معارض خانم گوهر نجف      فرزند حسن بشماره شناسنامه 
1262   صادره ازتهران  در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  188/30 متر مربع در قسمتی از پالک 97  فرعی از 8 اصلی  
واقع در بومهن خیابان حاج منصور کوچه گنجینه پالک 22 خریداری از مالک رسمی سید حسن حبیبی محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید . ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول :12/ 97/8 و تاریخ انتشار. نوبت دوم : 8/27/ 97 
 اصغر منیعی  رییس اداره ثبت اسناد و امالک پردیس

داد نامه
شماره دادنامه:106 کالسه پرونده: 106-96/91  مرجع رسیدگی شورای حل اختالف ویژه ایثارگران خواهان: حمید حاجی علی اکبری به نشانی: 
تبریز، آخر خیابان مطهری، راسته کوچه بازار جدید صاحب االمر ، راه پله وسط، طبقه پایین پالک 22- خوانده: ایوب فرید رضانیا فرزند حسن 
به نشانی: تبریز ) مجهول المکان( خواسته مطالبه وجه -گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر جلسه شورا تشکیل و با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.-رأی قاضی شورا :در خصوص دعوی آقای حمید حاجی علی اکبری بطرفیت آقای ایوب 
فرید رضانیا بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 42/690/460ریال بابت یکفقره سند عادی با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و تاخیر 
تادیه، با امعان نظر بر محتویات پرونده و با توجه به سند عادی تقدیمی از سوی خواهان که خوانده با امضای ذیل آن سند مبلغ ادعایی را قبول 
نموده و تعهد بر پرداخت بنحو اقساط کرده اند و حسب اظهار خواهان علیرغم تعهد از پرداخت امتناع نموده است استحقاق خواهان در مطالبه 
مبلغ خواسته بر شورا محرز است خوانده علیرغم نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نشدند و دفاعی بر برائت ذمه خویش ارائه ننمودند و 
مستندات دعوی مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده است شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 198-515-519 از 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده بر پرداخت مبلغ 42/690/460 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 654/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت هزینه های نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ) 96/11/7 ( لغایت زمان اجرای 
حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این شورا 

سپس بعد از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی تبریز می باشد.
ح/3512 قاضی شورای حل اختالف ویژه ایثارگران شعبه 91 تبریز- عابدینی

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت اول(
در خصوص پرونده اجرایی به شماره 960392 ، 2 اجرای احکام مدنی تبریز بر له شرکت تهویه نیکان و بر علیه رسول رستمی بخواسته مطالبه 
مبلغ 1/733/976/563 ریال از بابت محکوم به و مبلغ 84/423/828 ریال از بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت 
دین از ناحیه محکوم علیه، سرقفلی / ملک / سهم االرث ملکی از پالک ثبتی شماره 224 فرعی از 7266 اصلی بخش 5 تبریز معرفی شده از 
سوی شخص ثالث نادر پسوده توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و در تاریخ 97/9/20 روز 3شنبه ساعت 11 الی12 ظهر از 
طریق مزایده در شعبه 2 اجرای احکام مدنی واقع در تبریز خیابان گلکار خیابان بعثت دادگستری تبریز . طبقه 4 بفروش خواهد رسید. مزایده 
از مبلغ ارزیابی ش�روع و به کس�ی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده 
مزایده اخذ و برای پرداخت مابقی مبلغ حداکثر یکماه فرصت داده می شود. برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید 10 درصد مبلغ واریزی 
بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. هزینه های اجرایی و عوارض شهرداری و دارایی مطابق مقررا خواهد بود. طالبین می توانند پنج روز قبل 
از مزایده با هماهنگی این واحد از ملک بازدید نمایند.1. ملک واقع است در تبریز - خیابان طالقانی - باالتر از چهارراه . نرسیده به بهشتی . 
کوچه شهید با ایمان . دربند دراز . پالک 12-2. پالک ثبتی مورد مزایده به مساحت 87/65 متر مربع می باشد. از طرف غرب به عمق یک متر 
در مسیر تعریض کوچه قرار می گیرد. اعیانی احداثی در 2 طبقه با مصالح بنایی و سقف تیر آهن با طاق ضربی بوده و ملک دارای انشعابات آب 
و برق و گاز می باشد.-ارزش6دانگ عرصه و اعیانی پالک ثبتی مورد مزایده با احتساب انشعابات برابر 2/350/000/000ریال می باشد. پالک 

ثبتی مورد مزایده در تصرف نادر پسوده می باشد و مستاجر دارد .
ح/8423دادورز شعبه 2اجرای احکام مدنی تبریز-جمال موسوی
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512/91آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به خانم منیژه سوداگر فرزند عبدالرحیم فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای نبی اله ساالری دادخواستی به خواسته الزام 
به انتقال یک دستگاه خودرو زانتیا 819 ص 59 ایران 42 به طرفیت شما به شعبه 3 شورای حل اختالف خواف ارائه و به کالسه 3/651/97 
ثبت و برای روز چهارشنبه مورخه 1397/09/28 ساعت 17 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د- م مراتب یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه سه شهرستان خواف 
مستقر در مجتمع شماره یک به نشانی خواف ،خیابان 72 تن شهید 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 غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان خواف

511/92آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به قدیر زراعت کارسراب فعالمجهول المکان ابالغ می شود در مورددادخواست بانک ملی با وکالت خانم 
معصومه الس�ادات شریعتی نوری قلعه نو فریمان علیه شماه به خواس�ته مطالبه مبلغ 336000000 ریال بابت اصل بدهی و وجه التزام یک 
فقره تس�هیالت اعطائی به شماره قرارداد 9602180609003-1396/12/12 –مطالبه خسارت دادرسی – مطالبه خسارت تاخیرتادیه و حق 
الوکاله وکیل به موجب حکم ش�ماره 97099775803101096-1397/8/24 در پرونده ش�ماره 9709987580300211 به پرداخت تضامنی 
مبل�غ 336000000 ری�ال بابت اصل بدهی و وجه التزام یک فقره تس�هیالت بابت تاخیر تادیه تا تاری�خ 1396/12/12 به انضمام هزینه های 
دادرسی متعلقه خدمات قضایی)مبلغ 11912000 ریال( حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی بر مبنای میزان )مبلغ 336000000 ریال( در حق 
خواهان صادر واعالم می گردد.نسبت به مطالبه جریمه روزانه از تاریخ مندرج در دادخواست )1396/12/12( الی یوم الوصول بر مبنای نرخ 
سالیانه 30 درصد نظر به اینکه زمان باید زمان منقضی و شرایط مسئولیت خواندگان بر اساس قرارداد مورد بررسی و ادامه تخلف قرارداد 
احراز گردد در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در شهد روزنامه درج می گردد.رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد
511/93آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ناصر رضائی مقدم فرزند علی 

اکبر
خواهان آقای حمید کاتب کالغ آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ناصر رضائی مقدم فرزند علی اکبر به خواسته مطالبه وجه چک 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987575900664 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/18 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی  شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
511/94آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امیر حسین بردبار فرزند حسن

خواهان آقای سید احسان ذره اقبالی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای امیر حسین بردبار به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987576000486 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/03 ساعت 12/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی  شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/95آگهی ابالغ دادنامه
شماره بایگانی شعبه: 970345 ؛در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت انیس واحدی به طرفیت خواندگان آقایان1- ناصر فنائی 
فرزن�د نبی 2- علی فنائی جیزآباد فرزند غالم 3- حمید ره انجام فرزند محمد به خواس�ته مطالبه مبل�غ 313106201 ریال بابت وجه یک 
فقره چک به شماره 9326/188499 به تاریخ 1394/10/30 عهده بانک اقتصاد نوین با احتساب خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه 
از خوانده ردیف اول به عنوان متعهد خوانده دیگر به عنوان ضامن ، دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی ، ضمائم پیوست به آن و 
مالحظه اصول مستندات و این که خواندگان ردیف اول و دوم ضمن حضور در دادگاه دفاع موثری معمول نداشته اند وخوانده ردیف سوم نیز 
با وصف ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی حاضر نشده، الیحه ای هم ارسال ننموده و ایراد و دفاع و تکذیبی نسبت به ادعای خواهان 
و مس�تندات ابرازی به عمل نیاورده اند، لذا با مصون ماندن مس�تند دعوی از هر گونه خدش�ه ای که داللت بر اشتغال ذمه امضاء کنندگان 
آن دارد با استصحاب بقای دین دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و منتهی به صدور دادنامه شماره 9709977580501217 
شده و به استناد مواد 198 ،515 ،519 و 303 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و 249 ،307، 309 ،310 ،313، 
314 و 403 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مورد خواسته و مبلغ 20425266 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده و نیز خسارت تاخیرتادیه 
از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق 
خواهان صادر واعالم می نماید. رأی صادر شده غیابی نسبت به خوانده ردیف سوم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و نسبت به خواندگان دیگر حضوری ظرف بیست روز برای همه خواندگان قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/96آگهی ابالغ اجرائیه
شماره بایگانی شعبه:960830؛محکوم له:بانک مهر اقتصاد و محکوم علیهم: محمد حسین غفوریان صابر و وحید و اعظم گلستان فر و ربابه 
صالح پور بازه حوض؛پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیهم: محمد حسین غفوریان صابر و وحید و اعظم گلستان فر 
و ربابه صالح پور بازه حوض که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609977580501646 محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 360000000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 
1527/482301/5 به تاریخ 96/8/1 عهده بانک ملت بابت اصل خواسته و مبلغ 22154000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی ونیز خسارت 
تاخیرتادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد 
در حق محکوم له..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 این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه  اجرایی اقدام خواهد نمود . 
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/97آگهی ابالغ اجرائیه
ش�ماره بایگانی ش�عبه:951178 ؛محکوم له:موسس�ه اعتباری ملل و محکوم علیهم: احمد کرامتی و محمد تقی سمیعی و علی سمیعی و 
محمد باقر زارع؛پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیهم: احمد کرامتی و محمد تقی س�میعی و علی س�میعی و 
محمد باقر زارع که مجهول المکان می باش�د ابالغ می گردد به موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609977580500308 محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت 1-مبلغ 377263163 ریال اصل خواسته 2- و مبلغ 24272000 
ریال بابت کلیه خس�ارات دادرس�ی ونیز خس�ارت تاخیرتادیه طبق قرارداد به ماخذ 39 درصد مانده بدهی در سال تا یوم الوصول 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 این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه  اجرایی اقدام خواهد نمود . 
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/98آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به خوانده
کالسه پرونده:14/970900؛ وقت رسیدگی:1397/10/19 ساعت 10 صبح ؛ خواهان: محمدرضا حسینی فرزند عادل ؛ خوانده: مصطفی ابراهیمی 
؛ خواسته:مطالبه وجه سفته؛ بدینوسیله اعالم می گردد خواهان فوق الذکر دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع گردیده که به شماره 14/970900 ثبت و وقت رسیدگی فوق تعیین گردیده است. 
لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده مصطفی ابراهیمی و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 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 و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.چنانچه بعدا 

ابالغی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/99آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های منتش�ره قبلی خواندگان:1- نرجس خواتون 2- آقای حسن فردوس پرس�ت 3- زهرا امیر آبادی فرزند علی 
اصغر 4- س�ید محمد علی تقوی س�بزواری فرزند سید یوسف 5-شایسته تقوی سبزواری فرزند س�ید یوسف 6- آقای سید محمدرضا 
تقوی سبزواری فرزند سید یوسف 7- آقای سید محمدرضا تقوی سبزواری فرزند سید یوسف 8-آقای جمعه مقدم فرزند شریف 9-خانم 
توران علی اکبرزاده طوس فرزند حاجی محمد ابراهیم 10- آقای سید جواد تقوی سبزواری فرزند سید یوسف 11- سمیه تقوی سبزواری 
فرزند س�ید یوسف همگی به نش�انی مجهول المکان ؛ در خصوص دادخواست زهرا ساالر در پرونده کالسه 14/970574 به موجب دادنامه 
9709977580700590که قرار عدم اس�تماع  دعوی خواهان صادر گردیده اس�ت .رأی صادره غیابی و ظرف بیس�ت روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه 14)57 سابق( دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

/51آگهی ابالغ تبادل لوایح
در خصوص تجدیدنظر خواهی زهرا ساالر بطرفیت 1- نرجس خواتون 2- آقای حسن فردوس پرست 3- زهرا امیر آبادی فرزند علی اصغر 
4- س�ید محمد علی تقوی س�بزواری فرزند سید یوسف 5-شایسته تقوی سبزواری فرزند س�ید یوسف 6- آقای سید محمدرضا تقوی 
سبزواری فرزند سید یوسف 7- آقای سید محمدرضا تقوی سبزواری فرزند سید یوسف 8-آقای جمعه مقدم فرزند شریف 9-خانم توران 
علی اکبرزاده طوس فرزند حاجی محمد ابراهیم 10- آقای سید جواد تقوی سبزواری فرزند سید یوسف 11- سمیه تقوی سبزواری فرزند سید 
یوسف همگی به نشانی مجهول المکان نسبت به دادنامه صادره از این شعبه به شماره دادنامه 9709977580700950 شماره 970574/14 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به شما ابالغ می شود .مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی وانقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف 10 روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید 

و اال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد.
مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
511/101آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به خواندگان:محمد اسکارلوفرزند علی اکبر – عباس 

خانی مزرعه آخوند-سید محمود میزا بابایی مزرعه آخوند-جوادحاجاتی طرقی
کالسه پرونده:14/970919؛ وقت رسیدگی:1397/10/23 ساعت 9 صبح ؛ خواهان: سید جواد خواب نما فرزند محمود با وکالت هادی شاد ؛ 
خواندگان: محمد اسکارلوفرزند علی اکبر – عباس خانی مزرعه آخوند-سید محمود میرزا بابایی مزرعه آخوند-جوادحاجاتی طرقی و غیره 
؛ خواسته:اثبات وقوع بیع- الزام به تنظیم سند رسمی ملک؛ بدینوسیله اعالم می گردد خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع گردیده که به شماره 14/970919 ثبت و وقت رسیدگی 
فوق تعیین گردیده است. لذا به علت مجهول المکان بودن خواندگان فوق الذکر  و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم 

رساند.چنانچه بعدا ابالغی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/102آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 33 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 7/110/950523 آقای ناصر 
یوس�ف پور محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 1056725890 ریال در حق آقای محسن سوختانلو و آقای مسعود خدابخش  و نیز مبلغ 
50314000 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 1397/09/18 از س�اعت 9/30 الی 10/15 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مش�هد 
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 ش�د .هزینه های تنظیم س�ند 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.

ش�رح اموال مورد مزایده:4 دانگ و 226/9 هزارم یک دانگ مش�اع از ش�ش دانگ یک باب آپارتمان مسکونی به شماره پالک ثبتی 
35653 فرعی 68344 فرعی از 175 اصلی بخش ده مشهد )4 دانگ متعلق به خانم حجیه عاقبتی و 2 دانگ متعلق به آقای قاسم 
یوسف پور هر دو ثالث (به آدرس قاسم آباد- بلوارشاهد ، مجتمع بعثت ، بلوک 14، واحد 162 و به مساحت زیربنای 100/7 مترمربع  
در دو س�ند دودان�گ و چهاردان�گ ، آپارتمان مذکور واقع در س�مت جنوب طبقه اول از س�اختمان 4 س�قف 12 واحدی از مجتمع 
مس�کونی با قدمت بیش از 20 س�ال س�اخت و با نمای س�نگ وفاقد آسانس�ور، واحد مذکور 2 خوابه و دارای آشپزخانه اپن، گچبر، 
نقاش�ی ، سیس�تم گرمایش�ی ، بخاری گازی، کولر آبی، کف سرامیک ، دارای تراس و سایر مش�خصات آپارتمان معمولی، پارکینگ 
واحد مذکور نیز در فضای باز محوطه مجتمع می باش�د؛ لذا با توجه به جمیع موارد ش�ش دانگ ملک توس�ط کارشناس 1500000000 

ریال ارزیابی گردیده که از این مقدار به میزان صدرالذکر و در قبال مبلغ 1056725890 ریال از طریق مزایده به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

512/103آگهی مزایده اموال غیر منقول- مرحله دوم
بموجب کالس�ه پرونده 960056 اجرایی ش�عبه دوم دادگاه عمومی فریمان  آقای اسماعیل معینی محکوم است به پرداخت 434/740/000 
ریال بابت محکوم به انضمام هزینه ها و خس�ارات دادس�ی و تاخیر تادیه در حق آقای محمد علی کشوری  لذا نظر به اینکه محکوم علیه 
نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده حسب تقاضای محکوم له اموالی بشرح ذیل بنا به معرفی محکوم له از محکوم علیه در قبال محکوم 
به توقیف و توسط کارشناس دادگستری بشرح ذیل ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1397/9/26 در ساعت 11 صبح در محل شعبه اجرای 
احکام مدنی دادگستری فریمان با حضور نماینده دادستان از طریق مزایده حضوری بفروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و 
به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید جهت کسب اطالعات بیشتر و مالحظه اقالم می توانند 
پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید از اموال ترتیب داده شود. ضمناً حداقل 10درصد از بهای مزایده نقدا 
از برنده وصول خواهد شد. شرح اموال مورد مزایده عبارت است :یک باب منزل مسکونی به مالکیت آقای اسماعیل معینی که فاقد شماره 
پالک ثبتی است به مساحت 740 مترمربع که حدود 120 متر از آن اعیان واقع د ر فریمان-قلندرآباد –خیابان آفرین-پالک 17 که برابر نظر 

کارشناس به قیمت 900/000/000 ریال ارزیابی شده است
قاضی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فریمان- سید مصطفی احمدیان

511/104آگهی ابالغ دادنامه
پی�رو آگه�ی های قبلی  ب�ه آقای محمد نجاران ی�زدی فرزند محمد فعال مجهول االمکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت محس�ن 
معدنی خوش�بخت علیه شما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 97099514601018 مورخ 97/8/12 در مورد پرونده کالسه 
9709987514600474 خوانده محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 22/200/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1/019/500 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت اجرای حکم که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه 

خواهد شد. در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه است.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد 
� مریم پژند
511/105آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به وحید کمالی پور فرزند محمد صادق

خواهان حسین کیانی فرزند علی دادخواستی به طرفت خوانده وحید کمالی پور فرزند محمد صادق به خواسته مطالبه وجه مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987514600753 شعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد ثبت 
و وقت رس�یدگی مورخ 97/10/04 س�اعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان 
مشهد 

511/106آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو  آگهی های قبلی به محمد معینی مهر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست  محمد زاده عکاف علیه شما 
به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 970997751300691 مورخ 97/6/5 در پرونده کالسه 970066 خوانده محکوم است به 
مبلغ موصوف را به پرداخت 18/300/000 ریال بابت صدور چک موصوف به اضافه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید � عدم تادیه چک 
فوق الذکر تا یوم الدا و هزینه دادرس�ی به مبلغ 2/318/750 ریال در حق خواهان محکوم ش�ده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 

قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
متصدی امور دفتری شعبه 302 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/107آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم اصلی کبکی فعال جهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست سعیدعلوی فر فرزند ناصر علی 
علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977514601023 مورخ 97/8/12 در پرونده کالس�ه 9709987514600322 
خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/245/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان 

محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در امین شعبه می باشد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد � مریم 
پژند

511/108آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به سعید محمد پور
خواهان محمد قانعی دادخواستی به رفیت خوانده سعید محمد پور به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709987514600808 شعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ 97/10/8 ساعت 8/30 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیی 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 آهی 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.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد � مریم 
پژند

511/109آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمد عیسی خادمی پور فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست امیر برهانی نژاد علیه 
شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 970997514600573 مورخ 97/5/16 در پرونده کالسه 9709987514600086  خوانده 
محکوم است به پرداخت مبلغ 51/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/775/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد 

در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد � مریم 
پژند

511/110آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمد عظیم عظیمی بلوچی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست محمد زحمت 
کش علیه شما به خواسته مطالبه وجه و به موجب حکم شماره 970997514601021 مورخ 97/8/12 در پرونده کالسه 9709987514600449  
خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/991/000 ریال بابت هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم 

شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد � مریم 
پژند

آگهی511/111
بدینوسیله به آقای سید رحیم حسینی زرین کالنی فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای مسعود دیزبادی دادخواستی به مطالبه وجه 
چک به طرفیت شما به شعبه 186 شورای حل اختالف مشهد ارائه و به کالسه 970740 ثبت و مورخه 1397/10/8 ساعت 10 صبح روز شنبه 
وقت رس�یدگی تعیین گردیده است لذا به اس�تناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد. شما می توانید 
قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 186 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 در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم 

حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه 186 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد

511/112آگهی
بدینوسیله به آقای ابوالفضل محمدی بایزیدی فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای مومن ظریف دادخواستی به مطالبه وجه سفته به 
طرفیت ش�ما به ش�عبه 186 شورای حل اختالف مشهد ارائه و به کالس�ه 970859 ثبت و مورخه 1397/10/8 ساعت 9 صبح روز شنبه وقت 
رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد. شما می توانید قبل از 
رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 186 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15 مراجعه و با ارائه 
آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رس�یدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور 

غیاباً رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه 186 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد

511/113آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه زهرا علی زاده تمام که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 97099877513400360 صادره از شعبه 304 در پرونده شماره 970107 محکوم علیهما به صورت متضامنا محکومند به پرداخت 1� مبلغ 
20/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 1385000 ریال به  عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 292/000 ریال تعرفه خدمات و مبلغ 450/000 ریال 
هزینه نشر آگهی 3� خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید گواهی عدم پرداخت چک )97/2/2( لغایت یوم االدا که بر مبنای شاخص بانک 
مرکزی و توسط دایره محترم اجرای احکام محاسبه و تعیین می گردد 4� حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه کانون در حق محکوم له و نیم عشر 
دولتی در حق دولت ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 304 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد � محدثه 
حسین پور.

511/114آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای میثم زارعی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 97099877513400405 صادره از شعبه 304 در پرونده شماره 961054 محکوم علیه محکوم به پرداخت 132000/000 ریال بابت اصل 
خواسته طبق نظریه کارشناس و مبلغ 3800000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 150/000 تومان بابت هزینه کارشناسی به انضمام 45000 تومان 
که هزینه درج آگهی در روزنامه در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق 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 شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 304 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد � محدثه 
حسین پور.

511/115آگهی
آقای/ خانم علی اصغر سربازی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای/ خانم علی اصغر دره کی به طرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود 
که پرونده کالسه 970107 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر پرداخت چهل و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و 
هفتصد و بیست و دو هزار پانصد ریال هزینه دادرسی و مبلغ سیصد و هجده هزار ریال بابت تعرفه خدمات قضایی و مبلغ چهارصد و پنجاه هزار 
ریال بابت هزینه فیش آگهی درج در روزنامه و خسارت تاخیر تادیه وفق تبصره الحاقی شاخص اعالمی در ماده 2 قانون صدور چک و مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ گواهی عدم )443177/46 مورخ 96/5/15 و 443178/32 مورخ 96/4/17( تا یوم االداء که توسط اجرای 
احکام محاسبه می گردد در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا مرتب وفق مواد 19�118�119 قانون اجرای 
احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد. این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از این برای 

عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجراء اعالم نمایید.
مسئول دفتر شعبه 191 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

511/116آگهی
بدینوسیله به آقای حمید حقانی ابروی فرزند براتعلی فعال مجهول المکان ابالغ می شود که خانم فاطمه زرین آبادی زنجان به دادخواستی به 
مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 194 شورای حل اختالف مجتمع 4  ارائه و به کالسه 970703 ثبت و برای روز یکشنبه مورخه 1397/10/09 
ساعت 9/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد. 
شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 194 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 
15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رس�یدگی در شورا حاضر شوید. در 

صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه 194 شورای حل اختالف  مجتمع 4 مشهد

511/117آگهی
آقای/ خانم علیرضا شیخی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای/ خانم علی محمد زاده عکاف به طرفیت شما بدینوسیله ابالغ می 
شود که پرونده کالسه 970141 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بایت اصل خواسته و مبلغ 
1/402/500 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و مبلغ 450000 ریال بابت هزینه درج آگهی و مبلغ 202/000 ریال تعرفه خدمات قضایی و  خس�ارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 97/2/22 لغایت یوم االدا در حق  محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده 
است لذا مرتب وفق مواد 19�118�119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد. این اجرائیه ده روز پس از انتشار 
به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را 

کتبا به قسمت اجراء اعالم نمایید.
مسئول دفتر شعبه 191 شوراهای حل اختالف مجتمع 4مشهد

511/118آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم آقای سعید قربانپور که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
97099877513400633 صادره از شعبه 304 در پرونده شماره 970214 محکوم علیه محکوم به پرداخت 79/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 2� مبلغ 1/377/500 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 474/000 ریال هزینه ی دفاتر خدمات قضایی و چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست در خصوص تمامی چک ها مورخ 97/3/6 لغایت یوم االداء که بر مبنای نرخ تورم 
شاخص بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له و پرداخت نیم شعر دولتی در حق دولت 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 شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 304 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد � محدثه حسین پور.

511/119آگهی
بدینوسیله به آقای/ خانم محمد محمودیه فرزند مصیب و محسن فرزند محمد فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای/ خانم علیرضا خادمی 
عراقی دادخواس�تی به مطالبه وجه به طرفیت ش�ما به شعبه 191 شورای حل اختالف مجتمع 4  ارائه و به کالسه 970840 ثبت و برای مورخه 
97/10/19 ساعت 8/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می 
گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 191 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار 
وکیل آباد کوثر 15 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. 
مسئول دبیرخانه شعبه 191 شورای حل اختالف  مجتمع 4 مشهد

512/120آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای کاوه صدخسروی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای بنیامین قاسمیان علیه 
شما به خواسته تنظیم سند و مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977508001268 در پرونده کالسه 970743 به پرداخت مبلغ 155/100 
تومان بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی 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 مشهد

511/121آگهی
خواهان جواد احمدیان با وکالت آقای امیر حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده فاطمه عباسی بنهنگی و مرتضی کریمی به خواسته مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شمار 5 شهرستان 
مشهد واقع در مشهد � میدان میرزاکوچک خان و به کالسه 970955 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/08 ساعت 9 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 250 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/122آگهی
خواهان/ خواهان ها حسین غفاری، دادخواستی به طرفیت خوانده / خواندگان کبری صنمی به خواسته مطالبه وجه  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع ش�مار 5 شهرستان مشهد واقع در مشهد � میدان 
میرزاکوچک خان روبروی تاالر پردیس ارجاع و به کالسه 970948 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/08 ساعت 8/30 صبح 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد � هوشمند

511/123آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای اسماعیل صفائی شکرانلو و اسماعیل خادمان الحسینی اشکذری فعال مجهول المکان می باشد ابالغ می شود 
در مورد دادخواس�ت سیده سمیه عطائی علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977509401159 در پرونده کالسه 
970709 به حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان )اسماعیل صفائی شکوانلو، اسماعیل خادمیان الحسینی( به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال 
بابت اصل خواس�ته و جبران )پرداخت( خس�ارت  وارده به س�بب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور چک 6/21� 1396/6/25 الی یوم االداء و نیز 
پرداخت مبلغ 1435000 ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرسی و هزینه درج آگهی به مبلغ 30000 تومان در حق خواهان )سیده 
س�میه عطائی( 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. 
منشی شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/124آگهی
خواهان حمیدرضا فاکهی دادخواستی به طرفیت خوانده محمد رضا گوهری به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد واقع در مشهد � میدان میرزاکوچک خان و به 
کالسه 255/970947 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/05 ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار 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 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/125آگهی
خواهان حس�ن زحمت کش دادخواستی به طرفیت خوانده س�ید احمد صحاف حسینی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد واقع در مشهد � میدان 
میرزاکوچک خان و به کالس�ه 255/970964 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/8 س�اعت 9 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 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/126آگهی
خواهان احمد دیهیمی پش�ته ئی دادخواس�تی به طرفیت خوانده سید محمد حسینی حصاری به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد 
طالب میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به کالسه 255/970978  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 در یکی از جراید کثیراالنتشار 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 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/127آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیها خانم الهه دهنه ئی فرزند  علیرضا که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977509600066 صادره از شعبه 257 در پرونده شماره 961112 محکوم به پرداخت 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 2/335/000 ریال بابت خسارت وارده  به سبب دادرسی و هزینه درج آگهی در روزنامه به مبلغ 450/000 ریال و در مورد خسارت تاخیر تادیه 
با التفات به اینکه سفته یاد شده واخواست نگردیده بدین لحاظ از تاریخ تقدیم دادخواست 96/12/14 الی یوم االداء براساس شاخص نرم تورم 
بانک مرکزی در حق محکوم له آقای مجید حیدری فرزند برات و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به 

اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 257 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد � احسان ملکی

511/128آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حسن احمدی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
ش�ماره 9709977509600857 صادره از شعبه 257 در پرونده شماره 970432 به صورت تضامنی با آقای احسان رضائی مقدم فرزند محمد 
علی محکوم به پرداخت مبلغ سی و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه براساس تغییر 
شاخص نرخ تورم از زمان سر رسید چک موصوف 96/9/3 تا یوم االداء و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد 
ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای محمد چیت گران فرزند محمود و پرداخت نیم عشر دولتی شده اید.  
ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 257 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد � احسان ملکی

511/129آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم مهدی شایسته که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977508000905 صادره از شعبه 241 در پرونده شماره 970406 محکوم به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر  در تادیه از تاریخ سر رسید چک 1395/2/2 الی یوم الداء و نیز پرداخت مبلغ 2129/000 
ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق محکوم له آقای/ خانم محمود جهانگیری کلوخی 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

511/130آگهی
خواهان محمد عباس زاده جعفرآبادی دادخواس�تی به طرفیت خوانده منیره جمعه ئی به خواس�ته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 241 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد میدان میرزا 
کوچک خان ارجاع و به کالس�ه 970946ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/15 ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 241 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/131آگهی
خواهان حس�ین کیانی با وکالت براتی .دادخواس�تی به طرفیت خوانده محمد تقی صفار  به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 241 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد واقع در مشهد میدان میرزا 
کوچک خان ارجاع و به کالسه 970981 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/15 ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 241 شورای حل اختالف مجتمع شماره5 شهرستان مشهد

511/132آگهی
با احترام، در پرونده کالسه 970080 مجتبی اردشیری طرقبه فرزند جعفر متهم است به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در 
امر رانندگی بدون گواهینامه و فرار از صحنه موضوع شکایت سمیرا رایزن فرزند عبداهلل و اهلل نظر قربانی سنقری فرزند محمد قربان می باشد 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 ق.آ.د.م مراتب  در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در 
شعبه 631 دادیاری واقع در دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6 مشهد به آدرس اول صدف وکیل آباد 43 حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، 

ضمناً متهم می تواند وکیل به همراه خود در شعبه داشته باشد. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد.
دادیار شعبه 631 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6 مشهد � مهدی غالمزاده

511/133آگهی
با احترام، در پرونده کالسه 970993 مجید رکوم فرزند علی حسین متهم است به ترک انفاق موضوع شکایت ریحانه پور جلیلی می باشد به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 ق.آ.د.م مراتب  در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 
631 دادیاری واقع در دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6 مشهد به آدرس اول صدف وکیل آباد 43 حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، ضمنًا 

متهم می تواند وکیل به همراه خود در شعبه داشته باشد. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد. رایگان
دادیار شعبه 631 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6 مشهد � مهدی غالمزاده

511/134آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 960559 شعبه 774 دادیاری دادسرای ناحیه 7 مشهد آقای حسین صفوی فرزند قربان به موجب شکایت خانم اقدس باغی به 
اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم 
امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او، طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب یک نوبت در روزنامه محلی آگهی و متهم ظرف 

یک ماه احضار می شود. پس از انقضای مهلت  مذکور تصمیم الزم  گرفته خواهد شد.رایگان
دادیار شعبه 774  دادیاری  دادسرای  ناحیه 7 مشهد

511/135آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای جواد عباس پور که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977508000935 صادره از شعبه 241 در پرونده شماره 970423 محکوم به  ... حکم بر محکومیت خوانده )آقای جواد عباس پور( به 
پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 2/948/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی و حق نشر  آگهی در حق خواهان 
صادر و اعالم می دارد. در حق محکوم له آقای علی نظام خواه . 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 5 شهرستان مشهد

511/136آگهی ابالغ دادنامه
شماره بایگانی:970296-بدین وسیله پیرو آگهی قبلی به آقایان و خانم ها عبدالحسین آراسته – غالمرضا آراسته – حبیب اله آراسته – فاطمه 
آراسته – عذرا آراسته همگی فرزند رجبعلی مجهول المکان ابالغ می گردد در خصوص دعوی غالمحسین ساالرباشی شهری به طرفیت شما به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی ملک به موجب رای شماره 9709975194900506 – 1397/08/24 شبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی گناباد حکم به ) به عنوان ورثه آقای رجبعلی آراسته ( به انتقال سند سه فنجان از کل 3078 فنجان قنات جاریه ده جویمند از 
پالک 2 اصلی واقع در بخش یک گناباد به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1017000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و دعوت از طریق آگهی در حق 
خواهان محکوم شده اید فلذا مراتب در روزنامه درج رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز وفق مقررات قانونی قابل واخواهی در شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی گناباد می باشد
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان گناباد – مجتبی قاسمی

512/137آگهی ابالغ قرار اجرجاع امر داوری به خوانده عبدالرضا ساالری خبیصی
کالسه پرونده : 970388 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد-خواهان : معصومه شاهدوست با وکالت خانم طاهره سادات صیادی کاخکی به 
نشانی گناباد خ شهدا دفتر وکالت-خوانده : عبدالرضا ساالری خبیصی فعال مجهول المکان-خواسته : تقاضای صدر گواهی عدم امکان سازش-

خواهان دادخواستی تقدیم دادگاه نموده که به کالسه فوق ثبت و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه درج تا خوانده از زمان آگهی ظرف یک هفته یک نفر داور از اقارب متاهل 
خود که حداقل 30 سال سن داشته و آشنا به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی باشد را با قید مشخصات کامل و آدرس دقیق محل اقامت به 

دادگاه معرفی نمایند. در غیر این صورت دادگاه غیابا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گناباد-مهدی پورنبی نوقابی

512/138آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی مورخه 96/8/10 از طریق روزنامه حمایت به خوانده آقای / خانم فاطمه اکبر نیا فرزند سلیمان فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در 
خصوص دادخواست آقای / خانم احمد منصوری الجی فرزند نور محمد با وکالت آقای محمد احسانی رودی به نشانی شهرستان خواف – میدان 
معلم بطرفیت شما در خصوص پرونده کالسه شماره 1/386/96 مطروحه در شورای حل اختالف شعبه سک شهرستان خواف و به موجب دادنامه 
شماره 123 مورخه 97/3/31 مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی شما به پرداخت مبلغ 36/500/000 ریال بابت اصل خواسته 
و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم و 920/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 1/314/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان آقای / 
خانم احمد منصوری محکوم شده اید . رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از انتشار آگهی قابل واخواهی در این شورا و سپس طرف 20 
روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حوزه قضایی شهرستان خواف می باشد لذا شما می توانید در مهلت مقرر 

به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم آدرس دقیق خود نسخه ای از دادنامه را اخذ نمائید.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه یک خواف

512/139آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی قبلی بدینوسیله به آقای / خانم علیرضا روحی فرزند امیر محکوم علیه پرونده کالسه شماره 1/642/96 مطروحه در شورای حل 
اختالف شعبه یک شهرستان خواف که فعال مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد حسب تقاضای محکوم له اجرائیه صادر که موجب آن 
مکلف به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه سواری پراید به شماره پالک 541 ن 14 – ایران 12 به 
نام محکوم له آقای رمضان بیگی فرزند گل نظر به نشانی شهرستان خواف – میدان معلم  و مبلغ 150/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق 
دولت جمهوری اسالمی ایران شده اید لذا مقتضی است ظرف ده روز پس از انتشار این آگهی مفاد اجرائیه را اجرا نمایید در غیر این صورت وفق 
قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد شد. این آگهی فقط یک بار در روزنامه کثیر االنتشار منتشر می شود و عملیات 

اجرایی نیازی به آگهی ندارد.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه یک خواف

511/140رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم شیما مهدویان  نقاش ذرگر دارای شناسنامه شماره 1437 به شرح دادخواست به کالسه 230/970612 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا سجادی هاشمی به شناس�نامه 58273 در تاریخ 97/7/30 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-شیما مهدویان نقاش ذرگر – ف اصغر – ش 1437 – ت 
1361 – مشهد – فرزند متوفی-2-رضا مهدویان نقاش ذرگر – ف اصغر – ش 2793 – 1358 – 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 و اال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شورا – شعبه 230 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

11- اجرائیه
مشخصات محکوم له : محمدمهدی غالمی، فرزند : علی محمد، نشانی : استان کرمان – شهرستان رفسنجان- شهر صفاییه- خیابان امام کوچه 
10 مشخصات محکوم علیه : 1- ابراهیم حسن احمدیه، فرزند : حاجی، نشانی : کرمان – بزرگراه امام- کوچه 29 خدمات فنی اتومبیل حاجی 
2- نسرین نظامی، فرزند : محمد محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709973468300321 
محکوم علیه محکوم است به حکم بر الزام خواندگان به حضور در احدی از دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم و انتقال سند رسمی اتومبیل به 
شماره انتظامی )48 ص 483 ایران 45( بنام خواهان و همچنین پرداخت کلیه هزینه های دادرسی مبلغ 3/235/000 ریال و هزینه های نقل و 

انتقال سند رسمی خودرو در حق خواهان صادر و پرداخت نیم عش دولتی در حق صندوق دادگستری.
600 شورای حل اختالف شماره 23 شهرستان کرمان

12- آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:139704019063000487.1
بدینوسیله به آقای علی فرهادی اناری فرزند عباس   به شماره ملی 5429971103  بدهکار پرونده کالسه 139704019063000487.1  که برابر 
گزارش مامور ابالغ ش�ناخته نگردیده اید  ابالغ میگردد که برابر قرارداد بانکی  به ش�ماره 273110048514794 بین شما و بانک اقتصاد نوین  
مبلغ 737.394.924 ریال  بدهکار و روزانه از تاریخ 1397.1.20 مبلغ 462777ریال به بدهی شما افزوده می گردد که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بس�تانکار در خواس�ت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالس�ه 9700506 در این اجراء مطرح می 
باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در  روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 

این صورت بدون انتش�ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش�ما تعقیب خواهد ش�د.م-الف4137
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

13- حصروراثت
آقای جالل گلس�تانی مجد فرزند اس�داله دارای شناس�نامه 2980391298  بش�رح دادخواست ش�ماره 9709983467000528  
م�ورخ 1397/8/26 توضیح داده ش�ادروان آقای اس�داله گلس�تانی مجد فرزند فض�ل اله بشناس�نامه 8 در تاریخ 95/10/30 در 
ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- ربابه گنجه کویری فرزند حس�ین ش.ش 54 متولد 1325 همس�ر 
متوفی. 2- جالل گلس�تانی مجد فرزند اس�داله ش.ش 2980391298 متولد 1370 فرزند  متوفی. 3- حسن گلستانی مجد فرزند 
اس�داله ش.ش 4589 متولد 1362 فرزند متوفی. 4- محمد گلس�تانی مجد فرزند اس�داله ش.ش 94 متولد 1349 فرزند متوفی. 
5- معصومه گلس�تانی مجد فرزند اسداله ش.ش 22 متولد 1359 فرزند متوفی. 6- مهدی گلستانی مجد فرزند اسداله ش.ش 95 
متولد 1351 فرزند متوفی. 7- علی گلستانی مجد فرزند اسداله ش.ش 97 متولد 1353 فرزند متوفی. 8- غالمرضا گلستانی مجد 
فرزند اس�داله ش.ش 5 متولد 1355 فرزند متوفی. 9- حس�ین گلس�تانی مجد فرزند اسداله ش.ش 10 متولد 1361 فرزند متوفی. 
10- حمید گلستانی مجد فرزند اسداله ش.ش 73 متولد 1365 فرزند متوفی. 11- جواد گلستانی مجد فرزند اسداله ش.ش 4203 
متولد 1365 فرزند متوفی. 12- صدیقه دهگبرزاده فرزند اس�داله ش.ش 96 متولد 1351 فرزند متوفی. 13- طیبه گلس�تانی مجد 
فرزند اس�داله ش.ش 3 متولد 1339 فرزند متوفی. 14- س�کینه گلستانی مجد فرزند اسداله ش.ش 1 متولد 1336 فرزند متوفی.  
لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد اش�خاصی باش�د ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به ش�ورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت 

نامه ای جز رس�می و س�ری که بعد از این موعد ابراز ش�ود از درجه اعتبار س�اقط اس�ت.
528 شورای حل اختالف شماره 10 شهرستان کرمان

14- حصروراثت
خانم صغری مهدی زاده راینی فرزند محمد دارای شناس�نامه 25  بش�رح دادخواس�ت ش�ماره 499  مورخ 1397/8/27 توضیح 
داده ش�ادروان س�کینه رستمی راینی فرزند قنبر بشناسنامه 2509 در تاریخ 1392/12/21 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الف�وت وی عبارتند از : 1- صغری مهدی زاده راین�ی فرزند محمد متولد 1346 ش.ش 25 صادره از راین فرزند متوفی. 2- فاطمه 
مه�دی زاده راین�ی فرزند محمد متولد 1338 ش.ش 1 صادره از راین فرزند متوفی. 3- علی مهدی زاده راینی فرزند محمد متولد 
1340 ش.ش 1 صادره از راین – دولت آباد فرزند متوفی. 4- اصغر مهدی زاده راینی فرزند محمد متولد 1343 ش.ش 5 صادره از 
رای�ن فرزن�د متوفی. 5- ابراهیم مهدی زاده راینی فرزند محمد متولد 1351 ش.ش 3678 صادره از راین فرزند متوفی. 6- حمید 
مه�دی زاده راین�ی فرزند محمد متولد 1354 ش.ش 3991 صادره از راین فرزند متوفی. 7- عباس مهدی زاده راینی فرزند محمد 
متولد 1353 ش.ش 53 صادره از راین فرزند متوفی. 8- زهرا مهدی زاده راینی فرزند محمد متولد 1348 ش.ش 3398 صادره از 
راین فرزند متوفی. تعداد ورثه 8 نفر می باشند.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
499 شورای حل اختالف شماره 11 شهرستان کرمان

15- حصروراثت
آقای محمدرضا روح اللهی فرزند عباس دارای شناسنامه 846  بشرح دادخواست شماره 826/16/97  مورخ 1397/8/27 توضیح 
داده ش�ادروان طاهره ایرانمنش فرزند حس�ین بشناس�نامه 11 در تاریخ 1394/2/2 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت 
وی عبارتن�د از : 1- محمدرضا روح الله�ی فرزند عباس ش.ش 846 متولد 1341 فرزند متوفی. 2- حیمده روح اللهی فرزند عباس 
ش.ش 10 متول�د 1349 فرزند متوف�ی. 3- محمدعلی روح اللهی فرزند عباس ش.ش 274 متولد 1344 فرزند متوفی. 4- امیر روح 
اللهی فرزند عباس ش.ش 19 متولد 1359 فرزند متوفی. 5- عباس روح اللهی فرزند عباس ش.ش 280 متولد 1317 همسر متوفی.  
لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی 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 رس�می و س�ری که بعد از این موعد ابراز ش�ود از درجه اعتبار س�اقط اس�ت.
826 شورای حل اختالف شماره 16 شهرستان کرمان

آگهی احضار متهم 
شماره بایگانی شعبه : 970428 در خصوص شکایت آقای یاسر مریخی شلمانی و آذر خانجانی المشکنی 
علیه مصطفی قاسم پور به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی با وصف رانندگی فاقد 
گواهینامه که در شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان لنگرود مطرح و به کالسه 
970428 ثبت و تحت رس�یدگی قرار دارد، نظر به اعالم مرجع انتظامی چون نش�انی مشتکی عنه در 
دسترس نبوده و مجهول المکان می باشد، لذا به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به متهمین 
مذکور ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی در شعبه پنجم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان لنگرود حاضر و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید. در غیر اینصورت دادسرا 

غیابا به موضوع رسیدگی و قرار مقتضی را صادر خواهد نمود. 
ک  2640  دادیار شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب لنگرود- سید حسین سیدمحمدی 

دادنامه
شماره بایگانی شعبه : 970893 پرونده کالسه 9709981412100316 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 
الهیجان )102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9709971411201080 شکات: 1. آقای محمد درویش پور 
فرزند ذبیح اله به نشانی استان گیالن- شهرستان الهیجان- شهر الهیجان- میدان سردار جنگل- خ کیا 
موسوی- نبش کیا سوم- ساختمان محمد- ط دوم 2. خانم سودابه روشنی دهسری فرزند اسمعیل به نشانی 
استان گیالن- شهرستان الهیجان- شهر الهیجان- خ سردار جنگل نبش کیا سوم طبقه دوم ساختمان 
محمد متهم: آقای کیومرث دست زن فرزند ذبیح اله به نشانی گیالن- الهیجان سرچشمه بعد از مسجد 
منزل پدری اتهام: توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک. دادگاه با توجه به اوراق پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. »رای دادگاه« برابر کیفرخواست شماره 2002087 
مورخه 97/7/30 صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان الهیجان آقای کیومرث دست زن که آدرس 
و مشخصات بیشتری از نامبرده بدست نیامده و مجهول المکان میباشد متهم است به توهین و تهدید از 
طریق ارسال پیامک که دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت آقای محمد درویش پور و خانم سودابه 
روشنی و مالحظه متن پیامک ارسالی توسط متهم برای شاکی و استعالم انجام شده که همگی داللت بر 
صحت ادعا و توجه اتهام دارد و متهم نیز علیرغم احضار از طریق نشر آگهی جهت دفاع  از اتهامات انتسابی 
حاضر نگردیده ولذا بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم بوده  و مستندا به مواد 608 و 669  قانون تعزیرات 
مجازات اس�المی )از درجه 6 مجازات ها( و رعایت ماده 134 قانون مجازات اس�المی مصوب 1392 دادگاه 
نامبرده را بابت توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و بابت تهدید به تحمل 2 
سال حبس محکوم مینماید رای دادگاه غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 

سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خواهد بود./. 
ک  2643  رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان الهیجان- یوسف بابائی

دادنامه
ش�ماره بایگانی: 970750 پرونده کالس�ه 9409981922000355 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 
الهیجان )102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9709971411201063 شاکی: آقای جمال ولی پور ثانی 
فرزند شکرعلی به نشانی شهرستان تنکابن- بلوار شهید شیرودی- بلوار شهید گلین مقدم- آپارتمان امین 
یک- منزل شخصی متهم: آقای محمد حسن مشهدی فرزند موسی به نشانی شهرستان تنکابن- چناربن- 
روبروی مسجد- منزل موسی مشهدی اتهام: انتقال مال غیر در حکم کالهبرداری.  دادگاه با توجه به اوراق 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. »رای دادگاه« برابر کیفرخواست 
شماره 2001754 مورخه 97/6/31 صادره از دادسرای عمومی و انقالب الهیجان آقای محمد حسن مشهدی 
فرزند موسی  که آدرس و مشخصات بیشتری از نامبرده بدست نیامده و مجهول المکان میباشد متهم است 
به انتقال مال غیر )کالهبرداری( بدین شرح که متهم پرونده یک فقره سند ثبتی به پالک 67 فرعی از 115 
موضوع یک قطعه زمین به مساحت 533 مترمربع واقع در قریه کتری سفلی از دهستان زوار تنکابن را با 
اخذ وکالت نامه رسمی از آقای جمال ولی پور دریافت مینماید و طبق مفاد وکالت نامه رسمی و توافق نامه 
عادی بین طرفین مقرر میشود تا متهم پرونده به همراه شخصی بنام محمدرضا ظفرمند با ارائه سند فوق به 
بانک، تسهیالت وام دریافت ووام دریافتی بین آنان تقسیم شود و پس از پرداخت اقساط در موعد مقرر از 
سند فوق فک رهنی بعمل آید و به شاکی عودت داده شود لیکن متهم پرونده برخالف تعهدات بعمل آمده 
بدوا با استفاده وکالت نامه رسمی سند را بنام خود منتقل و سپس با سند فوق ضامن وام شخصی دیگری 
)محمدتقی بحری چافی( میشود و با اخذ وام بین خودشان تقسیم مینماید و اکنون به علت عدم پرداخت 
اقساط وام، پالک فوق با صدور اجرائیه توقیف شده است که دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه 
متهم با وکالت نامه رسمی اقدام با انتقال سند نموده است لذا اقدام وی در راستای وکالت بوده و در اجرای 
ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تغییر عنوان جزایی مندرج در کیفرخواست به خیانت در امانت 
نسبت به سند و وجوه حاصل از دریافت وام با توجه به شکایت شاکی و مفاد وکالت نامه و توافق نامه و مفاد 
صورت جلسه اجرائیه در خصوص پالک فوق که همگی داللت بر صحت ادعا و توجه اتهام دارد و اینکه متهم 
پرونده علیرغم احضار از طریق ارسال نیابت و احضار از طریق  نشر آگهی در روزنامه تاکنون جهت دفاع از 
اتهام انتسابی حاضر نگردیده لذا بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز بوده و مستندا به ماده 674 قانون تعزیرات 
مجازات اسالمی )از درجه 5 مجازات ها( دادگاه نامبرده را به تحمل 2 سال حبس محکوم مینماید رای دادگاه 
غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان خواهد بود.
ک  2644  رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2   الهیجان- یوسف بابایی

ابالغیه
شماره بایگانی شعبه : 970763  ش�ماره پرونده 9609981316200499 بایگانی:970763 وقت رسیدگی 
1397/10/8 ساعت 10/30 شاکی: نوشین شادکام متهم: حمیدرضا قانعی اتهام: مزاحمت تلفنی به علت 
مجهول المکان بودن مشتکی عنه و در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های کیفری و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده که به علت مجهول المکان 
بودن ابالغ احضاریه به ایشان ممکن نمی باشد در وقت رسیدگی مقرر در شعبه حاضر و درباره اتهام انتسابی 
از خود دفاع نماید. در صورت عدم حضور متهم و یا عدم اعالم عذر موجه از سوی وی دادگاه مطابق مقررات 

رسیدگی به عمل آورده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
ک  2645  رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان رشت )105جزایی سابق(- مهرانی 

  ابالغیه 
شماره بایگانی ش�عبه : 970689 ش�ماره پرونده 9609981317200072 بایگانی:970689 وقت رسیدگی 
1397/10/8 ساعت 9/30 شاکی: محمدمهدی اصالنی متهم: یاشار علیدوست اتهام: تسبیب در ایراد صدمه 
بدنی غیر عمدی. به علت مجهول المکان بودن مشتکی عنه و در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده که به 
علت مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به ایشان ممکن نمی باشد در وقت رسیدگی مقرر در شعبه حاضر 
و درباره اتهام انتسابی از خود دفاع نماید. در صورت عدم حضور متهم و یا عدم اعالم عذر موجه از سوی وی 

دادگاه مطابق مقررات رسیدگی به عمل آورده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
ک  2646  رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان رشت )105جزایی سابق(- مهرانی 

اجراییه
مشخصات محکوم له احد علیزاده فرزند علی اکبر نشانی تهران یافت اباد خ حسن زندیه پ27 واحد شش مشخصات محکوم علیه التفات زنونی 
محکوم به به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9710091085200106 و شماره دادنامه مربوطه 9709971085200056 محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ دادخواست 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر دولتی 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 ( .
94599 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه852 مجتمع شماره هجده شورای حل اختالف شهر تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به  احترام سادات رضوی
خواهان  شرکت سازندگی انصار دادخواستی به طرفیت خوانده  ی فوق به خواسته تسلیط ید  مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده 
کالس�ه 9709982160100195 ش�عبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ش�هید صدر تهران    ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/9/26 
ساعت10/30 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 کثیراالنتش�ار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار 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. 
69190 منشی دادگاه حقوقی شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی صدر تهران

دادنامه
پرونده کالسه 9509980227400842 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره 9709970227400426 
خواهان اقای نبی هادیان شیب ابندانی فرزند امراله با وکالت اقای مجید یوسفی فرزند باباعلی به نشانی نارمک گلبرگ غربی نرسیده به میدان هفت 
حوض ساختمان کیمیا پالک 72 واحد6 خواندگان اقای رحیم حیدری فرزند محمد با وکالت اقای سید علی موسوی فرزند سید حمزه به نشانی فلکه 
دوم صادقیه ابتدای خ ایت اله کاشانی بعد از بانک مسکن ساختمان نگین صادقیه پ80 طبقه پنجم و خانم ندا محمود خانی فرنزد خلیل به نشانی تهران 
فلکه دوم صادقیه ابتدای خیابان کاشانی بعد از بانک مسکن ساختمان نگین صادقیه پالک 80 طبقه 5 اقای پوریا استاد قاسمی اقای احمد خواجه همگی 
به نشانی مجهول المکان خواسته تصحیح دادنامه 970345 مورخ97/3/30 گردشکار- خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این حوزه  و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است 
و با توجه به محتویات پرونده  پس از شور وتبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای تصحیحی در خصوص 
درخواست اقای مجید یوسفی وکیل محترم خواهان مبنی بر تصحیح دادنامه ش�ماره 970345 مورخ 97/3/30 صادره در پرونده کالسه 950864 
شعبه14 دادگاه عمومی حقوقی تهران دادگاه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی در ستون خواسته و مطالب مندرج در آن و مندرجات اوراق و ادله 
استنادی خواهان و مفاد درخواست خواهان به شرح مذکور دادگاه درخواست نامبرده را موجه تشخیص داده ومستندا به ماده309 از قانون ایین دادرسی 
مدنی با قبول درخواست حکم به تصحیح دادنامه مورد اشاره از حیث الزام خواندگان ردیف های دوم و سوم به تنظیم سند رسمی پالک ثبتی مذکور 
در دادنامه به الزام خوانده ردیف اول و الزام تمامی خواندگان به تسلیم مبیع با حفظ سایر مندرجات دادنامه صادر واعالم می دارد این رای به تبع دادنامه 

اصلی سابق الصدور نافذ ومعتبر بوده و صدور رونوشت بدون آن ممنوع و بالاثر است.
66562 رئیس شعبه چهاردهم دادگاه حقوقی تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای  سید هاشم موسوی فرزند سید ناصر
خواهان  بانک صادرات ایران دادخواستی به طرفیت خوانده  فوق الذکر به خواسته مطالبه وجه  مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده 
کالسه 970998026100217  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران    ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/9/27 
ساعت9/30 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 کثیراالنتش�ار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار 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. 
61217 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای  حسن فانی 
خواهان  وحید رحمانی سامانی دادخواستی به طرفیت خوانده  اقای حسن فانی و داود پرش به خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواسته و خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه  مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9709980228000362 شعبه 20   دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی 
تهران ثبت و وقت رس��یدگی مورخ 97/10/24 س��اعت10  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. 
76143 منشی دادگاه حقوقی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران 

اگهی
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای محمدعلی توحید لو به طرفیت شما نسبت به دادنامه 1-97/11 صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم تجدیدنظر خواهی به شما ابالغ می شود مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی  وانقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی 
دارید ظرف ده روز از تاریخ نشر اگهی به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید در غیر اینصورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می 
گردد این ابالغنامه برای شما به سامانه ابالغ ارسال گردیده است به سامانه ابالغ مراجعه کنید و با استفاده از شناسه و رمز کاربری خود اطالعات این ابالغیه 
وپیوستهای آنرا دریافت و مشاهده کنید عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق قضائی بوده و ابالغ محسوب می شود چنانچه جهت ورود به سامانه 
حساب کاربری شناسه و رمز دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به ییک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترسی به نزدیکترین واحد 

قضائی مراجعه نمایید عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی بوده و ابالغ محسوب می شود.
76780 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه57 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران 
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آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به خانم زينب بگم آذر هوشنگ فرزند 
سيد حسين 

خواه�ان ها زهرا م�ه آبادي ، صديقه مه آبادي ، نيره مه آبادي ، طاهره مهابادي ، عزيزاله مه آبادي با 
وكالت فاطمه مابادي دادخواستي به طرفيت خوانده زينب بگم آذرهوشنگ به خواسته صدور حكم 
به تقسيم تركه به انضمام خسارات دادرسي و حق الوكاله وكيل و هزينه ثبت در دفتر خدمات قضايي 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالس�ه 9709982922400921 بايگاني )970932( 
شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان قرچك  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 97/11/30 ساعت 
8:45  تعيين كه حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرس�ي مدني به علت 
مجهول المكان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثير االنتشار 
آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش�ار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش�اني كامل خود ،نس�خه ثاني دادخواس�ت و ضمائم را دريافت  و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضرگردد. نشاني: استان تهران –قرچك –شهرك طالئيه- ميدان دادگستري
                        1760      شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان قرچك- محمد فخاري

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
كالسه پرونده: 533/12/97  وقت رسيدگی: 97/10/24 ساعت 9:30 خواهان: موسي ظفري خوانده: 
مصطفي حمدي خواسته: مطالبه وجه  خواهان آقای موسي ظفري فرزند رجب  دادخواستی بطرفيت 
خوانده تسليم نموده كه جهت رسيدگی به حوزه 12 شورای حل اختالف بخش قرچك ارجاع گرديده 
و وقت رسيدگی بتاريخ 97/10/24 ساعت 9:30  تعيين شده و بعلت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواس�ت خواهان و دستور ش�ورا و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يك 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 يك 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.  
           1770      دبير حوزه 12 شورای حل اختالف قرچك

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقاي ابوالفضل وطن وعباس وطن و 
معصومه وطن و طاهره وطن و طيبه وطن و شفيع سعيدي آلو و احمد ملكي

 خواهان خانم مرضيه شجاعي نژاد با وكالت سمانه سادات شنايي دادخواستی به طرفيت خواندگان 
ابوالفضل وطن و عباس وطن و معصومه وطن و طاهره وطن و طيبه وطن و شفيع سعيدي آلو و احمد 
ملكي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي ملك ) الزام به تنظيم سند رسمي  ملك به پالك ثبتي 
49/12670  و الزام به انتقال سند رهني با حفظ مرتهن به انضمام كليه هزينه ها و خسارات دادرسي 
و ح�ق الوكاله وكيل ( مقوم ب�ه 3/100/000 ريال ارزش منطقه اي ملك 100/000 ريال مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982922400421 بايگانی )970427( دوم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان قرچك ثبت و وقت رسيدگی مورخ  1397/11/17 ساعت 10:15 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه  طبق موضوع  ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتش�ار آگهی به دفتر  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی كامل خود نس�خه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت  و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. نشانی: استان 

تهران – قرچك - شهرك طالييه –ميدان دادگستری
                                            شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچك

آگهی مزايده
   درپرونده كالسه970278/شعبه اول اجرای احكام مدنی شهرستان كالله محكوم عليهم وراث مرحوم ارجب طغانی محكوم اند بفروش ماترك 
مورث وتقسيم بهای آن بين وراث بميزان سهم االرث وپرداخت مبلغ1/160/000ريال بابت هزينه های اجرايی درحق دولت كه ماترك شامل 1قطعه 
عرصه مسكونی بمساحت 263مترمربع دارای پالك 363فرعی از13-اصلی واقع دركالله خ اسحاق فوالدی ك فوالدی 4پالك 583ميباشد كه 
ازطريق مزايده حضوری بشرح ذيل بفروش ميرسد1-حسب نظريه كارشناسی مورد مزايده مبلغ1/052/000/000ريال اعالم گرديده است2-مزايده 
ازمبلغ اعالمی كارش�ناس شروع وبه باالترين قيمت پشنهادی فروخته ميشود3-موعد مزايده روزشنبه مورخه 97/9/17 ساعت10الی11ظهر 
ميباشد4-مكان مزايده اجرای احكام مدنی دادگستری كالله ميباشد5-متقاضيان ميتوانند 5روزقبل ازمزايده ازاموال مورد مزايده ديدن نمايند 
6-اين آگهی فقط در1نوبت منتشر ميشود7- مزايده مذكور برای نوبت اول برگزار ميگردد8-برنده مزايده مكلف است10درصد بهای احتمالی 
رافی المجلس بصندوق دادگستری كالله توديع الباقی را درمهلت 1ماهه بحساب مذكور واريز وفيش آنرا تحويل اجرای احكام مدنی دادگستری 

كالله نمايد در غيراينصورت مبلغ واريزی درحق صندوق دولت ضبط ميگردد9-بهمراه داشتن كارت شناسايی برای متقاضيان الزامی است.
9793-مديردفترشعبه اول اجرای احكام مدنی دادگستری كالله-قربانی

آگهی مزايده اموال غيرمنقول مرحله اول
   درپرون�ده كالس�ه970249/اجرای اح�كام مدن�ی ش�ورا محك�وم عليه  حميدرض�ا عرب فرزند يوس�فعلی محكوم اس�ت بپرداخت مبلغ 
172/328/682ريال بابت اصل خواس�ته و.درحق محكوم له مرتضی عرب وپرداخت مبلغ2/425/000 ريال بعنوان نيم عش�ر درحق دولت كه 
2قطعه زمين مسكونی جهت پرداخت محكوم به ازسوی محكوم له معرفی وپس ازتوقيف توسط كارشناس منتخب اجرای احكام مدنی بشرح 
ذيل كارشناسی گرديده است ملك موردنظر بمساحت355 مترمربع ودرگاليكش اززمينهای مرحوم ابوالتختی ازقرار هرمترمربع1/700/000ريال 
وجمعا 603/500/000ريال برآورد وارزيابی گرديده اس�ت كه اين اجرا درنظردارد ملك مربوطه را ازطريق مزايده حضوری باش�رايط ذيل بفروش 
برساند1-حسب نظريه كارشناسی مال مورد مزايده جمعا بمبلغ603/500/000ريال ارزيابی گرديده است2-مزايده ازمبلغ اعالمی كارشناسی شروع 
وبه باالترين قيمت پشنهادی فروخته ميشود3-موعد مزايده روزدوشنبه 1397/09/10ساعت10الی11صبح ميباشد4-مكان مزايده اجرای احكام 
مدنی دادگستری گاليكش ميباشد5-متقاضيان ميتوانند 5روزقبل ازمزايده ازاموال مورد مزايده ديدن نمايند6-اين آگهی فقط در1نوبت منتشر 
ميشود7-برنده مزايده مكلف است10درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری گاليكش توديع الباقی رادرمهلت 1ماهه بحساب 
مذكور واريز وفيش آنرا تحويل اجرای احكام مدنی دادگاه گاليكش نمايد درغيراينصورت مبلغ واريزی ازوی درحق دولت ضبط ميگردد8-ارائه 

كارت شناسايی ملی برای احراز هويت خريداران الزامی است.
9797-قاضی اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گاليكش

آگهی مزايده اموال غيرمنقول مرحله اول
   درپرونده كالسه970238/اجرای احكام مدنيشورا محكوم عليه كريم آهنگر محله فرزند محمد   محكوم است بپرداخت مبلغ160/000/000ريال 
بابت اصل خواس�ته و..درحق محكوم له  اباصل قره چماقلو ونيم عش�ر درحق دولت كه 1دستگاه رديفكار ريز دانه مدل integra2517 شماره 
سريال7970 ساخت گروه صنعتی ماتشين برزگر همدان زدرنگ كاركرده وسالم بمبلغ120/000/000ريال ارزيابی ميگردد وجهت پرداخت محكوم 
به ازسوی محكوم له معرفی وپس ازتوقيف توسط كارشناس منتخب اجرای احكام مدنی بشرح ذيل كارشناسی گرديده است واقع در روستای 
قلی تپه كه اين اجرا درنظردارد ملك مربوطه را ازطريق مزايده حضوری باشرايط ذيل بفروش برساند1-حسب نظريه كارشناسی مال مورد مزايده 
جمعا بمبلغ120/000/000ريال ارزيابی گرديده است2-مزايده ازمبلغ اعالمی كارشناسی شروع وبه باالترين قيمت پشنهادی فروخته ميشود3-
موعد مزايده روزيكشنبه11 /1397/09ساعت 10الی11صبح ميباشد4-مكان مزايده اجرای احكام مدنی دادگستری گاليكش ميباشد5-متقاضيان 
ميتوانند 5روزقبل ازمزايده ازاموال مورد مزايده ديدن نمايند6-اين آگهی فقط در1نوبت منتشر ميشود7-برنده مزايده مكلف است10درصد بهای 
احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری گاليكش توديع الباقی رادرمهلت 1ماهه بحساب مذكور واريز وفيش آنرا تحويل اجرای احكام مدنی 
دادگاه گاليكش نمايد درغيراينصورت مبلغ واريزی ازوی درحق دولت ضبط ميگردد8- ارائه كارت شناسايی ملی برای احراز هويت خريداران 

الزامی است.
9796-قاضی اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف گاليكش-آريان پور

آگهی مزايده اموال منقول
   درپرونده كالسه970671/شعبه اجرای احكام مدنی شعبه اول دادگستری آزادشهرمحكوم له حسين قره خانی بطرفيت مليحه شفاهی لذا اجرای 
احكام درنظر دارد خودروجكC5 مدل1394بشماره انتظامی386ص45-ايران69رنگ مشكی را كه   توسط كارشناس ارزيابی گرديده است ازطريق 
مزايده بفروش برساند 1دستگاه خودرو جك C5 مدل1394بشماره انتظامی386ص45-ايران69رنگ مشكی كه گلگيرجلوراست رنگ شده والستيك 
حدود 70 درصد آج دارد باتوجه به مدل خودرو وميزان كاركرد ووضعيت ظاهری آن ارزش ريالی آن مبلغ 1/170/000/000ريال يكصد وهفده ميليون 
تومان ارزيابی گرديده است مقررگرديد خودروفوق الذكردر روزدوشنبه 1397/09/19ساعت11صبح ازطريق مزايده درمحل دادگستری آزادشهربفروش 
برسد قيمت پايه ازبهای ارزيابی شده شروع وبه كسانی كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس 
ازبرنده مزايده دريافت ونامبرده مكلف است حداكثر تايكماه نسبت بپرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد درغيراينصورت پس ازكسرهزينه مزايده 
ده درصد اوليه به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد خواهد شد طالبين درصورت تمايل ميتوانند پنج روزقبل ازموعد مزايده به اين اجراء مراجعه تا ترتيب 

بازديد آنان ازملك مورد مزايده داده شودضمنا يك نسخه ازآگهی مزايده درتابلو اعالنات الصاق ميگردد.
9805-معاون قضائی دادگستری آزادشهر-حسينی فر

آگهی جلسه اول مزايده
   درپرونده كالس�ه950198/اجرائيه وبموجب دادنامه صادره ازش�عبه احكام مدنی دادگس�تری گنبد كاووس محكوم عليهم س�جاد-محمد 
ومش�هد قلی همگی س�رای لو وعمه كلثوم حس�ينی محكومند بپرداخت2مثقال طالی18عيار وبپرداخت 5000000ريال بابت اصل خواس�ته 
ومبلغ2398435ريال بابت هزينه دادرسی درحق محكوم لها ليال نظری پور ونيز مبلغ5درصد خواسته بابت نيم عشر درحق دولت اسالمی علی 
ايحال حسب تقاضای محكوم له كه ارزش كل ملك بمبلغ2/470/000/000ريال ارزيابی شده وبفروش ميرسدونظريه مزبورمصون ازهرگونه اعتراضی 
باقيمانده اس�ت لذا حس�ب درخواست محكوم له اموال توقيف ش�ده ازطريق مزايده درمحل دفتراجرای احكام مدنی دادگستری مينودشت 
بتاريخ1397/09/25-ازساعت12الی12/5باحضورنماينده دادسرا وماموراجراء انجام ميگردد قيمت پايه ازمبلغ كارشناسی وبارعايت سايرقيود 
مندرج درماده 131قانون اجرای احكام مدنی شروع ومال بكسی تعلق خواهد گرفت كه باالترين قيمت پيشنهادی را قبول كرده است خريدار 
ياخريداران ميتوانند 5روزقبل ازفروش وتشكيل مزايده ازاموال مورد مزايده باهماهنگی اجرای احكام مدنی بازديد نموده وسپس درصورت تمايل 
درجلسه مزايده شركت نمايند برنده مزايده بايد10درصد بهاء را نقدا” ويابصورت چك پول فی المجلس بعنوان سپرده به واحد اجراء تسليم نمايد 
والباقی بهاء را حداكثر ظرف1ماه ازتاريخ مزايده پرداخت نمايد درغيراينصورت سپرده اوپس از كسرهزينه مزايده بنفع دولت ضبط ميگردد وتاييد 
صحت مزايده ازناحيه دادگاه صادركننده دادنامه صورت ميگيرد وكليه هزينه های نقل وانتقال بعهده برنده مزايده است توصيف اجمالی6دانگ 
ملك زراعی ازپالك ثبتی4731/35-اصلی در محدوده اراضی قريه ده عبداله بمساحت26000مترمربع باتوجه به تمام جوانب ودارابودن سند 

مالكيت ثبتی واراضی حاصلخيز وديم بودن عرصه فوق بمبلغ2/470/000/000ريال ارزيابی وبفروش ميرسد.
 9800-مديرشعبه اول اجرای احكام مدنی دادگستری مينودشت-افشاری

آگهی جلسه اول مزايده
   درپرونده كالسه970091/اجرائيه وبموجب دادنامه صادره ازشعبه احكام مدنی دادگستری گنبد كاووس محكوم عليهم سيد خليل محمودی 
فرزند ميرزا بابا بنشانی مينودشت محكوم است بپرداخت وتاديه335/000/000ريال بابت اصل خواسته ومبلغ1/000/000ريال بابت هزينه دادرسی 
وتاخير تاديه كه بعدامحاسبه خواهدشد درحق محكوم له فضل اله كاملی ونيز مبلغ16/750/000ريال بابت نيم عشر درحق دولت اسالمی علی 
ايحال حسب تقاضای محكوم له كه ارزش كل ملك بمبلغ1/125/000/000ريال ارزيابی شده وبفروش ميرسدونظريه مزبورمصون ازهرگونه اعتراضی 
باقيمانده اس�ت لذا حس�ب درخواست محكوم له اموال توقيف ش�ده ازطريق مزايده درمحل دفتراجرای احكام مدنی دادگستری مينودشت 
بتاريخ1397/09/25-ازساعت10الی11باحضور نماينده دادسراوماموراجراء انجام ميگردد قيمت پايه ازمبلغ كارشناسی وبارعايت سايرقيود مندرج 
درماده131قانون اجرای احكام مدنی شروع ومال بكسی تعلق خواهد گرفت كه باالترين قيمت پيشنهادی را قبول كرده است خريدار ياخريداران 
ميتوانند 5روزقبل ازفروش وتشكيل مزايده ازاموال مورد مزايده باهماهنگی اجرای احكام مدنی بازديد نموده وسپس درصورت تمايل درجلسه 
مزايده شركت نمايند برنده مزايده بايد10درصد بهاء را نقدا” ويابصورت چك پول فی المجلس بعنوان سپرده به واحد اجراء تسليم نمايد والباقی 
بهاء را حداكثر ظرف1ماه ازتاريخ مزايده پرداخت نمايد درغيراينصورت سپرده اوپس از كسر هزينه مزايده بنفع دولت ضبط ميگردد وتاييد صحت 
مزايده ازناحيه دادگاه صادركننده دادنامه صورت ميگيرد و كليه هزينه های نقل وانتقال بعهده برنده مزايده است توصيف اجمالی3دانگ مشاع 
از6دانگ 1قطعه زمين بمساحت 30000مترمربع دارای پالك ثبتی134/35-اصلی درمحدوده اراضی روستای ده عبداهلل باتوجه به تمام جوانب 

ملك مورد نظر بمبلغ ازقرارهكتاری750000000ريال كه3دانگ آن15000مترمربع بمبلغ1125000000ريال بفروش خواهد رسيد.
 9799-مديرشعبه اول اجرای احكام مدنی دادگستری مينودشت-افشاری

اجرائيه
    مشخصات محكوم له/محكوم لهم بانك قوامين استان گلستان نشانی گلستان گرگان بلوار ناهارخوران بين عدالت 48و50مديريت شعب 
اس�تان گلس�تان مشخصات محكوم عليه/محكوم عليهم1-عليرضا پنجه كوبی نام پدر شريف گلس�تان كالله خيابان شهيد رجائی كوچه 
اتحاديه پالك125و2-محمدرضا پنجه كوبی نام پدر غالمرضا مجهول المكان3-غالمرضا پنجه كوبی نام پدرحيدرگلس�تان كالله روس�تای 
طوقه خيابان دوم ازسمت كالله منزل استيجاری غالمرضا پنجه كوبی)زندان عمومی گنبد(محكوم به:بموجب درخواست اجرای حكم مربوطه 
بش�ماره9710091778100220 بايگانی960554وش�ماره دادنامه مربوطه9609971778101031 محكوم عليهم محمد رضا پنجه كوبی فرزند 
غالمرضا بصورت تضامنی بپرداخت مبلغ 343125624ريال بابت اصل خواس�ته وخس�ارات تا تاريخ تقديم دادخواست وپرداخت خسارت 
تاخيردرتاديه دين ازتاريخ مذكور تازمان وصول مطابق ماده11قرارداد32/5درصد درسال وپرداخت مبلغ 10079396ريال بابت هزينه دادرسی 
وپرداخت حق الوكاله نماينده حقوقی مطابق تعرفه قانونی بنحو تضامن درحق خواهان بانك قوامين استان گلستان وپرداخت5درصد محكوم 
به عنوان نيم عشردولتی 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 ميسرباشد 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 مذكوروكليه 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(
9791-متصدی اموردفتری شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی)خانواده(كالله-نادری

آگهی اجراييه
   پيروآگهی های منتشره درجرايد بدينوسيله به ابوالفضل چمن آرا فرزند محمدعلی كه مجهول المكان ميباشد ابالغ ميشود طبق اجرائيه 
صادره ازاين ش�عبه درپرونده كالس�ه960656بموجب دادنامه ش�ماره 9709971811200497 مورخ 1397/06/27صادره ازشعبه اول دادگاه 
كماالن محكوم عليه محكوم بپرداخت مبلغ434111870ريال بابت اصل خواسته درحق محكوم له ميباشد پرداخت نيمعشر حق اجرا ونيز 
هزينه های اجرائی برعهده محكوم عليه ميباشد بديهی است باتوجه به غيابی بودن حكم اجرای حكم غيابی منوط به معرفی ضامن معتبر 
يااخذ تامين متناسب ازمحكوم له يا ابالغ واقعی اجرائيه به محكوم عليه ميباشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت دراجرای ماده73-آ.د.م 
وماده 9 قانون اجرای احكام مدنی دريكی ازجرايدكثيراالنتشار درج ميگردد تا ظرف ده روزپس ازانتشارآگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائيه 

اقدام گردد درغيراينصورت واحد اجرای احكام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.
9814-مديردفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش كماالن-پقه

آگهی اجراييه
   محكوم له غالمرضا مرندی زاده فرزند رستم علی محكوم عليه محمد ميری فرزند محمدحسين پيروآگهی های منتشره درجرايد بدينوسيله 
به محمد ميری كه مجهول المكان ميباشد ابالغ ميشود طبق اجرائيه صادره درپرونده كالسه 970164/بموجب دادنامه شماره9709978187
100288مورخ1397/07/11صادره ازشعبه اول شورای حل اختالف كماالن محكوم عليه محكوم بپرداخت مبلغ چهل وپنج ميليون ريال بابت 
اصل خواسته ونيزپرداخت خسارت تاخيرتاديه مبلغ مذكور ازتاريخ 97/5/14لغايت زمان اجرای حكم وپرداخت مبلغ ششصد ونود وهفت 
هزاروپانصد ريال بابت خسارات ناشی ازهزينه دادرسی درمرحله بدوی درحق محكوم له ميباشد پرداخت نيم عشر حق اجرا ونيز هزينه های 
اجرائی برعهده محكوم عليه ميباشد بديهی است باتوجه به غيابی بودن حكم اجرای حكم غيابی منوط به معرفی ضامن معتبر يااخذ تامين 
متناسب ازمحكوم له يا ابالغ واقعی اجرائيه به محكوم عليه ميباشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت دراجرای ماده 73-آ.د.م وماده9 قانون 
اجرای احكام مدنی دريكی ازجرايد كثيراالنتش�ار درج ميگردد تا ظرف ده روزپس ازانتشارآگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام گردد 

درغيراينصورت واحد اجرای احكام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائيه ووصول هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.
9801-مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف كماالن-صفری

مفقودی 
اص�ل پروانه كاربر و عالمت اس�تاندارد اجباری به ش�ماره رديابی 7619100888 مربوط به ش�ركت 
آسفالت دشت تاك به شماره استاندارد ملی 302 برای فرآوری سنگدانه ريز و درشت در مصرف بتن 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
بويين زهرا 

مفقودی
اصل پروان�ه بهره برداری ب�ه ش�ماره 96/13106/ن/ق تاريخ ص�دور 1396/02/25 )پرورش نيمچه 
گوش�تی( از سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی به نام شركت مجتمع كشت و صنعت 
زياران طالقان به آدرس استان قزوين شهرستان آبيك بخش مركزی روستای زياران مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  
قزوين

مفقودی
اصل پروانه بهداشتی بهره برداری به ش�ماره 96/1402پ/الف مورخه 1396/02/25 نوع دام ماكيان 
)پرورش نيمچه گوشتی( از نظام دامپزشكی استان قزوين به نام شركت مجتمع كشت و صنعت طيور 
زياران به آدرس اس�تان قزوين شهرستان آبيك بخش مركزی روس�تای زياران مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  
قزوين

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
اگهی ابالغ وقت رسيدگی به آقای وحيد چراغی فرزند علی بخش مبنی برتصرف عدوانی اراضی ملی حسب شكايت اداره كل راه و شهرسازی 
استان ايالم مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9109980841101205 شعبه 102 دادگاه كيفری دو شهرستان ايالم ثبت 
ووقت رس�يدگی مورخ 1397/9/28 س�اعت 9:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی ميگردد تا خوانده ظرف مدت يك 
ماه 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.
منشی شعبه 102 دادگاه كيفری دو شهرستان ايالم- جواد رحمتيان

 آگهی ابالغ وقت رسيدگی
شاكی آقای رضا كريمی شكايتی عليه محمد امين مينائی داير بر ضرب و جرح عمدی مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9509980840901131  شعبه 102 دادگاه كيفری دو شهرستان ايالم ثبت ووقت رسيدگی مورخ 1397/9/28 ساعت 10 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از 
جرايد كثيراالنتشار آگهی ميگردد تا خوانده ظرف مدت يك ماه 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.
منشی شعبه 102 دادگاه كيفری دو شهرستان ايالم- جواد رحمتيان

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
بنا به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسی كيفری به آقای محمدحسين قمری پاك فرزند حسين فعالً مجهول المكان ابالغ ميگردد جهت 
دفاع از اتهام خود دائر بر كالهبرداری موضوع ش�كايت احمد پوراسماعيل در پرونده كالس�ه 970501 شعبه 103 دادگاه كيفری دو ايالم در 

جلسه مورخ 1397/10/22 ساعت 10 در اين دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه رأساً مبادرت به صدور رأی غيابی خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه 103 كيفری دو شهرستان ايالم- نازی

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
بنا به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسی كيفری به آقای خداداد اسماعيل پور فرزند شنبه  فعالً مجهول المكان ابالغ ميگردد جهت دفاع 
از اتهام خود دائر بر ايجاد مزاحمت تلفنی و توهين موضوع شكايت آقای حسين فتحی زاده و سيروس سليمانی  در پرونده كالسه 970517 
شعبه 103 دادگاه كيفری دو ايالم در جلسه مورخ 1397/10/22 ساعت 9 در اين دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه رأساً مبادرت به 

صدور رأی غيابی خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه 103 كيفری دو شهرستان ايالم- نازی

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
بنا به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسی كيفری به خانم مريم سلگی  فرزند علی فعالً مجهول المكان ابالغ ميگردد جهت دفاع از اتهام 
خود دائر بر كالهبرداری در پرونده كالسه 970503 شعبه 103 دادگاه كيفری دو ايالم در جلسه مورخ 1397/10/22 ساعت 9:30 در اين دادگاه 

حاضر در صورت عدم حضور دادگاه رأساً مبادرت به صدور رأی غيابی خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه 103 كيفری دو شهرستان ايالم- نازی

آگهی حصروراثت 
خواهان رونوش�ت حصروراثت خانم ليال ژاله فر فرزند محمد به ش�رح دادخواست تقديمی ثبت شده به كالسه 9709982601001274 از اين 
دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اكرم نوری  به ش ش 7 در تاريخ 1391/08/20 دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود حيات گفته ورثه حين الفوت آن مرحومه منحصر است به : 1- ليال ژاله فر فرزند محمد به ش ش 46 – 1349 نسبت با متوفی فرزند 
2- س�كينه ژاله فر فرزند محمد به ش ش 472 – 1338 نس�بت با متوفی فرزند 3- معصومه ژاله فر فرزند محمد به ش ش 4270825960 
– 1356 نسبت با متوفی فرزند 4- نقی ژاله فر فرزند محمد به ش ش 176 – 1342 نسبت با متوفی فرزند 5- حسن ژاله فر فرزند محمد به 
ش ش 1 – 1344 نسبت با متوفی فرزند اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يك نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی 

دارد ويا وصيت نامه ای  از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
405 رئيس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زنجان - اجلی 

آگهی حصروراثت 
خواهان رونوشت حصروراثت آقای اصغر اسدی فرزند علی به شرح دادخواست تقديمی ثبت شده به كالسه 9709982601001287 از اين دادگاه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان علی اسدی به ش ش 160 در تاريخ 1397/08/13 دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
حيات گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- اصغر اسدی فرزند علی به ش ش 319 – 1343 نسبت با متوفی فرزند 2- رحمن اسدی 
فرزند علی به ش ش 297 – 1341 نسبت با متوفی فرزند 3- مجيد اسدی فرزند علی به ش ش 378 – 1352 نسبت با متوفی فرزند 4- محسن 
اسدی فرزند علی به ش ش 16377 – 1355 نسبت با متوفی فرزند 5- قدوسه اسدی فرزند علی به ش ش 263 – 1337 نسبت با متوفی فرزند 
6- خانم زار اسدی فرزند علی به ش ش 539029917 – 1318 نسبت با متوفی همسر اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يك نوبت 
آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ويا وصيت نامه ای  از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه 

تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
406 رئيس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زنجان - اجلی 

آگهی ابالغ وقت رسيدگی 
در پرونده كالسه 971023 در خصوص دعوی آقای اكبر عليزاده به طرفيت آقای اصغر  عليزاده فرزند غفور فعال مجهول المكان به خواسته مطالبه وجه 
در اجرای ماده 73  قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی به نامبرده فوق ابالغ می شود تا در تاريخ 97/10/1  به روز شنبه 
ساعت 12  جهت رسيدگی در اين شعبه حاضر گردند تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن ا عالم نشانی كامل خود 

نسخه دوم دادخواست و  ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق  جهت رسيدگی حاضر گردند. 
109406 مدير دفتر  دادگاه عمومی حقوقی شعبه اول دادگاه شهرستان نمين – عبداللهی 

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای لطيف رزقی باروق فرزند محمدآقا 
 خواهان   آقای علی اكبر پيرايرانی دادخواستی  به طرفيت خوانده  آقای لطيف  رزقی باروق به خواسته مطالبه وجه چك  مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده كالسه  9709980493200455  شعبه 2  شورای حل اختالف شهرستان اردبيل ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/10/05 ساعت 
10:00 تعيين  كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده  و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثير االنتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف يك 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. 
109405  متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 2  شورای حل اختالف شهرستان اردبيل – مهين آقائی 

آگهی  مزايده اموال منقول نوبت اول 
حسب محتويات پرونده  كالسه 970251  ارجاعی محكوم لها خانم ثريا نوشين كار اجرای احكام مدنی نمين به تاريخ 97/9/25 روز يكشنبه راس 
ساعت 11 صبح اموال منقول ذيل الذكر  متعلق به محكوم عليه آقای  ناصر رسولی فرزند آقايار كه بابت محكوميت محكوم عليه معرفی و توقيف شده 
است به آدرس خودرو  پاركينگ  ا حمدی عبارتند از: يك دستگاه خودروی پژو روا دو گانه سوز به شماره انتظامی 618ن17 ايران 91  و به شماره شاسی 
005084 و شماره موتور 11687016910  خودروی موصوف از قسمت های سپر عقب و جلو دچار خسارت بوده و  نياز به تعويض آن دارد الستيك جلو 
نو و الستيك عقب نياز به تعويض دارند اتاق خودروی از چندين قسمت گلگير عقب چپ درب CNG و لبه گلگير  دارای پوسيدگی بوده و وضعيت 
ظاهری موتور مطلوب  به مبلغ 75/000/000 ريال برآورد می گردد. با حضور نماينده دادسرا و با امعان نظر به قيمت پايه كارشناسی جمعا 75/000/000 
ريال از طريق مزايده به فروش می رسد عالقمندان به شركت در مزايده می توانند قيمت مورد نظر  خود را تا روز مزايده به شعبه اجرای احكام مدنی  
اين دادگستری طی نامه  كتبی تسليم نمايند و در روز مزايده نيز در اجرای احكام  مدنی نمين حضور يابند بديهی است باالترين مبلغ پيشنهادی به 
عنوان  برنده مزايده شناخته خواهد شد ضمنا هر كس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی كه برای فروش معين شده است اموالی را كه آگهی شده 
با هماهنگی اجرای احكام مدنی مالحظه نمايد همچنين برنده مزايده بايستی به اقتضای مورد كل بهای مال مورد مزايده و يا 10 درصد آن را به عنوان 
سپرده به اجرای احكام مدنی تسليم نمايد كه در صورت اخير پرداخت 10 درصد فی المجلس بايد حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ  مزايده  نيز بقيه بهای 

مال را بپردازد در غير اينصورت  مبلغ سپرده برنده مزايده پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
109500- مدير دفتر شعبه اجرای احكام  مدنی دادگستری نمين –سليمانی

آگهی 
نظر به اينكه در پرونده كالسه 970467د3 اين دادياری آقای رستم حسينی فرزند  اسلم به اتهام توهين از طرف  اين دادسرا تحت تعقيب 
بوده و مجهول المكان می باشد فلذا در راستای ما ده 174 قانون آئين دادرسی كيفری سال 92 مراتب به نامبرده ابالغ  تا ظرف 30 روز پس از 
انتشار آگهی   در شعبه سوم دادياری دادسرای  عمومی و انقالب  ا راك به منظور پاسخگويی  و دفاع از اتهام انتسابی  حاضر گردد در صورت 

عدم حضور  يا عدم ارسال اليحه به  موجب مواد قانون ياد شده تصميم  غيابی اتخاذ می گردد. 
3876  مدير دفتر شعبه سوم دادياری دادسرای   عمومی و انقالب اراك 

آگهی 
نظر به اينكه در پرونده كالسه 970476د3 اين دادياری آقای حسن رضايی فرزند مراد به اتهام ترك انفاق از طرف  اين دادسرا تحت تعقيب 
بوده و مجهول المكان می باشد فلذا در راستای ما ده 174 قانون آئين دادرسی كيفری سال 92 مراتب به نامبرده ابالغ  تا ظرف 30 روز پس از 
انتشار آگهی   در شعبه سوم دادياری دادسرای  عمومی و انقالب  ا راك به منظور پاسخگويی  و دفاع از اتهام انتسابی  حاضر گردد در صورت 

عدم حضور  يا عدم ارسال اليحه به  موجب مواد قانون ياد شده تصميم  غيابی اتخاذ می گردد. 
3875 مدير دفتر شعبه سوم دادياری دادسرای   عمومی و انقالب اراك 

آگهی  احضار متهم 
 نظر به اينكه در پرونده كالسه 961125  آقای بهزاد احمدی  فرزند  عبدل به اتهام دستكاری در سامانه رايانه ای از نوع سپهتن از طرف اين 
دادسرا تحت تعقيب است و ابالغ اوراق احضاريه به  واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او ميسر نگرديده بدينوسيله در اجرای ماده 174  قانون 
آئين دادرسی   دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب  به نامبرده ابالغ تا  در ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهی در شعبه 
دوازدهم دادياری دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان اراك به منظور پاسخگويی و دفاع از اتهام انتسابی   حاضر گردد در صورت عدم حضور 

يا عدم ارسال اليحه  به موجب مواد و قانون ياد شده تصميم غيابی اتخاذ می گردد. 
3874 داديار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقالب اراك 

آگهی حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت  حليمه رفعتی فرزند عباس به شرح دادخواست تقديمی ثبت شده به كالسه از اين دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدحسن ازاديخواه عباس به شماره  ملی 3100338901 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1.  حليمه رفعتی فرزند عباس ش ش  655 صادره از فهرج مادر متوفی 2. محمد 
ازاديخواه  فرزند حبيب اله ش ش  10 صادره از فهرج پدر متوفی اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يك نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
 10547 شعبه يك  شورای حل اختالف نرماشير 

مفقودی
شناسنامه  مشخصات )برگ سبز( و اصل سند كمپانی سواری سمند ايكس 7  به رنگ سفيد روغنی 
مدل 1390 به شماره انتظامی 513س88  ايران 54 -  و شماره موتور 12490094013   و شماره شاسی 

NAACN1CM5BF75425 مفقود و  از درجه اعتبار ساقط است. 
 10546

آگهی مربوط به تجديد نظر 
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجديد نظر خواهی به آقای مهدی قربانی تجديد نظر خواه آقای محمد طهماسبی بلداجی به وكالت از خانم 
سيده مهناز موسوی فرزند سيد محمد دادخواست تجديد نظر خواهی به طرفيت تجديد نظر خوانده  آقای مهدی قربانی نسبت به دادنامه 
ش�ماره 9709976310800611 در پرونده كالس�ه 960051 ش�عبه هش�تم حقوقی ابادان تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346  قانون آئين 
دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن تجديد نظر خوانده  مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكی از جرايد كثير االنتشار آگهی  می گردد 
تا تجديد نظر خوانده  ظرف 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. 
شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان 

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی 
كالس�ه پرونده: 436/5/97 خواهان: احمد پور حس�ون به نش�انی آبادان اروند كنار مينوحی خيابان شهدا خوانده : لطف اله طاهری حاجی 
وند  نش�انی: مجهول المكان  خواس�ته: ايفای تعهد  مرجع رسيدگی : شعبه 5 شورای حل اختالف آبادان وقت رسيدگی: 97/10/9 ساعت 9 
خواهان دادخواس�تی به خواس�ته  فوق به طرفيت خوانده تقديم اين شعبه نموده اند كه تحت كالسه 436/5/97 به ثبت رسيده و با رعايت 
اينكه خوانده مجهول المكان می باشد به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی آگهی  ابالغ دادخواست و ضمائم آن و وقت رسيدگی 
برای يك نوبت در روزنامه كثير االنتش�ار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاريخ رس�يدگی   به ش�عبه مراجعه و اصل دادخواس�ت و 

ضمائم آن را تحويل بگيرد. 
رئيس شعبه 5 شورای حل اختالف آبادان 

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی 
كالسه پرونده: 473/8/97 خواهان: حوريه محسناوی به نشانی آبادان فيه ايستگاه 12 الله 4 فرعی 2 پالك 6 خوانده :  رشيد نصاری مجهول 
المكان خواسته: مطالبه نفقه   مرجع رسيدگی : شعبه 8 شورای حل اختالف آبادان وقت رسيدگی: 97/9/17 ساعت 10 خواهان دادخواستی 
به خواسته  فوق به طرفيت خوانده تقديم اين شعبه نموده اند كه تحت كالسه 473/8/97 به ثبت رسيده و با رعايت اينكه خوانده مجهول 
المكان می باشد به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی آگهی  ابالغ دادخواست و ضمائم آن و وقت رسيدگی برای يك نوبت در روزنامه 

كثير االنتشار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاريخ رسيدگی   به شعبه مراجعه و اصل دادخواست و ضمائم آن را تحويل بگيرد. 
874 رئيس شعبه 8 شورای حل اختالف آبادان 

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای  فاضل حاجی مقدم فرزند جاسم و 
ياسر دريس فرزند كريم و سيد جواد هاشمی فرزند سيد صانع 

 خواهان آقای تنگستانی فرزند عوض دادخواستی به طرفيت خواندگان فاضل حاجی مقدم فرزند جاسم و ياسر  دريس فرزند كريم  و سيد 
جواد هاش�می فرزند س�يد صانع  به خواسته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  9709986310400169  شعبه 4 دادگاه  
عمومی حقوقی شهرستان آبادان  ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/11/29 ساعت 09:00 تعيين  كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثير االنتشار 
آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی كامل خود نس�خه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدير دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان 

آگهی ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی 

براب�ررای ش�ماره3808 13976031700500م�ورخ 97/8/1 هي�ات موض�وع  قان�ون تعيين تكليف وضعي�ت ثبتی اراضی وس�اختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی شهرستان رامهرمزتصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضی آقای هاشم خالدی فرزند عبدالهادی دارای كد 
ملی 1911526219 بشناسنامه 3 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ يكبابخانه بمساحت 203/50 متر مربع قسمتی از پالك يك اصلی واقع 
در بخش سه رامهرمزبه آدرس رامهرمز كندرو بلوار خروجی به اهواز خريداری شده از مالكيت رسمی نصراله فرجی نژاد، حسن زنگنه كرد 
، احمد خدولی الكويی ، احمد كردزنگنه تاييد گرديد..لذابه منظوراطالع عموم مراتب در2 نوبت به فاصله15روزآگهی ميشوددرصورتی كه 
اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت متقاضی اعتراض داشته باشندميتوانندازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت2 ماه اعتراض خودرابه اين اداره 
تسليم وپس ازاخذرسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضايی تقديم وگواهی مشعربردعوی رابه اين 
اداره ارايه نمايند.بديهی است درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد.و برابر ماده 3 
قانون مذكور صدور سند مالكيت  مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايی نخواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/12 نوبت دوم:97/8/27 – 
م/الف/428/12- باغدار كفيل ثبت اسناد وامالك رامهرمز-
آگهی ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی 
براب�ررای ش�ماره3491 13976031700500م�ورخ 97/7/18  هي�ات موض�وع  قانون تعيين تكلي�ف وضعيت ثبتی اراضی وس�اختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی شهرستان رامهرمزتصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضی آقای هدايت اله لركی فرزند محمد جان دارای 
كد ملی 1911128752 بشناس�نامه 832 صادره از رامهرمز نس�بت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت 170/64 متر مربع قسمتی از پالك 2 
اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار معلم روبروی بيمارستان مادر خريداری شده از مالكيت رسمی محمد علی رخشانی 
نسب تاييد گرديد. .لذابه منظوراطالع عموم مراتب در2 نوبت به فاصله15روزآگهی ميشوددرصورتی كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
متقاضی اعتراض داش�ته باشندميتوانندازتاريخ انتش�اراولين آگهی به مدت2 ماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيدظرف 
مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضايی تقديم وگواهی مشعربردعوی رابه اين اداره ارايه نمايند.بديهی است 
درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد.و برابر ماده 3 قانون مذكور صدور سند مالكيت  

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايی نخواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول:8/12/ 97 نوبت دوم 97/8/27 
م/الف/447/12 - باغدار كفيل اداره  ثبت اسنادوامالك رامهرمز 

آگهی ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی 

براب�ررای ش�ماره3493 13976031700500م�ورخ 97/7/18  هي�ات موض�وع  قانون تعيي�ن تكليف وضعيت ثبتی اراضی وس�اختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی شهرستان رامهرمزتصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضی آقای هدايت اله لركی فرزند محمد جان دارای 
كد ملی 1911128752 بشناسنامه 832 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت 129/37 متر مربع قسمتی از پالك 2 
اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار معلم روبروی بيمارستان مادر خريداری شده از مالكيت رسمی محمد علی رخشانی 
نسب تاييد گرديد..لذابه منظوراطالع عموم مراتب در2 نوبت به فاصله15روزآگهی ميشوددرصورتی كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
متقاضی اعتراض داش�ته باشندميتوانندازتاريخ انتش�اراولين آگهی به مدت2 ماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيدظرف 
مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضايی تقديم وگواهی مشعربردعوی رابه اين اداره ارايه نمايند.بديهی است 
درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد.و برابر ماده 3 قانون مذكور صدور سند مالكيت  

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايی نخواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول:8/12/ 97 نوبت دوم 97/8/27  
م/الف/448/12- باغدار كفيل اداره  ثبت اسنادوامالك رامهرمز 

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: پرونده: 615/17/97 وقت رس�يدگی: به روز تاريخ 97/10/2 ساعت 15/30 خواهان: حسين نادی بيدو : شهرری خ بهشتی خ حاج حبيب 
پ9 خوانده: علی سهرابی- مجهول المكان خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسليم دفتركل دادگستری اسالمشهرنموده كه جهت 
رسيدگی به شعبه  شورای حل اختالف ارجاع گرديده ووقت رسيدگی تعيين شده وبه علت مجهول المكان بودن خوانده بنا به درخواست 
خواهان ودستوردادگاه و بتجويزماده73قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت دريكی از جرايد كثيراالنتشارآگهی می شود تاخوانده 
ازتاريخ نشرآگهی ظرف يك ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودروقت 
مقررفوق جهت رسيدگی دراين دادگاه حاضرشويد در صورت عدم حضورداد خواست ابالغ شده محسوب و دادگاه غيابا”اتخاذ تصميم خواهد 

نمود ضمنا”چنانچه بعدابالغی بوسيله آگهی الزم شودفقط يك نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 2892 مديردفترشعبه 17 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت رسيدگی ودادخواست وضمائم به خانم حكيمه حامد فرزند حسين 
خواهان آقای محمد قهرمانی دادخواستی به طرفيت خوانده خانم حكيمه حامد  به خواسته طالق مطرح كه به اين شعبه ارجاع وبه شماره 
پرونده كالسه 9709982885401480 شعبه چهارم دادگاه خانواده دادگستری شهرستان اسالمشهرثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/10/03 
س�اعت 9:00 تعيين كه حس�ب دس�توردادگاه طبق موضوع ماده73 آيين داد رسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان مراتب يك نوبت دريكی ازجرايد كثيراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس ازتاريخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نش�انی كامل خود نس�خه ثانی داد خواس�ت وضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رسيدگی دردادگاه حاضرگردد. م الف 

 2888
منشی دادگاه حقوقی شعبه چهارم دادگاه خانواده دادگستری شهرستان اسالمشهر

اجرائيه بشماره بايگانی شعبه 970643
مشخصات محكوم له/محكوم لهم: 1- محبوبه خاكی فرزند حسين بنشانی استان تهران شهرستان اسالمشهر چهاردانگه خيابان بزرگراه آيت 
اهلل سعيدی بخش چهاردانگه شهرك ماهشهرخ حجت پالك134مشخصات محكوم عليه/محكوم عليهم:1- شركت پترو تجهيزسازان پيشرو 
بنشانی تهران خيابان وليعصر باالتراز ميدان ونك برج نگار طبقه دهم واحد2محكوم به: بموجب دادنامه شماره  9709972885500813 ورای 
صادره از هيات تشخيص وهيات حل اختالف اداره تعاون كار ورفاه اجتماعی اسالمشهر محكوم عليه محكوم است به واريز حق بيمه كارگر 
وفق ماده 148 قانون كار وپرداخت مبلغ 72411630 ريال درحق خواهان و پرداخت مبلغ 1/500/000 ريال بابت نيم عشر در حق صندوق دولت.
محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفادآنرابموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون اجرای احكام مدنی2- ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم واستيفا محكوم به ازآن ميسرباشد. چنانچه خودرا قادربه اجرای مفاداجرائيه 
نداند بايد ظرف سی روزكليه اموال خودرا شامل تعداد يا مقداروقيمت همه اموال منقول وغيرمنقول رابطورمشروع مشتمل برميزان وجوه 
نقدی كه به هرعنوان نزدبانكها و موسسات مالی واعتباری ايرانی ياخارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذكور وكليه اموالی كه 
اوبه هرنحوه نزداشخاص ثالث وكليه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونيز فهرست نقل وانتقاالت وهر نوع تغيير ديگردراموال مذكوراززمان يك سال 
قبل ازطرح دعوی اعس�اربه ضمينه دادخواست اعس�ار به مقام قضائی ارائه نمايدواال به در خواست محكوم له بازداشت می شود)مواد 8و3 
قان�ون نحوه اجرای محكوميت مالی1394 4-خود داری محكوم عليه ازاعالم كامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حكم حبس تعزيری 
درجه هفت را درپی دارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی وماده20ق،م،ا وماده 16قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(5- انتقال مال 
به ديگری به هر نحوه با انگيزه فراراز ادای دين به نحوی كه با قيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه 
ش�ش يا جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هردومجازات می شود)ماده 21قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(6- چنانچه صورت 
اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود آزادی محكوم عليه اززندان منوط به موفقت محكوم له ياتوديع وثيغه يامعرفی كفيل توسط محكوم عليه 

خواهد بود.)تبصره 1ماده3قانون نحوه اجرای محكوميت مالی1394(م الف 2901
مديردفتردادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان اسالمشهر

آگهی تغييرات شركت همكاران سيستم البرز شركت سهامی 
خاص به شماره ثبت 8915 و شناسه ملی 10100377493 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساليانه مورخ 1397/02/11 
تصميمات ذيل اتخاذ ش�د : -ترازنامه و حس�اب س�ود و زيان شركت 
برای س�ال مالی منتهی ب�ه 29/ 12/ 1396 م�ورد تصويب مجمع قرار 
گرفت. -موسسه حسابرس�ی آرمان انديش آگاه ثبت شده به شماره 
527 و شناسه ملی 10103709121 به سمت حسابرس مستقل و بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی رهبين ثبت شده به شماره 8977 شناسه 
10100379311 به س�مت بازرس علی البدل برای مدت يكس�ال مالی 
انتخاب شدند. - روزنامه كثيراالنتشار حمايت جهت درج آگهی های 

شركت انتخاب شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری كرج 
)292958(

آگهی تغييرات شركت كيميا پيشگان درخشان سهامی خاص به 
شماره ثبت 476851 و شناسه ملی 14005133172

 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/10/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد : نسرين دوالبی به شماره ملی 
1062938781 به س�مت مديرعامل و رئي�س هيئت مديره مهرنوش 
خراس�انی به ش�ماره ملی 0013752367 به سمت نائب رئيس هيئت 
مديره حسين دوالبی به شماره ملی 1063043603به سمت عضو هيئت 
مديره برای مدت دو سال انتخاب گرديدند. سپيده يوسفی سنگری به 
شماره ملی 0011863651 به سمت بازرس اصلی وكيومرث ابراهيمی به 
ش�ماره ملی 0070161275 به سمت بازرس علی البدل برای مدت يك 
سال مالی انتخاب شدند. كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت 
از قبيل چك ، س�فته ، بروات ، قراردادها و عقود اس�المی و همچنين 
نامه های عادی و اداری با امضاء مديرعامل منفردا همراه با مهر شركت 

معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران )293835(

آگهی مزايده نوبت اول 
ش�عبه دوم اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف شهرستان سنندج آگهی 
مزاي�ده مال غيرمنقول نوب�ت اول به موجب پرونده اجرايی كالس�ه 971039 
آقای رضا روزبهائی و آقای امير خشنود متضامنا محكوم اند به پرداخت مبلغ 
234/737/869 ريال در حق آقای مسعود پولكی با وكالت آقای فواد سواری 
و همچنين پرداخت مبلغ 11/736/893 ريال نيم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت. نظر به عدم پرداخت وجه مذكور توس�ط محكوم عليه اموال مشروحه 
ذيل كه به نظر كارشناس به مبلغ 2/849/000/000 ريال قيمت گذاری گرديده 
در روز سه شنبه مورخ 1397/09/13 از ساعت 9 الی 10 و در محل اجرای احكام 
شوراهای حل اختالف واقع در ميدان آزادی سنندج با حضور نماينده محترم 
دادسرای عمومی و انقالب س�نندج و دادورز محترم اجرای احكام شوراها به 
مزايده گذاش�ته ميشود طالبين ميتوانند پنج روز قبل از روز مزايده با كسب 
مجوز از اجرای احكام از مال مورد مزايده بازديد به عمل آورند و پيش�نهادات 
خود را كتبا در روز مزايده تس�ليم نمايند. برنده مزايده كس�ی خواهد بود كه 
باالتري�ن قيمت را اعالم و پرداخت نماي�د و بالفاصله مبلغ 10 درصد از قيمت 
پيشنهادی به حساب سپرده دادگستری واريز نمايد و حداكثر ظرف يك ماه 
آتی ترتيب پرداخت مابقی ارزش پيش�نهادی را به حساب دادگستری فراهم 
نمايد بديهی است وفق ماده 129 قانون اجرای احكام مدنی در صورتی كه برنده 
مزايده در موعد مقرر بقيه بهای اموال را بپردازد سپرده او پس از كسر هزينه 
مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.مشخصات مال يا اموال به نشانی سنندج 
ش�هرك تعميركاران واحد تعميرگاهی واقع در پاركينگ ش�ماره 14 شهرك 
خدمات صافكاری به كدپس�تی 661158� 14574 می باشد.مش�خصات مال 
مورد مزايده به شرح ذيل است:اين مغازه به ابعاد 17/50 * 5/50 متر دارای نيم 
طبقه به ابعاد 3/40 * 5/50 متر بوده كه با يك راه پله فلزی دسترسی آن تامين 
می گردد و در بخشی از اين نيم طبقه سرويس بهداشتی ايجاد شده است. پالن 
معماری مغازه و موقعيت آن در عكس ماهواره ای كه پيوست گرديده مشاهده 
می شود ورودی مغازه از درب تاشو فلزی نازككاری داخلی از گچ كف از سيمان 
ليس�ه ای ساخته ش�ده و يك نورگير سقفی نيز دارد كه با توجه به عمق زياد 
مغازه روشنايی بخش انتهايی مغازه را تامين می نمايد، با عنايت به موارد فوق 
الذكر ارزش ملك 2/849/000/000 ريال در صورت نداش�تن هر گونه بديهی به 
بانك، شهرداری، اداره كل راه و شهرسازی و ارگان های مربوطه تعيين و جهت 

هر گونه دستور مقتضی اعالم می گردد.  
شماره : 2/509� خ-قاضی شعبه دوم اجرای احكام حقوقی شوراهای حل اختالف سنندج � هادی 
اهلل مرادی

آگهی مزايده اموال منقول )نوبت دوم (
در خصوص پرونده اجرايي كالسه961060 محكوم له: اروجعلي اسد نژاد ايگدلو با وكالت آقای امير مصطفوی و محكوم عليه شركت گسترش 
توسعه صنعت آذربايجان به محكوميت پرداخت مبلغ 518/000/000 ريال در حق محكوم له ومبلغ 25/900/000 ريال بعنوان نيم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دين از ناحيه محكوم عليه اموال منقولی متعلق به محكوم عليه توقيف و پس از ارزيابي وطي مراحل 
قانوني در تاريخ97/9/24 روز  شنبه از ساعت 10 الي 11 صبح از طريق مزايده در واحد اجرای احكام مدنی دادگستری تبريز واقع در تبريز 
نرسيده به ميدان آذربايجان مجتمع قضای شهيد قاضی طباطبايی بفروش خواهد رسيد، مزايده از مبلغ ارزيابی شده كارشناسی شروع و به 
كسی كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد وده درصد مبلغ پيشنهادی في المجلس اخذ و به مابقي حداكثر يك ماه فرصت 
داده مي شود برنده مزايده به هر عنوان انصراف نمايد ده درصد مبلغ پيشنهادي بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبين مي توانند، پنج 
روز قبل از مزايده از اموال بشرح ذيل با هماهنگی اين واحد بازديد نمايند مورد مزايده: 1- يك دستگاه كانكس مدرسه به شماره 3251 به 
ابعاد 2/90*11/40  متر و فلزی به رنگ آبی و سفيد با ده عدد نيمكت دانش آموزی و آب گرمكن ديواری و روشويی و دو عدد شير آب به ارزش 
370/000/000 ريال 2- يك دستگاه كانكس نگهبانی به شماره 2578 به ابعاد 4*2/5   متر و فلزی به رنگ آبی و سفيد به ارزش 45/000/000 

ريال كل ارزش ارزيابی به مبلغ 415/000/000 ريال ارزيابی گرديده است .
ح/8422دادورز اجرای احكام مدنی شعبه پنجم دادگستری تبريز-تبريزی

آگهی مزايده اموال غير منقول )نوبت دوم(
در خصوص پرونده اجرايی شماره 961202  به نفع  مهدی حسين پور رهبر  به زيان يونس صمدی ومحمدرضا فريد جعفر نژاد به خواسته مطالبه 
مبلغ2/916/333/669 ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ 145/516/683 ريال نيم عشر اجرايی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دين 
از ناحيه محكوم عليه - / ملك/ - ملكی از پالك ثبتی 3917فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 1 تبريز توقيف وتوسط كارشناس ارزيابی كه پس از 
طی مراحل قانونی در تاريخ97/9/12 روز 2شنبه ساعت 11 الی 12 ظهراز طريق مزايده دراجرای احكام مدنی دفتر شعبه 4 حقوقی تبريز واقع در 
خيابان �آذربايجان نرسيده به ميدان آذربايجان مجتمع قضايی شهيد قاضی طباطبائی تبريز بفروش خواهد رسيد . مزايده از 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 ملك فوق الذكر به 
شرح ذيل  با هماهنگی اين و احد بازديد نمايند1( ملك واقع است در تبريز  بلوار گلكار 18 متری شيخ كمال نرسيده به فلكه  شيخ كمال -2(عرصه 
ملك به متراژ 2001 متر  مربع  هر متر 10/500/000ريال - 3(اعيانی ملك : بدون اعيانی 4( امتياز آب و برق  و گاز ندارد – 5( ملك فوق كاربری ملك 
طبق طرح تفصيلی مسكونی ميباشد ولی سند مالكيت ملك به صورت باغ بوده است و در تصرف آقای حسن فريد جعفر نژاد معرفی كننده ملك 
جهت فروش ميباشد6(ملك دارای سابقه ثبت است- ارزش /ششدانگ  با احتساب 21/010/500/000 ريال  1- در خصوص سرقفلی های توقيفی 
مالك 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/8420 دادورز اجرای احكام مدنی شعبه 4 مركز تبريز – شجاعی

دادنامه
شماره بايگانی ش�عبه : 970769 پرونده كالس�ه 9709981412300364 ش�عبه 102 دادگاه كيفری دو 
شهرستان الهيجان )102 جزايی سابق( تصميم نهايی شماره 9709971411201081 شاكی: آقای محمد 
احمدی فرزند امين با وكالت آقای نادر محمدی بندبنی فرزند حسين به نشانی رشت- خيابان الكانی- 
روبروی فروش�گاه شارپ ليزر- س�اختمان زرين- ط1 متهم: آقای محمد محمدنژاد به نشانی گيالن- 
الهيج�ان- 12 متری ازادگان ك 2 منزل پدری اتهام: خيانت در امان�ت. دادگاه با توجه به اوراق پرونده 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. »رای دادگاه« برابر كيفرخواست 
شماره 2001744 مورخه 97/6/31 صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان الهيجان آقای محمد 
محمدنژاد فرزند حسين كه آدرس و مشخصات بيشتری از نامبرده بدست نيامده و مجهول المكان ميباشد 
متهم اس�ت به خيانت در امانت نسبت به مقدار 300 كيلوگرم اخته خشك بدين شرح كه آقای محمد 
احمدی مقدار 300 كيلو اخته خشك را به متهم پرونده كه راننده خودرو بوده تحويل ميدهد تا محموله 
اخته را به انبار شاكی واقع در الهيجان تحويل دهد ليكن متهم پرونده پس از اخذ بار در اقدام مجرمانه 
اقدام به تصاحب بار نموده و متواری ميش�ود كه دادگاه با توجه به محتويات پرونده و شكايت شاكی با 
وكالت آقای نادر محمدی و اظهارات ش�هود و گزارش مرجع انتظامی لذا بزه انتس�ابی را محرز و مسلم 
تشخيص و مستندا به ماده 674 قانون تعزيرات مجازات اسالمی )از درجه 5 مجازات ها( دادگاه نامبرده را 
به تحمل 2 سال حبس محكوم مينمايد رای دادگاه غيابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در اين دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان خواهد بود./. 
ك  2636  رئيس شعبه 102 دادگاه كيفری 2 شهرستان الهيجان- يوسف بابائی 

دادنامه
ش�ماره بايگانی شعبه : 970771 پرونده كالس�ه 9709981413400337 ش�عبه 102 دادگاه كيفری دو 
شهرستان الهيجان )102 جزايی سابق( تصميم نهايی ش�ماره 9709971411201077 شاكی: آقای روح 
اله رجب نژاد فرزند عبداله به نش�انی استان گيالن- شهرستان الهيجان- شهر الهيجان- خ ازادگان 
12 متری پ18 متهم: آقای پيمان جعفرپور فرزند جعفر به نشانی گيالن- الهيجان ديزبن پايين محله 
مخابرات ديزبن اتهام: تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات. دادگاه با توجه 
به اوراق پرونده ختم رس�يدگی را اعالم و به ش�رح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. »رای دادگاه« 
برابر كيفرخواست غيابی شماره 2001763 مورخه 96/7/2 صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
الهيجان آقای پيمان جعفرپور فرزند جعفر كه آدرس و مشخصات بيشتری از نامبرده يافت نگرديد و 
مجهول المكان می باشد متهم است به تحصيل مال از طريق نامشروع )گوشی تلفن همراه( كه دادگاه با 
توجه به محتويات پرونده و شكايت آقای روح اله رجب نژاد و استعالم بعمل آمده از شركت مخابرات كه 
حكايت از فعال بودن گوشی تلفن همراه شاكی در سيم كارت شماره 09117600790 در تصرف متهم دارد 
و اينكه نامبرده عليرغم احضار از طريق نشر آگهی تاكنون جهت دفاع از اتهام انتسابی حاضر نگرديده و 
اليحه ای ارسال ننموده است و ساير قراين موجود لذا بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم تشخيص 
و مستندا به ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختالس و ارتشاء و كالهبرداری منطبق با درجه 6 از 
ماه 19 قانون مجازات اسالمی دادگاه نامبرده را عالوه بر رد مال )تاديه اصل گوشی تلفن همراه و در صورت 
نبود گوشی، مثل يا قيمت گوشی در حق شاكی( به تحمل يكسال حبس محكوم می نمايد رای دادگاه 
غيابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر 

در محاكم تجديدنظر استان خواهد بود.
ك  2637  رئيس شعبه 102 دادگاه كيفری 2 شهرستان الهيجان- يوسف بابايی

دادنامه
ش�ماره بايگانی ش�عبه : 970753 پرونده كالس�ه 9609981413400837 ش�عبه 102 دادگاه كيفری دو 
شهرس�تان الهيجان )102 جزايی سابق( تصميم نهايی ش�ماره 9709971411201070 شاكی: خانم هاجر 
غالمعلی زاده فرزند كاظم به نشانی استان گيالن- شهرستان الهيجان- شهر الهيجان- بلوار امام رضا- 
گلستان 35- ساختمان دريای آبی اتهام: كالهبرداری. دادگاه با توجه به اوراق پرونده ختم رسيدگی را اعالم 
و به ش�رح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. »رای دادگاه« برابر كيفرخواس�ت غيابی شماره 2001803 
مورخه 97/7/2 صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان الهيجان آقای علی خان بابا خانی فرزند 
اميد كه آدرس و مشخصات بيشتری از نامبرده يافت نگرديد و مجهول المكان و متواری ميباشد متهم است 
به كالهبرداری به مبلغ 2 ميليون ريال بدين شرح كه متهم پرونده با ادعای واهی مبنی بر اينكه فروشنده 
مبل ميباشد و ساير اقدامات فريبنده در نهايت اعتماد شاكيه خانم هاجر غالمعلی زاده را جلب نموده و مبلغ 
2 ميليون ريال به حساب متهم واريز مينمايد و متهم متواری ميشود كه دادگاه با توجه به شكايت شاكيه و 
گزارش مرجع انتظامی و استعالم انجام شده و پرينت حساب شاكيه كه همگی داللت بر صحت ادعا دارد و 
اينكه متهم پرونده عليرغم احضار از طريق ارسال نيابت و احضار از طريق  نشر آگهی تاكنون جهت دفاع 
از اتهام انتسابی حاضر نگرديده لذا بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم تشخيص و مستندا به ماده يك 
قانون تشديد مجازات مرتكبين اختالس و ارتشاء و كالهبرداری )از درجه 4 مجازات ها( دادگاه نامبرده را 
عالوه بر رد مال )پرداخت مبلغ 2 ميليون ريال در حق شاكيه( به تحمل 2 سال حبس و پرداخت همين 
مبلغ بعنوان جزای نقدی در حق دولت محكوم مينمايد رای دادگاه غيابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان خواهد بود.
ك  2638  رئيس شعبه 102 دادگاه كيفری 2 شهرستان الهيجان- يوسف بابايی

دادنامه
ش�ماره بايگانی ش�عبه : 970808 پرونده كالس�ه 9609981413201134 ش�عبه 102 دادگاه كيفری دو 
شهرستان الهيجان )102 جزايی سابق( تصميم نهايی شماره 9709971411201069 شاكی: خانم فاطمه 
دل آميزلنگرودی فرزند نادر به نشانی گيالن- الهيجان بلوار امام رضا گلستان 31 اتهام ها: 1. مزاحمت 
تلفنی 2. تهديد به آدم ربايی. دادگاه با توجه به اوراق پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت 
به صدور رای می نمايد. »رای دادگاه« در پرونده كالسه 970808 اين دادگاه آقای محمد فرد بيجرود گلی 
فرزند عبداله كه آدرس و مشخصات بيشتری از نامبرده يافت نگرديد و مجهول المكان ميباشد متهم است 
به تهديد و ايجاد مزاحمت تلفنی كه دادگاه با توجه به محتويات پرونده و شكايت خانم فاطمه دل انگيز و 
مالحظه متن پيامك های ارسالی متهم از طريق تلفن همراه مزاحم به شماره 09300335397 كه حسب 
استعالم بعمل آمده از شركت ايرانسل در مالكيت متهم ميباشد و اينكه نامبرده عليرغم احضار از طريق 
نشر آگهی در روزنامه تاكنون جهت دفاع از اتهام انتسابی حاضر نگرديده و اليحه ای ارسال ننموده است 
و ساير قراين و امارات موجود لذا بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم تشخيص و مستندا به ماده 641 
و669 قانون تعزيرات مجازات اسالمی با درجه 6 و 7 از ماه 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 دادگاه 
نامبرده را بابت تهديد به تحمل 2 سال حبس و بابت مزاحمت تلفنی به تحمل 6 ماه حبس محكوم مينمايد 
رای دادگاه غيابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان خواهد بود.
ك  2639  رئيس شعبه 102 دادگاه كيفری 2 شهرستان الهيجان- يوسف بابايی

آگهی
شماره بايگانی شعبه : 970631   قرار جلب به دادرسی و منع تعقيب دادستان محترم دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان لنگرود احترما در خصوص اتهام علی شب گرد فرزند محمود داير بر ايراد ضرب  فاقد اثر 
و توهين موضوع شكايت كبری تقی زاده باللمی حسب شكايت شاكيه و تحقق محلی و گواهی گواه ارتكاب 
بزه ياد شده را از سوی متهم محرز و مسلم دانسته، و مستندا به ماده 265 قانون آيين دادرسی كيفری قرار 
جلب به دادرسی غيابی با توجه به عدم دسترسی به متهم و عليرغم صدور نشر آگهی نامبرده را صادر و اعالم 
می نمايد و در خصوص اتهام 1- علی شبگرد داير بر ايراد جرح عمدی و 2- در خصوص اتهام خانم نرگس 
الهی داير بر ايراد ضرب و جرح عمدی و توهين با توجه به تحقيقات انجام شده به لحاظ فقد ادله اثباتی و 
انتسابی جرم مستندا به ماده 265 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 1392 قرار منع تعقيب متهم صادر می 
نمايد قرارهای صادره پس از تاييد دادستان محترم در خصوص جلب به دادرسی قطعی و در خصوص منع 
تعقيب ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض از سوی شاكی در محاكم صالح می باشد مقرر است دفتر 

پرونده در راستای اجرای ماده 92 قانون آيين دادرسی كيفری به نظر دادستان محترم برسد. 
ك  2641  داديار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان لنگرود- سيد حسين سيدمحمدی

دادنامه
ش�ماره بايگانی ش�عبه : 970788 پرونده كالس�ه 9709981411200030 ش�عبه 102 دادگاه كيفری دو 
شهرستان الهيجان )102 جزايی سابق( تصميم نهايی شماره 9709971411201079 شاكی: آقای فرشاد 
صحرائی لشكريانی فرزند جواد به نشانی استان گيالن- شهرستان الهيجان- شهر الهيجان- خزر- 
خزر7- پالك 12 متهم: آقای محسن محسنی بندپی به نشانی متواری اتهام سرقت مستوجب تعزير. 
دادگاه با توجه به اوراق پرونده ختم رس�يدگی را اعالم و به ش�رح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. 
»رای دادگاه« در پرونده كالسه 970788 اين دادگاه آقای محسن محسنی بندپی كه آدرس و مشخصات 
بيشتری از نامبرده بدست نيامده و مجهول المكان و متواری ميباشد متهم است به مشاركت در سرقت از 
مغازه بدين توضيح كه متهم پرونده با همكاری و مشاركت متهم ديگر پرونده بنام ياسر )ياسين( عابدين 
فيروز به بهانه خريد گوشی تلفن همراه وارد مغازه آقای فرشاد صحرايی ميشوند و با انجام يكسری اقدامات 
فريب كارانه و بصورت مخفيانه و بدون اينكه شاكی متوجه شود يك دستگاه گوشی تلفن همراه آيفن را 
داخل ساك و كيف خود گذاشته و به بهانه تهيه پول و صحبت با تلفن همراه از مغازه خارج و فرار مينمايد 
ليكن شاكی كه از قصد و نيت متهمان متوجه شده به دنبال متهمان رفته و پس از تعقيب و گريز در خيابان 
در نهايت متهم عابدين فيروز دستگير ولی متهم محسن محسنی بندپی متواری ميشود كه دادگاه با توجه به 
محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و شكايت آقای فرشاد صحرايی و توجها به اقرار صريح و مقرون به 
واقع متهم ديگر پرونده ياسر عابدين فيروز در تمام مراحل و رسيدگی و اينكه متهم محسن محسنی بندپی 
تاكنون متواری بوده و عليرغم احضار از طريق نشر آگهی در روزنامه تاكنون جهت دفاع از اتهامات انتسابی 
حاضر نگرديده و ساير قراين و امارات موجود لذا دادگاه ضمن تغيير عنوان جزايی مندرج در كيفرخواست 
)كالهبرداری( به مش�اركت در س�رقت به تجويز ماده 280 قانون آد كيفری و مستندا به ماده 656 قانون 
تعزيرات مجازات اسالمی )از درجه 5 مجازات ها( دادگاه نامبرده را به تحمل 2 سال حبس و 50 ضربه شالق 
تعزيری محكوم مينمايد ضمنا در خصوص متهم ياسر عابدين فيروز رای صادر شده و قطعی گرديده است. 
رای دادگاه غيابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان خواهد بود.
ك  2642  رئيس شعبه 102 دادگاه كيفری 2 شهرستان الهيجان- يوسف بابايی
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511/141رای دادگاه
شماره دادنامه:9709975115901192-97/8/6-شماره بایگانی:970529-در خصوص اتهام آقایان 1- سید هاشم حسینی مقدم فرزند سید 
حسین 2- مهدی جیشی فرزند ذبیح اله 3- رمضان جعفری فرزند محمد صادق هر سه متهم هستند به مشارکت در سرقت از منزل شاکی 
آقای جواد مجردی مقدم ساعت یک بامداد اموال مسروقه عبارت از یک دستگاه تلویزیون LCD32 اینج و یک دستگاه دوچرخه و یک 
دستگاه توستر و یک دستگاه آبمیوه گیری و یک دستگاه گوشی لمسی هوآوی و دو عدد النگو طالئی شکسته و مبلغ پانصد هزار تومان 
وجه نقد ارزش اموال مسروقه و وجه نقد جمعا به مبلغ بیست میلیون تومان گرچه در کیفر خواست ارزش اموال مسروقه دوازده میلیون 
تومان عنوان شده نظر به اینکه در سرقت بدوا در صورت موجود رد اصل اموال مسروقه به مالباخته بوده که در صورت فقدان اصل رد مثل 
یا قیمت اموال جایگزین می شود و با توجه به تورم موجود از زمان سرقت تا اظهار نظر دادگاه ارزش اموال مسروقه بیست میلیون تومان 
عنوان گردیده بناء علی هذا دادگاه نظر به شکایت آقای جواد مجردی و همسرش خانم راحله هنرمند شجاع و تحقیقات انجام شده از سوی 
ضابطین دادگستری واظهارات شهود در جلسه دادگاه و اقرار متهمین ردیف اول و دوم که به منزل شاکی مراجعه نموده اند و هر یک بزه 
سرقت منتسب به متهم متواری رمضان جعفری نموده و هردو عنوان نموده اند ما سر کوچه ایستادیم که آقای رمضان جعفری رفت منزل و 
با وسیله برگشتند و با توجه به مدافعات بالوجه متهمان ردیف اول و دوم و کیفر خواست صادره بزه انتسابی از نظر  دادگاه نسبت به متهمین 
محرز  و مسللم بوده لذا به اسلتناد ماده 656 و 667 قانون مجازات اسلالمی مصوب 1375 هر یک از متهمین ردیف اول تا سوم را عالوه بر 
رد مال و در صورت موجود و رد عین یا مثل یا قیمت اموال مسلروقه در صورت فقدان عین هر یک را به تحمل سله سلال حبس و هفتاد و 
چهار ضربه شالق محکوم می نماید رای صادره نسبت به متهم ردیف سوم غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شلعبه و نسلبت به متهمان ردیف اول و دوم حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید 

نظر استان خراسان رضوی می باشد. رایگان
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو مشهد

 511/142آگهی : ابالغ دادنامه
شماره بایگانی:970803-خانم فریبا رسولی فاقد سایر مشخصات به موجب دادنامه شماره 97/08/26/9709977590801279 این دادگاه 
بابت اتهام توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شلدید و بابت اتهام مزاحمت برای بانوان برائت حاصل نموده اید رای 
صادره غیابی ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و سلپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر اسلتان خراسلان رضوی 

خواهد بود. رایگان
دفتر شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد

511/143آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو اگهی قبلی به اقای باقر بخشی فرزند حسین فاقد مشخصات بیشتر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در خصوص گزارش 
مرجع انتظامی علیه شلما دائر به رانندگی بدون گواهینامه به موجب حکم شلماره 9709977592001233 -97/8/23 در پرونده کالسله 
120/970605 به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده اید  مراتب بدینوسیله در روزنامه درج  می گردد. رای 
صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در 

محاکم محترم تجیدد نظر استان خراسان رضوی می باشد.   رایگان
مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه کیفری 2 مشهد – شجاعی

511/144آگهی ابالغ دادنامه
بدین وسلیله پیرو آگهی قبلی به آقای نبی ابوعطی فاقد مشخصات بیشتر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در خصوص شکایت آقایان 
1- جواد فرزانه خور 2- غالمرضا شلهاب 3- یاسلین شهاب 4- غالم حسین اشرفی در پرونده کالسه 120/970486 این دادگاه علیه شما 
دائر به 1- غصب عنوان 2- تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت ردیف یک مبلغ چهل و یک میلیون ریال ، ردیف دوم شصت میلیون 
ریال و یک دسلتگاه موتور سلیکلیت ، ردیف سلوم سی و هفت میلیون ریال و ردیف چهارم سی و دو میلیون ریال به موجب حکم شماره 
9709977592001126 /97/8/5 در خصوص اتهام 4 فقره غصب عنوان به تحمل 4 فقره دو حبسی تعزیری در جه 6 و در خصوص اتهام 4 
فقره تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل 4 فقره دو سال حبس تعزیری درجه 6 و پرداخت 4 فقره جزای نقدی به مبالغ فوق در حق 
صندوق دولت و رد مال به شکات به مبالغ فوق ) که با توجه به قاعده تعدد جرم فقط مجازات اشد اجرا می گردد ( 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 و سپس 

ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.  رایگان
مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه کیفری 2 مشهد - شجاعی

511/145آگهی : ابالغ دادنامه
آقایلان 1. مهدی روحی فکوری فرزند علیرضلا 2. بهمن روحی فکوری فرزند علیرضا به موجب دادنامه شلماره 9709977590801278-
97/08/26 این دادگاه بابت اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی ردیف اول به پرداخت ده درصد دیه کامله بابت شکستگی بینی که بدون  عیب 
التیام یافته و ردیف دوم به پرداخت سه هزارم دیه کامله بابت کبودی پلک تحتانی چشم چپ در حق شاکی آقای هادی ذبیحی کهنه محکوم 
گردیده اید که مهلت پرداخت دیات یک سال از تاریخ نزارع است رای صادره غیابی ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 

20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان خراسان رضوی خواهد بود.   رایگان
دفتر شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد

512/146اداره 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
برابر رای شلماره 139760306022000375 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسلاختمانهای فاقد سلند رسلمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک  فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالم محمد علیزاده فرزند حجی  بشماره شناسنامه 531 
صادره از فریمان در یک  باب ساختمان به مساحت 214/86مترمربع پالک  2330 فرعی از 276 اصلی واقع دربخش 13  از محل مالکیت مشاعی 
متقاضی محرزگردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/08/28، نوبت دوم : 1397/09/12
رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان- محمدرضا رجایی مقدم

512/147رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم حدیثه سبحان پور دارای شناسنامه شماره 0720566703 به شرح دادخواست به کالسه 4/458/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد عزیزی حسن آبادی به شناسنامه 3-0732659914 در تاریخ 1393/6/19 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-احمد عزیزی حسن آبادی ش.ش 80 ت.ت 1364/1/14 
صادره از تربت جام نسبت فرزند 2- مهناز عزیزی حسن آبادی ش.ش 712 ت.ت 1355/3/5 صادره از تربت جام نسبت فرزند3- محمود عزیزی 
حسن آبادی ش.ش 846 ت.ت 1359/6/30 صادره از تربت جام نسبت فرزند 4- شهناز عزیزی حسن آبادی ش.ش 711 ت.ت 1352/4/2 صادره 
از تربت جام نسبت فرزند5- پروین عزیزی حسن آبادی ش.ش 0720180473 ت.ت 1369/11/1 صادره از تربت جام نسبت فرزند 6- ملک ناز 
عزیزی حسن آبادی ش.ش 8 ت.ت 1361/6/1 صادره از تربت جام نسبت فرزند7- لیال عزیزی حسن آبادی ش.ش 192 ت.ت 1346/6/27 صادره 
از تربت جام نسبت فرزند8- علی عزیزی حسن آبادی ش.ش 0720408296 ت.ت 1373/10/10 صادره از تربت جام نسبت فرزند9- علی اصغر 
عزیزی حسن آبادی ش.ش 0720826934 ت.ت 1381/4/27 صادره از تربت جام نسبت فرزند10- فاطمه بیگی ش.ش 1 ت.ت 1333/1/19 صادره 
از تربت جام نسبت همسر ؛ 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 شورا شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تربت جام

512/148رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علیرضا صاحبی فرزند قربان به شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 97/623  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین اشلعار داشلته است که شادروان خانم اکرم صاحبی فرزند علیرضا به شماره شناسلنامه 69  در تاریخ 97/1/24 در 
اقامتگاه دائمی خود در بجستان بدرود زندگی گفته و ورثه ی حین الفوت وی منحصر است به: 1- علیرضا صاحبی فرزند قربان متولد 1341/2/5 
به ش.ش 9 صادره از حوزه سه گناباد)پدر متوفی (2- معصومه خدابخشی فرزند عباس متولد 1348/1/1 به ش.ش 1 صادره از حوزه دو بجستان 
مادر متوفی 3- ابراهیم رجبیون فرزند علی اکبر متولد 1363/6/20 به ش.ش 42 صادره از حوزه یک بجستان )شوهر متوفی (4- عرشیا رجبیون 
فرزند ابراهیم متولد 1385/5/15 به ش.م 5620083977 صادره از حوزه یک بجسلتان)فرزند متوفی( 5- امیر حسین رجبیون فرزند ابراهیم 
متولد 1388/8/18 به ش.م 5620100197 صادره از حوزه یک بجستان)فرزند متوفی( 6- ارش رجبیون فرزند ابراهیم متولد 1391/9/22 به ش.م 
0315186992 صادره از حوزه یک بجستان)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 شورای حل اختالف شهرستان بجستان-غالمرضا باقری

512/149رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم شمسی نعیمی مغان به شناسنامه شماره 560 به شرح دادخواست به کالسه 3/485/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا فدوی فروتقه به شماره شناسنامه 1722 در تاریخ 1397/8/16 در اقامتگاه دائمی خود در 
بجسلتان بدرود زندگی گفته و ورثه ی حین الفوت وی منحصر اسلت به: 1- جواد نعیمی مغان ش.ش 11031  ت.ت 1341/6/2 فرزند متوفی 2- 
شمسی نعیمی مغان ش.ش 560  ت.ت 1332/10/5 فرزند متوفی  3- بتول نعیمی مغان ش.ش 530  ت.ت 1338/11/17 فرزند متوفی 4- فاطمه 
نعیمی مغان ش.ش 259  ت.ت 1343/6/15 فرزند متوفی 5- طیبه نعیمی ش.ش 12911  ت.ت 1347/3/1 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 سه  شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/150رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم خدیجه زحمتی لطفعلی داراي شناسنامه شماره 0870870459 شرح دادخواست به کالسه 651-97 شعبه چهار از این شورا 
درخواسلت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم موسلی زحمتی لطفعلی به شماره شناسلنامه 0870869078 در تاریخ 
1390/5/15دراقامتلگاه دائملي خلود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراسلت به: 1- فاطمه زحمتی لطفعلی  به ش.ش 
0870870378 ت.ت 1335/1/2 محلل صلدور شناسلنامه قوچان فرزند متوفی 2- خدیجه زحمتی لطفعلی  بله ش.ش 0870870459 ت.ت 
1336/12/5محل صدور شناسلنامه قوچان فرزند متوفی 3- نرجس زحمتی لطفعلی  به ش.ش 0870962779 ت.ت 1343/5/6 محل صدور 
شناسلنامه قوچان فرزند متوفی 4- حوریه زحمتی لطفعلی  به ش.ش 0870963767 ت.ت 1346/4/5 محل صدور شناسلنامه قوچان فرزند 
متوفی5- مریم زحمتی لطفعلی  به ش.ش 0870963775 ت.ت 1347/6/5 محل صدور شناسلنامه قوچان فرزند متوفی6- سلکینه زحمتی 
لطفعلی  به ش.ش 0870965670 ت.ت 1350/6/20 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی7- زهرا زحمتی لطفعلی  به ش.ش 0872717925 
ت.ت 1332/7/5 محل صدور شناسلنامه قوچان فرزند متوفی8- ثریا زحمتی لطفعلی  به ش.ش 0872740307 ت.ت 1339/1/1محل صدور 
شناسنامه قوچان فرزند متوفی 9- بی بی زینب صمدی زیندانلو به ش.ش 0871894580 ت.ت 1316/3/4 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 4 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

511/151آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 970994 شعبه 426 دادیاری خانم سکینه نادری چنار به اتهام توهین  جهت دفاع از اتهام انتسابی تحت تعقیب قرار دارد. با 
توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به آن، طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری ، مراتب 
یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مدت یک ماه احضار می شود. پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.رایگان  
دادیار شعبه 426 دادیاری دادسرای عمومی انقالب ناحیه 4 مشهد

511/52آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 9709985131200297  شعبه 427  دادیاری دادسرای ناحیه 4 مشهد به آقای سید حسن هاشمی فرزند سید هاشم  به 
اتهام توهین به افراد عادی و مزاحمت تلفنی تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و 
عدم دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری ، مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشارآگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه 

احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.رایگان  
دادیار شعبه 427 دادسرای ناحیه 4 مشهد

511/53آگهی احضار متهم
در پرونده شلماره 9709985131200153 شلعبه 427 بازپرس دادسرای ناحیه 4 مشهد آقای کمال علیزاده  فرزند محمد انور به اتهام ایراد 
ضرب و جرح عمدی با چاقو تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به 
او طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود، پس از انقضای 

مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.رایگان  
دادیار  شعبه 427  دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 4 مشهد

511/154آگهی احضار متهم
در پرونده شلماره 970688 شلعبه 404 بازپرس دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 4 مشهد آقای یوسف دالل سیار قدیمی فرزند حسن به 
موجب شکایت امراله عدالتی فر به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ 
احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه 

احضار می شود، پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.رایگان  
بازپرس شعبه 404  دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 4 مشهد

511/155آگهی احضار متهم
در پرونده شلماره 961281 شلعبه 404 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 4 مشهد آقای امید انفرادی فرزند رضا به موجب شکایت 
شبکه دامپزشکی مشهد به اتهام اقدام به تهدید علیه بهداشت عمومی تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و 
عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف 

مهلت یک ماه احضار می شود، پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.رایگان  
بازپرس شعبه 404  دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 4 مشهد

511/156آگهی
به متهم حبیب اله حسینی فرزند شمس اله به شماره ملی 11840171332 به کالسه بایگانی 128/970746 به اتهام تهدید و حریق عمدی 
حسب شکات آقای غالمرضا زینلی و خانم نجمه همدانی از تاریخ نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار به واسطه نامعلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 443 قانون آئین دادرسلی دادگاه های عمومی وانقالب در امور کیفری تحت تعقیب قانونی می باشلد .مراتب در 
روزنامه آگهی نامبرده در وقت رسلیدگی روز شلنبه مورخ 1397/10/15 سلاعت 8 صبح در این شعبه 128 دادگاه کیفری جزایی 2 مشهد 

حاضر واز اتهام انتسابی دفاع  نمائید. رایگان
مدیر دفتر دادگاه کیفری 2 شعبه 128 مجتمع امام خمینی شهرستان مشهد 

511/157آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای محمد سیاح بادخور فرزند براتقلی ابالغ می گردد بر حسب گزارش مرجع انتظامی در پرونده کالسه 120/970648 این 
دادگاه به اتهام رانندگی بدون گواهینامه با موتورسلیکلت تحت تعقیب می باشید. وقت رسلیدگی برای مورخه 1397/10/10 ساعت 8/30 
صبح تعیین گردیده است با عنایت به ماده 344 قاون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب یک نوبت در جراید کثیر االنتشار درج می 
گردد تا در موعد مقرر در دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایند در غیر اینصورت دادگاه غیابی به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی 

را صادر خواهد نمود.رایگان
مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد

511/158آگهی ابالغ و احضار متهم
در پرونده کالسه 143/970917 بدین وسیله به متهم جعفر دهقان نژاد که حسب محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده فعال مجهول المکان 
بوده در اجرای ماده 180 قانون آئین دادرسلی کیفری ) از طریق درج آگهی روزنامه( ابالغ می شلود به منظور رسیدگی به اتهامتان دائر به 
بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار موضوع شکایت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی در وقت مقرر به تاریخ 
1397/10/23 ساعت 8/30 صبح در شعبه 143 دادگاه کیفری 2 مشهد واقع در بلوار مدرس جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضر شوید و اال 

دادگاه به موضوع غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.رایگان
دادرس شعبه 143 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد

511/159آگهی
بدینوسلیله به آقای سلید داود قرشی خلیل آبادی فرزند سید حسن که در حال حاضر مجهول المکان می باشد ابالغ می شود در پرونده 
کالسه 134/970348 شعبه 134 دادگاه کیفری دو مشهد به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی برابر 
مندرجات حکم شماره 970997593401170 محکوم گردیده و حکم صادره پس از رویت ظرف 20 روز قابل واخواهی و سپس ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظرمی باشد .مراتب اعالم تا با مراجعه به این دفتر در مهلت قانونی نسبت به واخواهی و تجدیدنظر اقدام نماید در غیر این صورت 

حکم صادره با انقضا مهلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی الزم االجرا می گردد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 134 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/60آگهی 
در پرونده کالسه 144/971009 به نام بی نظیر یوسفی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی  تحت تعقیب می باشدبه  واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مراتب در روزنامه آگهی گردد تا در تاریخ 1397/10/16 ساعت 8 صبح 
در شعبه 144 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر مطابق مقررات رسیدگی 

و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.رایگان
رئیس شعبه 144 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

/511آگهی احضار متهم
در پرونده کالسله 132/970134 خانم معصوم اسلبق المجاهدین فرزند نادر به اتهام امیدوار کردن شاکی به داشتن اختیارات واهی تحت 
تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی 
ونامبرده مکلف است راس ساعت 9 صبح روز 1397/10/12 در شعبه 132 دادگاه عمومی جزایی مشهد حاضر واز اتهام انتسابی  دفاع نماید 

در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 132 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد

/511آگهی احضار متهم
در پرونده کالسله 970889 آقای محمدرضا نظافت فرزند محمدعلی به اتهام رانندگی بدون گواهینامه موضوع شلکایت مرتضی حسینی 
تحت  تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری  مصوب 1392 مراتب 
در روزنامه آگهی ونامبرده مکلف است راس ساعت 8/30 مورخه 1397/10/10 در شعبه 145 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر واز اتهام انتسابی  

دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 145 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد

/511آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 970374 آقای رضا صباغ فرزند احمد  به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی  موضوع شکایت حسن بصیری المه جوق تحت  
تعقیب می باشلد به واسلطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسلی کیفری  مصوب 1392 مراتب در 
روزنامه آگهی ونامبرده مکلف است راس ساعت 8 مورخه 1397/10/15 در شعبه 145 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر واز اتهام انتسابی  دفاع 

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

511/164آگهی
در پرونده کالسله 970512 و پیرو آگهی قبلی بدین وسلیله به متهم سید محمد هاشمی فرزند سید حسین فعال مجهول المکان ابالغ می 
گردد به موجب دادنامه شماره 9709977594301178 مورخ 1397/08/22 صادره از شعبه 143 دادگاه کیفری 2 مشهد متهم هستید به که 
به موجب دادنامه صادره فوق به تحمل شش ماه حبس تعزیری که مبلغ نه میلیون ریال جزای نقدی به جانشینی از حبس به نفع دولت تعیین 
می گردد محکوم گردیده اید رای صادره غیابی و قابل واخواهی اسلت مراتب یک نوبت آگهی می گردد که چنانچه نامبرده به رای صادره 

اعتراضی دارند ظرف مهلت بیست روز پس از درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم نمایند.رایگان
مدیر دفتر شعبه 143 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

/511آگهی
در پرونده کالسه 970642 و پیرو آگهی قبلی بدین وسیله به متهم هاشم دائمی شیرعلی زاده فرزند محمود فعال مجهول المکان ابالغ می 
گردد به موجب دادنامه شلماره 9709977594301177 مورخ 1397/08/22 صادره از شلعبه 143 دادگاه کیفری 2 مشهد متهم هستید به 
که به موجب دادنامه صادره فوق به تحمل شش ماه حبس تعزیری النهایه به پردخت نه میلیون جزای نقدی به جانشینی از حبس محکوم 
گردیده اید رای صادره غیابی و قابل واخواهی است مراتب یک نوبت آگهی می گردد که چنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارند ظرف 

مهلت بیست روز پس از درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم نمایند.رایگان
مدیر دفتر شعبه 143 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

/511آگهی احضار متهم
به این وسیله برابرماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به آقایان 1- فردین صالحی گوجانی فرزند ولی 2- خانم روح انگیز عباسی و 3- 
حیدربرزکار فرزند هیبت اهلل در پرونده کالسه 138/970606 به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادخواست اعسار آقای سید 
حسین طباطبائی فرزند حسن  ابالغ می گردد تا جهت استماع اظهارات شهود وی در جلسه وقت رسیدگی روز دوشنبه مورخ 1397/10/10 
ساعت 10 صبح  از در شعبه 138  دادگاه کیفری دو مشهد مستقر در مجتمع قضایی عدالت امام خمینی )ره( واقع در بولوار شهید مدرس 

مشهد) چهارطبقه سابق(  حاضر و درغیر این صورت دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود.
مدیر دفتر شبه 138 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/167آگهی
بدینوسیله به خانم بتول سلیمانی جعفرآبادی فرزند علی که در حال حاضر مجهول المکان می باشد در پرونده کالسه 970518 شعبه 133 
به اتهام تهدید ا ز طریق ارسلال پیامک برابر مندرجات حکم شلماره 9709977593301209 محکوم گردیده و حکم صادره پس از رویت 
ظرف 20 روز قابل واخواهی و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر می باشد . مراتب اعالم تا با مراجعه به این دفتر در مهلت قانونی نسبت به 

واخواهی یا تجدیدنظر اقدام نماید در غیر اینصورت حکم صادره الزم االجرا می گردد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 133 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

/511آگهی
شماره بایگانی پرونده:970272؛ در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمد عاقبت خواه بطرفیت آقای محمد خوش ذات فرزندحیدر و مریم 
بربری که فعالمجهول المکان می باشند نسبت به دادنامه صادره از این شعبه، مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی انقبال در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده از تاریخ ابالغیه به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید. در غیر اینصورت بدون 

دفاع شما به مرجع تجدیدنظر ارسال می گردد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 133 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/169آگهی
شماره بایگانی پرونده:970273؛ در خصوص تجدیدنظر خواهی اقای مجتبی شیرزاد خان فرزند ابوالقاسم بطرفیت آقای محمد خوش ذات 
فرزندحیدر و مریم بربری که فعالمجهول المکان می باشند نسبت به دادنامه صادره از این شعبه، مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی انقبال در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده از تاریخ ابالغیه به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید. 

در غیر اینصورت بدون دفاع شما به مرجع تجدیدنظر ارسال می گردد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 133 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/170آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای مسلم اسدیان فرزند اسداهلل
بدینوسیله به آقای مسلم اسدیان فرزند اسداهلل فعال مجهول المکان ابالغ می گردد بر حسب شکایت خانم منصوره عرفانی فرزند نصراله 
علیه شما در پرونده کالسه 139/970898 این دادگاه  به اتهام انتشار غیر مجاز داده های دیگری و تهدید وتوهین از طریق فضای مجازی 
تحت تعقیب می باشلید که در وقت رسلیدگی برای روز 1397/10/10 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است باعنایت به ماده 344 قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب برای یک نوبت در جراید کثیراالنتشار درج و آگهی می گردد تا در موعد مقرر در دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 
نمائید در غیر اینصورت دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر خواهد نمود. ضمنا جهت دریافت رونوشت کیفرخواست به 

دفتر دادگاه شعبه 139 کیفری 2 مشهد مراجعه نمائید.رایگان
مدیر دفتر شعبه 139 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهرمشهد

511/171آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم ها فاطمه سهیلی رضا نژاد فرزند نباتعلی و مریم اژ فرزند قربانعلی  فعال مجهول المکان ابالغ می 
گردد در مورد شلکایت آقایان مصطفی تقوی رضوی زاده و حسلن متین زاده و سید محمود حسینی رستگار علیه شما در پرونده کالسه 
139/970648 و 139/970649 شلعبه 139 دادگاه کیفری 2 مشهد به موجب حکم شماره 9709977593901213 مورخه 1397/08/20 به 
اتهام کالهبرداری مرتبط با رایانه هر یک از نامبردگان را عالوه بر استرداد مبالغ کالهبرداری شده به مالباختگان، خانم فاطمه سهیلی رضا 
نژاد فرزند نباتعلی به تحمل دو فقره پنج سال حبس تعزیری و خانم مریم اژ فرزند قربانعلی به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده 
اسلت.رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه  اسلت و و سلپس قابل اعتراض در دادگاه 

تجدیدنظر خراسان رضوی است. رایگان
مدیر دفتر شعبه 139 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/172آگهی ابالغ و احضار متهم
در پرونده کالسه 143/970980 بدین وسیله به متهم فرهاد سعیدی فرزند حسن که حسب محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده فعال 
مجهول المکان بوده در اجرای ماده 180 قانون آئین دادرسلی کیفری ) از طریق درج آگهی روزنامه( ابالغ می شلود به منظور رسلیدگی به 
اتهامتان دائر به خیانت در امانت نسبت به وجوه اموال فروخته شده موضوع شکایت حامد رحمت زاده  در وقت مقرر به تاریخ 1397/10/23 
ساعت 9 صبح در شعبه 143 دادگاه کیفری 2 مشهد واقع در بلوار مدرس جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضر شوید و اال دادگاه به موضوع 

غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 143 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد

511/173آگهی وقت رسیدگی
شماره بایگانی:970434-در خصوص دعوی علی اصغر اعرج اندرخ فرزند حسین به طرفیت ناصر و علی شهرت هر دو پور حسین بخواسته 
اعسلار و تقسلیط محکوم به وقت رسلیدگی در تاریخ 1397/10/9 ساعت 9 صبح تعیین گردیده اسلت مقتضی است مراتب ابالغ وقت از 
طریق نشرآگهی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و نسخه ای از آگهی منتشره جهت ضبط در پرونده به این شعبه ارسال 

می گردد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه کیفری دو مشهد

511/174آگهی احضار متهم
در پرونده کالسله 301/970714 آقای حمیدرضا گالبیان طرقبه فرزند علی اصغر به اتهام سلرقت تحت تعقیب می باشد ، به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 و 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی می شود و نامبرده 
مکلف اسلت ظرف 30 روز در شلعبه 301 بازپرسی دادسرای ناحیه 3 مشهد حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
بازپرس شعبه 301 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 3 مشهد

511/175آگهی احضار متهم
در پرونده کالسله 122/970805 آقای محمد دوسلت کار سرابی فرزند مهدی به اتهام ایراد صدمه بدنی شبه عمد ناشی از بی احتیاطی در 
رانندگی موضوع شلکایت آقای علی گل محمدزاده فرزند رمضانعلی تحت تعقیب می باشلد به واسلطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
و بله تجویلز ماده 344 قانون آیین دادرسلی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری ، مراتب در روزنامه آگهی نامبرده  رأس سلاعت 
8/30 صبح روز چهارشلنبه مورخ 1397/10/12 در شلعبه 122 دادگاه کیفری دو مشلهد واقع در مجتمع قضایی عدالت به نشلانی مشهد 
مقدس- نبش بلوار شهید شیرودی 13 حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید ، در صورت عدم حضور در مهلت مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم 

قانونی انجام خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 122 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد  

511/176آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 406/961267  متهم علی اوسط رادیان فرزند سید یداهلل  به اتهام سرقت  تحت تعقیب می باشند به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 ق.آ.د.ک  مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه 406 بازپرسی 
دادسلرای عمومی انقالب ناحیه 4 مشلهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید  ، در صورت عدم حضور در مهلت مقرر تعیین شده تصمیم 

قانونی اتخاذ خواهد شد. 
بازپرس شعبه 406 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 4 مشهد

511/177رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فاطمه کریمی  داراي شناسنامه شماره 1158 به شرح دادخواست به کالسه 230/970647 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شلادروان یوسلف سنبله به شناسلنامه  5 در تاریخ 1397/7/17 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- فاطمه کریمی فرزند یداله به ش.ش 1158 ت.ت 1344 ص از مشهد همسر متوفی 
2- فاطمه تظاقی فرزند سید علی ش.ش 603 ت.ت 1314 ص از مشهد مادر متوفی 3- مهدیار سنبله فرزند یوسف ش.ش 0926895729 
ت.ت 1382 ص از مشهد ؛ 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 230 شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان  مشهد

)512/178(آگلهی ابلالغ دادخواسلت و وقلت رسیلدگی )97/683(
بدینوسیله به آقای/خانم فاطمه رضائیان فرزند نصرت ا... فعالً مجهول المکان ابالغ می شود که آقای/ خانم ابوالفضل حسین زاده دادخواستی 
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 13 شورای حل اختالف نیشابور ارائه و به کالسه 13/97/683 ثبت و برای روز شنبه مورخه 
97/10/01 ساعت 10:00 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 13 شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع شماره مرکزی 
به نشانی خیابان ایستگاه 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.
مسلئول دبیرخانله شعبه 13 شورای حلل اختلالف نیشلابلور

 )512/179(آگلهی ابلالغ دادخواسلت و وقلت رسیلدگی )96/494(
بدینوسیله به آقای/خانم حسین ادیب زاده فرزند محمد علی فعالً مجهول المکان ابالغ می شود که آقای/ خانم جواد چنارانی دادخواستی 
به خواسلته مطالبه وجه به طرفیت شلما به شعبه 13 شورای حل اختالف نیشلابور ارائه و به کالسه 96/494 ثبت و برای روز شنبه مورخه 
97/10/01 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 13 شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع شماره مرکزی 
به نشانی خیابان ایستگاه 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.
مسلئول دبیرخانله شعبه 13 شورای حلل اختلالف نیشلابلور

 )512/180(آگلهی ابلالغ دادخواسلت و وقلت رسیلدگی )97/713(
بدینوسیله به آقای/خانم زهره افخمی فرزند محمد فعالً مجهول المکان ابالغ می شود که آقای/ خانم امیر امیری فر دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه اول شورای حل اختالف نیشابور ارائه و به کالسه 1/97/713 ثبت و برای روز مورخه 97/10/10 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 اول شهرستان نیشابور مستقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی خیابان 
ایستگاه 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.
مسلئول دبیرخانله شعبه 1 شورای حلل اختلالف نیشلابلور

)512/181( انلحصار وراثلت )97/852(
 نظر به اینکه آقای/خانم علی اصغر خرمی دارای شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه 97/852 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه کردی به شناسنامه 161 در تاریخ 1397/03/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- علی اصغر خرمی ف: ابوالفضل ش.ش: 8 ص: نیشابور ت.ت: 1358/06/05 
)پسلر مرحوم(. 2- مهدیه خرمی ف: ابوالفضلل ش.م: 1063542359 ص: نیشلابور ت.ت: 1359/09/20 )دختر مرحوم(. 3- فاطمه خرمی 
ف: ابوالفضلل ش.م: 1050996848 ص: نیشلابور ت.ت: 1380/02/06 )دختر مرحوم(. 4- مرضیه خرملی ف: ابوالفضل ش.م: 1064231632 
ص: نیشلابور ت.ت: 1366/01/21 )دختر مرحوم(. 5- علی اکبر خرمی ف: ابوالفضل ش.ش: 448 ص: نیشلابور ت.ت: 1362/04/20 )پسلر 
مرحوم(. 6- علی خرمی ف: ابوالفضل ش.م: 1050204654 ص: نیشابور ت.ت: 1369/05/20 )پسر مرحوم(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 10  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/182( انلحصار وراثلت )4/97/873(
 نظر به اینکه آقای/خانم اکرم وثوقی دارای شناسنامه شماره 447 به شرح دادخواست به کالسه 4/97/573 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه رکائی به شناسنامه 20729 در تاریخ 1397/05/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- محسن وثوقی ش.ش: 256 ت.ت: 1329 ص: نیشابور پسر مرحومه. 2- سعید 
وثوقی ش.ش: 4 ت.ت: 1327 ص: نیشابور پسر مرحومه. 3- عبدالرضا وثوقی ش.ش: 16261257 ت.ت: 1335 ص: نیشابور پسر مرحومه. 
4- بهجت وثوقی ش.ش: 187 ت.ت: 1332 ص: نیشابور دختر مرحومه. 5- اکرم وثوقی ش.ش: 447 ت.ت: 1340 ص: نیشابور دختر مرحومه.    
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

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

)512/183( انلحصار وراثلت )97/647(
 نظر به اینکه آقای/خانم علی رحمانی دارای شناسنامه شماره 286 به شرح دادخواست به کالسه 4/97/647 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا رحمانی به شناسنامه 3 در تاریخ 1397/02/09 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- علی رحمانی ش.ش: 286 ت.ت: 1356ص: نیشابور پسر مرحوم. 2- اکرم 
رحمانی ش.م: 1061496201 ت.ت: 1344 ص: نیشابور دختر مرحوم. 3- مریم رحمانی ش.م: 1060658488 ت.ت: 1352 ص: نیشابور دختر 
مرحوم. 4- زهرا رحمانی ش.م: 1063111366 ت.ت: 1361 ص: نیشلابور دختر مرحوم. 5- سمیه رحمانی ش.م: 1060658682 ت.ت: 1363 
ص: نیشابور دختر مرحوم.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 4  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/184(رای شورا )4/97/252(
کالسه پرونده :4/97/252، شماره دادنامه :507/102 -97/6/31 خواهان : محمد حسن خماری ، خوانده : ورثه مرحوم حمزه واحدی 1- احمد 
2- علی اکبر 3- علی محمد 4- علیرضا 5- ابوالفضل 6- زهرا 7- زهره 8- فرشته همگی واحدی فرزندان مرحوم حمزه واحدی 9- مهری 
جمالیان ، خواسته : الزام به تنظیم سند، آدرس خواهان: جاده باغرود – روستای فرخک جنب مسجد باال. آدرس خوانده : همگی مجهول 
المکان )) رای شورا (( در خصوص دعوی آقای محمد حسن خماری فرزند مسلم به طرفیت خواندگان ورثه مرحوم حمزه واحدی 1- احمد 
2- علی اکبر 3- علی محمد 4- علیرضا 5- ابوالفضل 6- زهرا 7- زهره 8- فرشته همگی واحدی فرزندان مرحوم حمزه واحدی 9- مهری 
جمالیان بخواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم و الزام به تنظیم سند موضوع مبایعه نامه پیوست مقوم به هشت میلیون تومان به انضمام 
کلیه خسارات دادرسی که خواهان با اعالم اینکه سند خودرو کامیونت ون – نیسان به شماره انتظامی 938 ب 28 ایران 32 به نام مرحوم 
حمزه واحدی می باشد و تقاضای الزام ورثه ایشان را به تنظیم سند دارم و خواندگان نیز علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه حاضر 
نشلده و نسلبت به مدارک منتسلب الیه هیچگونه دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده اند با عنایت به مراتب فوق محتویات پرونده و دالئل 
مشروحه 1- مستندات دعوی خواهان 2- مفاد پاسخ استعالم پلیس راهور نیشابور در خصوص مالکیت به نام مرحوم حمزه واحدی. 3- و 
با التفات به اینکه دعوی خواهان مصون از ایراد و تکذیبی ورثه مرحوم حمزه واحدی واقع شده و با توجه به نظریه اعضاء شورا قاضی شورا 
دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد  339 و 220 قانون مدنی و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت ورثه مرحوم 
حمزه واحدی ) خواندگان ردیف یک تا نه( را به تنظیم سند اتومبیل خودروی کامیونت ون نیسان به شماره انتظامی 938 ب 28 ایران 32 
به نام خواهان دریکی از دفاتر اسلناد رسلمی کشلور صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه شورا و پس از انقضاء مهلت واخواهی 20 روزپس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

دادگستری نیشابور می باشد .
اردمه- قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/185( رأی دادگاه )961007(
در خصوص اتهام آقای محمد رضا برزنونی فرزند محمد اسماعیل دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای مظفر جعفری فرزند 
محمد باقر )ولی قانونی صغیر( و خانم معصومه سلطانی فرزند محمد اسماعیل به عنوان مادر صغیر، دادگاه با عنایت به گزارش و تحقیقات 
مرجع انتظامی و شلکایت شلاکی و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات شلهود و مطلعین و عدم حضور متهم در دادگاه جهت دفاع از اتهام 
انتسلابی، بزهکاری نامبرده را محرز می داند، به اسلتناد مواد 448 و 449 و 462 و 488 و 492 و 709 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 
نسبت به جنبه خصوصی جرم متهم را از بابت جراحت دامیه پوست خلف سر به پرداخت دو صدم دیه کامل در حق شاکی ) ولی قانونی( 
محکوم می نماید که می بایست حداکثر ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم پرداخت نماید و نسبت به جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه 
جراحات وارده و آلت جارحه منطبق بر هیچ یک از شقوق و ماده 614 قانون تعزیرات نمی باشد با در نظر گرفتن اصل قانونی بودن جرایم و 
مجازاتها و نظریه مشورتی شماره 7/92/1051 – 1392/06/04 مستندا به مواد 4 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت نامبرده در 
این خصوص صادر و اعالم می دارد رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان رضوی خواهد بود.
خاکشور – دادرس شعبه اول دادگاه عمومی سروالیت 

)512/186(آگهی احضار متهم )970355(
در پرونده کالسه 970355 این شعبه آقایان 1- جواد وجدانی فرزند جانعلی 2- عباس اکبر پناه فرزند امیر به تعلیف غیر مجاز تحت تعقیب 
قرار  گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امورکیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مهلت یکماه از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی و تفهیم اتهام با حق به همراه داشتن 

وکیل در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد .
خاکشور قره سو – رئیس دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی بخش سروالیت

)512/187( آگهی ابالغ اجرائیه )80/2538(
پیرو آگهی ابالغ دادنامه در روزنامه ، بدینوسیله به آقای حسن صدیقی محکوم علیه پرونده کالسه 80/2538 ش 6 ابالغ می شود که بنا به 
تقاضای خواهان شهرداری نیشابور و حسب دستور دادگاه دادنامه صادره به این شرح منتهی بصدور اجرائیه گردیده است: به موجب دادنامه 
شماره 85/2972 مورخ 1380/11/13 دادگاه شعبه ششم قدیم محکوم علیهم محکومند اند به تخلیه یک باب غرفه شماره 3 واقع در خیابان 

هالل احمر. پرداخت هزینه حق االجرا با محکوم علیهم می باشد.
مدیر دفتر شعبه 2 حقوقی دادگستری شهرستان نیشابور
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8915 و 

شناسه ملی 10100377493
 به استناد صورتجلسله مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/02/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: -ترازنامه و حسلاب سلود و زیان شرکت برای سلال مالی منتهی به 29/ 12/ 1396 مورد تصویب 
مجمع قرار گرفت. -موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه ثبت شده به شماره 527 و شناسه ملی 
10103709121 به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین ثبت شده به 
شلماره 8977 شناسله 10100379311 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

شدند. - روزنامه کثیراالنتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج 
)292958(

شرکت با مسئولیت محدود عرفان تجارت نبی زاده 
درتاریلخ 1397/04/31 به شلماره ثبت 65112 به شناسله مللی 14007732449 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:کلیله فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی تجلارت کلیه کاالهای مجاز فعالیت در 
زمینه تجارت زمینی هوایی دریایی خرید و فروش وتوزیع و پخش و حق العملکاری کاال و واردات و 
صادرات و انجام کلیه امور مربوط به ثبت سفارش امور گمرکی پس از اخذ مجوز های الزم درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی - شهرستان 
مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله /فرودوسلی-خیابان برادران شهیدنوربخش 6-بلوار 
فردوسی-پالک 0-مجتمع تجاری آهن مشهد-طبقه چهارم-واحد 424 کدپستی 9185993567 
سلرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شلرکا آقای محمدنعیم حبیب اله به شلماره فراگیر 104641386 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
آقای حبیب اهلل نبی زاده به شلماره فراگیر 115768566 دارنده 500000 ریال سلهم الشلرکه اعضا 
هیئت مدیره آقای محمدنعیم حبیب اله به شماره فراگیر 104641386و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود آقای حبیب اهلل نبی زاده به شماره فراگیر 115768566و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل 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 )293690(
تغییرات شرکت آذین پویا پیشگامان تجارت شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت 60377 و شناسه ملی 14006473861 
به اسلتناد صورتجلسله مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شلد 
: آسلمان سادات حسلینی مقدم با پرداخت 000/000/ 13/300ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه 
خلود را از000/000/ 700 ریال به 14000000000 ریال افزایش داد آذین الزهرا سلادات حسلینی مقدم 
با پرداخت 000/000/ 1/900ریال به صندوق شلرکت سلهم الشلرکه خلود را از 000/000/ 100 ریال به 
000/000/000/ 2 ریال افزایش داد الهام زاهدی نسب با پرداخت 000/000/ 1/900ریال به صندوق شرکت 
سهم الشرکه خود را از 000/000/ 100ریال به 000/000/000/ 2 ریال افزایش داد سید امیر علی حسینی 
مقدم با پرداخت 000/000/ 1/900ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از 000/000/ 100 ریال به 
000/000/000/ 2 ریال افزایش داد در نتیجه ماده 4 اساسلنامه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/ 1 
ریال به 000/000/000/ 20 ریال افزایش و اصالح گردید. سهم الشرکه شرکا به قرار ذیل میباشد : آذین 
الزهرا سادات حسلینی مقدم 000/000/000/ 2 ریال سهم الشرکه الهام زاهدی نسب 000/000/000/ 2 
ریال سهم الشرکه سید امیر علی حسینی مقدم 000/000/000/ 2 ریال سهم الشرکه آسمان سادات 

حسینی مقدم 000/000/000/ 14 ریال سهم الشرکه میباشد
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )293700(

16- ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/ شلاکی فاطمه محنت کش خنیک خوانده/ متهم : ذبیح اله صداقت منش خواسلته / اتهام: الزام به تنظیم سلند رسلمی 
موتورسلیکلت مطالبه خسلارت دادرسی به شلماره کالسله پرونده 9709983466800580 ثبت ووقت رسیدگی در روز دوشنبه 
1397/09/26 صبح ساعت 8:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت 
شلورا به اسلتناد ماده 73 قانون آیین دادرسلی مدنی مصوب سلال 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشلار آگهی می شود 
خوانده /خواندگان مذکور می توانند از تاریخ نشر آگهی تا وقت تعیین شده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر شلورا مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسلیدگی در این شلعبه حضور یابد بدیهی اسلت در صورت عدم 

حضور شلورای حل اختالف غیابا رسلیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
580 شورای حل اختالف شماره 8 کرمان

17- ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/ شلاکی علیرضا محمودی پور دهشلترانی خوانده/ متهم : حسین شمسی نیا – نوربی بی فرامرزی نمداد خواسته / اتهام: 
الزام به تنظیم سلند خودرو- مطالبه خسارت دادرسی به شلماره کالسه پرونده 9709983466800330 ثبت ووقت رسیدگی در 
روز شلنبه 1397/09/17 صبح ساعت 9:00 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان 
و موافقت شلورا به اسلتناد ماده 73 قانون آیین دادرسلی مدنی مصوب سلال 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شلود خوانده /خواندگان مذکور می توانند از تاریخ نشلر آگهی تا وقت تعیین شلده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی 
دادخواسلت و ضمائم آن به دفتر شلورا مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسلیدگی در این شلعبه حضور یابد بدیهی است در 

صورت عدم حضور شلورای حل اختالف غیابا رسلیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
330 شورای حل اختالف شماره 8 کرمان

18- مفقودی
برگ سلبز خلودروی وانت پیکان تیبا مدل 1393 به رنگ سلفید به شلماره پالک 65 ایران 
 36 AA  9 EG 678264 118 و شلماره شاسلی p 0079288 387 س 54 به شلماره موتور
NAAA متعلق به آقای محمدرضا شلمس الدینی دزدان به شلماره شناسلنامه 40 و کدملی 

5839969257 فرزند علی صادره از بافت مفقود گردیده و از درجه اعتبار سلاقط اسلت.
رابر

19- آگهی اخطار اجرائیه
مشلخصات محکوم له : آقای مسللم رمضانی و مشخصات محکوم علیه : آقای روح اله هنری مجهول المکان محکوم به : به موجب 
دادنامه شماره 960997346890001317 و 9709973468900437 مورخه 1396/12/7 و 1397/5/7 شورای حل اختالف شماره 
9 کرمان محکوم علیه آقای روح اله هنری محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه و هشت میلیون و سیصد و هتفاد هزار ریال بابت رسید 
عادی و به انضمام هزینه دادرسی  به مبلغ دو میلیون و چهارصد و نود و نه هزار و دویست و پنجاه ریال و خسارت تاخیر تادیه از 
زمان تقدیم دادخواست مورخ 96/10/4 در حق محکوم له پرونده وهمچنین پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دادگستری.
710 شورای حل اختالف شماره 9 کرمان

20- اجرائیه
مشلخصات محکوم له : مسللم شلاه حیدری پور، فرزند : محمود، نشلانی : کرمان – بردسلیر بهجرد خ آزادگان شکوفه 7 فرعی 
4 درب سلمت چپ مشلخصات محکوم علیه : 1- رضا اکبری، فرزند : محمد، نشلانی : کرمان – کرمان شلهرک شلکوه بلوک 24 ، 
2- مرتضی کرم پور، فرزند : اسلکندر، نشلانی : کرمان – کرمان شلرف آباد قائم 25 امام حسلین 1 ، 3- وحید صادق نژاد، فرزند 
: مهدی، نشلانی : کرمان- کرمان شلهرک مطهری مجتمع ظفر محکوم به : به موجب درخواسلت اجرای حکم مربوطه به شلماره 
و شلماره دادنامله مربوطه 9709973468300258 محکوم علیه محکوم اسلت به حکم بر الزام خوانلدگان به حضور در احدی از 
دفاتر اسلناد رسلمی جهت تنظیم و انتقال سند رسمی اتومبیل به شلماره انتظامی 48 ج 348 ایران 45 بنام خواهان و همچنین 
پرداخت کلیه هزینه های دادرسلی و نقل و انتقال سلند رسلمی خودرو در حق خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی در حق 

صندوق دادگسلتری.
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21- حصروراثت
آقای محمد عراق سللطان فرزند فیض اله دارای شناسنامه 116  بشرح دادخواست شماره 97/7/617  مورخ 1397/8/27 توضیح 
داده شلادروان فیض اله سللطانی فرزند قربانعلی بشناسلنامه 161 در تاریخ 1397/5/28 در شلهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- نزهت رحمانی گوکی فرزند علی ش.ش 246 صادره از گلباف متولد 1327 همسلر متوفی. 2- سلعیده 
عراق سلطان فرزند فیض اله ش.ش 721 صادره از کرمان متولد 1361 فرزند متوفی. 3- سمانه عراق سلطان فرزند فیض اله ش.ش 
2980366511 صلادره از کرمان متولد 1370 فرزند متوفی. 4- سلمیه عراق سللطان فرزند فیلض اله ش.ش 165 صادره از کرمان 
متوللد 1363 فرزنلد متوفی. 5- وجیهه عراق سللطان فرزند فیلض اله ش.ش 1159 صادره از کرمان متوللد 1357 فرزند متوفی. 
6- مجتبی سلطانی فرزند فیض اله ش.ش 3776 صادره از کرمان متولد 1365 فرزند متوفی. 7- محمد عراق سلطان فرزند فیض 
اله ش.ش 116 صارده از کرمان متولد 1356 فرزند متوفی. 8- مهدی عراق سللطان فرزند فیض اله ش.ش 1571 صادره از کرمان 
متولد 1358 فرزند متوفی. 9- مرتضی عراق سللطان فرزند فیض اله ش.ش 967 صادره از کرمان متولد 1359 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 
اشلخاصی باشلد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شلورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه 

ای جز رسلمی و سلری که بعد از این موعد ابراز شلود از درجه اعتبار سلاقط اسلت.
617 شورای حل اختالف شماره 7 شهرستان کرمان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سلاختمان های فاقد سلند رسلمی 
برابر رای شماره 139660331055003526 مورخه 96/10/05 و رای اصالحی شماره 139760331055001924 مورخه 1397/08/02 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سلاختمان های فاقد سلند رسلمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
مللک نظرآباد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حسلین لطفی ینگجه فرزند حاجعلی بشلماره شناسلنامه 1206 صادره از 
میانه در ششلدانگ یک قطعه زمین مزروعی با بنای احداثی )گاوداری( به مسلاحت 56922/11 متر مربع پالک 753 فرعی از 48 
اصللی واقه در نجم آباد خریداری از مالکیت مشلاعی حسلین لطفلی ینگجه از صفحه 391 دفتر 430 محرز گردیده اسلت . لذا به 
منظلور اطلالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شلود در صورتی که اشلخاص نسلبت به صدور سلند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشلته باشلند می توانند از تاریخ انتشلار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسلید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسللیم اعتراض ، دادخواسلت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسلت 
در صلورت انقضلای ملدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سلند مالکیت صادر خواهد شلد . تاریخ انتشلار نوبت اول : 

97/08/13 تاریخ انتشلار نوبت دوم : 97/08/28
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و امالک  نظرآباد :1745

آگهی حصر وراثت
خانم پریسا روستا آزاد دارای شماره شناسنامه 4890114807 به شرح دادخواست به کالسه 97000400661 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امراله روستا آزاد به شماره شناسنامه 213 به تاریخ 1396/11/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- کبری زعیم آزاد فرزند رحمن بشماره شناسنامه 14 متولد 1333 صادره ساوجبالغ همسر 
متوفی 2- مهدی روستا آزاد فرزند امراله بشماره شناسنامه 7367 متولد 1354 صادره کرج پسر متوفی 3- حمید روستا آزاد فرزند امراله بشماره 
شناسنامه 3 متولد 1357 صادره ساوجبالغ پسر متوفی 4- سعید روستا آزاد فرزند امراله بشماره شناسنامه 4 متولد 1363 صادره کرج پسر متوفی 
5- عذرا روستا آزاد فرزند امراله بشماره شناسنامه 3206 متولد 1351 صادره کرج دختر متوفی 6- لیال روستا آزاد فرزند امراله بشماره شناسنامه 
4137 متولد 1360 صادره نظرآباد دختر متوفی 7- زهرا روستا آزاد فرزند امراله بشماره شناسنامه 3418 متولد 1361 صادره کرج دختر متوفی 
8- مریم روستا آزاد فرزند امراله بشماره شناسنامه 5248 متولد 1366 صادره کرج دخترمتوفی 9- پریسا روستا آزاد فرزند امراله بشماره شناسنامه 
4890114807 متولد 1369 صادره کرج پدختر 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 : 1772

آگهی حصر وراثت
آقای / خانم  ابراهیم احسانی فر به شماره شناسنامه 13 فرزندحیدرعلی از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که 
شادروان  حیدر علی احسانی فر /308فرزند  حسین علی در تاریخ 97/5/9 در شهرستان قم فوت نموده است ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه 
شده اند:1- حسین احسانی فر شماره شناسنامه یک نام پدر حیدر علی  نسبت فرزند ذکور 2-  ابراهیم احسانی فر شماره شناسنامه 13 نام پدر 
حیدر علی  نسبت فرزند ذکور3-  محمد احسانی فر شماره شناسنامه 427 نام پدر حیدر علی  نسبت فرزند ذکور 4-  عالیه احسانی فر شماره 
شناسنامه 3 نام پدر حیدر علی  نسبت فرزند  اناث 5-  جمیله احسانی فر شماره شناسنامه 426 نام پدر حیدر علی  نسبت فرزنداناث  6-  لیال 
احسانی فر شماره شناسنامه 428 نام پدر حیدر علی  نسبت فرزند  اناث 7-  خدیجه احسانی فر شماره شناسنامه 574 نام پدر حیدرعلی  نسبت 
فرزند  اناث8-  کبری احسانی فر شماره شناسنامه 717 نام پدر حیدر علی  نسبت فرزند  اناث 9-  معصومه احسانی فر شماره شناسنامه 718 نام 
پدر حیدر علی  نسبت فرزند  اناث و به غیر  از وراث  نامبرده  باال ورثه  دیگری ندارد. اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات  قانونی  
و ثبت آن  به شماره مفاد در خواست  مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باشد 
از تاریخ  نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر شعبه چهارم  شورای حل اختالف  لنگرود تسلیم نماید . در غیر اینصورت   گواهی حصر وراثت  برابر 

در خواست  صادرخواهد شد.
ح  5166   قاضی شورای حل اختالف شورای حل اختالف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970977آقای / خانم  پوریا فرح بخشیان به شماره شناسنامه 2700259351 فرزندحسین  از این شورا در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان   حسین فرح بخشیان/11542 فرزند غفور  در تاریخ 96/12/19 در شهرستان  لنگرود فوت نموده 
است ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- پویا فرح بخشیان شماره شناسنامه 2700208994  نام پدر حسین نسبت فرزند ذکور 2-پوریا 
فرح بخشیان شماره شناسنامه 2700359351  نام پدر حسین نسبت فرزند ذکور 3- پریسا فرح بخشیان شماره شناسنامه 2700301692  نام پدر 
حسین نسبت فرزند  اناث 4- خانم فاطمه کشاورز نالکیاشری شماره شناسنامه 1005 نام پدر مهدی نسبت مادر و به غیر  از وراث  نامبرده  باال ورثه  
دیگری ندارد. اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره970977 مفاد در خواست  مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاریخ  نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر شعبه چهارم  شورای حل 

اختالف  لنگرود تسلیم نماید . در غیر اینصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادرخواهد شد.
ح  5167   قاضی شورای حل اختالف شورای حل اختالف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده  970976 آقای / خانم رضا کپورچیان لنگرودی  به شماره شناسنامه 54  فرزند حسن  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که شادروان ربابه پورباالی لنگرودی/267 فرزند  علی  در تاریخ 97/7/12 در شهرستان   رشت فوت نموده است ورثه 
آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1-  بهرنگ کپور چیان لنگرودی  شماره شناسنامه 6616 نام پدر رضا نسبت  فرزند ذکور 2-  بهزاد  کپور 
چیان  لنگرودی  شماره شناسنامه 13223 نام پدر رضا نسبت فرزند  ذکور 3- رضا کپور چیان لنگرودی شماره شناسنامه 54 نام پدرحسن نسبت 
همسر ) زوج( 4- سیده زهرا مظفری لنگرودی شماره شناسنامه 4687 نام پدر سید موسی نسبت مادر و به غیراز وراث  نامبرده  باال ورثه  دیگری 
ندارد. اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 970976 مفاد در خواست  مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاریخ  نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر شعبه چهارم  شورای حل 

اختالف  لنگرود تسلیم نماید . در غیر اینصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادرخواهد شد.
ح  5168   قاضی شورای حل اختالف شورای حل اختالف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده  970375 آقای / خانم  بهمن حسین پور لشکامی  به شماره شناسنامه 136  فرزند  حسین  از این شورا در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان مرحوم حاج حسین حسین پور لشکامی  فرزند محمد علی در تاریخ 97/7/5 در شهرستان آستانه 
اشرفیه فوت نموده است ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- بهمن حسین پور  لشکامی  شماره شناسنامه 136 نام پدر حسین نسبت 
پسر 2-  بهزاد حسین پور شماره شناسنامه 946 نام پدر حسین نسبت پسر 3-  فرزاد حسین پورلشکامی  شماره شناسنامه 3 نام پدر حسین 
نسبت پسر 4-  پروین حسین پور شماره شناسنامه 70 نام پدر حسین نسبت  دختر 5-  پروانه حسین پور لشکامی  شماره شناسنامه 645 نام پدر 
حسین نسبت  دختر6-  معصومه حسین پور لشکامی  شماره شناسنامه 3988 نام پدر حسین نسبت  دختر  7- بانو گلستان رهنما لشکامی شماره 
شناسنامه 20 نام پدر عیسی  نسبت  همسر و به غیراز وراث  نامبرده  باال ورثه  دیگری ندارد. اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات  
قانونی  و ثبت آن  به شماره 970375 مفاد در خواست  مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی  نزد او  باشد از تاریخ  نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  دوم شورای حل اختالف استانه  تسلیم نماید . در غیر اینصورت   گواهی 

حصر وراثت  برابر در خواست  صادرخواهد شد.
ح  5169   قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم  شهری آستانه اشرفیه 

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده  970358 آقای / خانم ربیعه  ادهمی زاده به شماره شناسنامه 1065  فرزند   مرحوم   میرزا جان  از این شورا در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  شعبانعلی  نبی پور درگاه فرزند  رغائب در تاریخ 97/6/23 در شهرستان آستانه اشرفیه فوت نموده 
است ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- محمد علی  نبی پوردرگاه  شماره شناسنامه 1476 نام پدر شعبانعلی  نسبت پسر2-  صغری  
نبی پوردرگاه  شماره شناسنامه 1361 نام پدر شعبانعلی  نسبت دختر 3-  فاطمه  نبی پوردرگاه  شماره شناسنامه 28 نام پدر شعبانعلی  نسبت 
دختر 4-رقیه  نبی پوردرگاه  شماره شناسنامه 23 نام پدر شعبانعلی  نسبت دختر 5- ربیعه ادهمی زاده  شماره شناسنامه 1065 نام پدر مرحوم 
میرزا جان  نسبت همسر و به غیراز وراث  نامبرده  باال ورثه  دیگری ندارد. اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  
به شماره 970358 مفاد در خواست  مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باشد 
از تاریخ  نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  دوم شورای حل اختالف استانه تسلیم نماید. در غیر اینصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در 

خواست  صادرخواهد شد.
ح  5170   قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم  شهری آستانه اشرفیه 

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده  970359 آقای / خانم  عباس ییالقی به شماره شناسنامه 77  فرزند حسین از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده  که شادروان حسین ییالقی فرزند  عباسعلی در تاریخ 94/6/8 در شهرستان  مامونیه فوت نموده است ورثه آن مرحوم به شرح 
ذیل تعرفه شده اند:1- عباس ییالقی شماره شناسنامه 77 نام پدر حسین نسبت پسر 2-  حسن ییالقی شماره شناسنامه 4647 نام پدر حسین 
نسبت پسر 3-  عبدالحمید ییالقی شماره شناسنامه 59 نام پدر حسین نسبت پسر 4-  کبری ییالقی شماره شناسنامه 4196 نام پدر حسین نسبت  
دختر 5- ام لیال حیدر نیا چهارده شماره شناسنامه 2474 نام پدرعلیجان نسبت همسرو به غیراز وراث  نامبرده  باال ورثه  دیگری ندارد. اینک پس 
از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 970359 مفاد در خواست  مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید چنانچه هر 
شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاریخ  نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  دوم شورای حل اختالف استانه تسلیم 

نماید. در غیر اینصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادرخواهد شد.
ح  5171   قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم  شهری آستانه اشرفیه 

دادنامه
پرونلده کالسله 9509980227400842 شلعبه 14 دادگاه عموملی حقوقلی مجتمع قضایی شلهید بهشلتی تهلران تصمیم نهایی شلماره 
9709970227400345 خواهان اقای نبی هادیان  ابندانی فرزند امراله با وکالت اقای مجید یوسفی فرزند باباعلی به نشانی نارمک گلبرگ غربی 
نرسیده به میدان هفت حوض ساختمان کیمیا پالک 72 واحد شش خواندگان اقای رحیم حیدری فرزند محمد با وکالت اقای سید علی موسوی 
فرزند سید حمزه به نشانی فلکه دوم صادقیه ابتدای خ ایت اله کاشانی بعد از بانک مسکن ساختمان نگین صادقیه پ80 طبقه پنجم و خانم ندا 
محمود خانی فرزند خلیل به نشانی تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای خیابان کاشانی بعد از بانک مسکن ساختمان نگین صادقیه پالک80 طبقه 5 
اقای پوریا استاد فاسمی اقای احمد خواجه همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها تسلیم مبیع تحویل مورد معامله مالی غیر منقول ابطال سند 
موضوع سند مالی است الزام به تنظیم سند رسمی ملک گردشکار- خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این حوزه  و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده  پس از شور وتبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی اقای 
نبی هادیان شیب آبندانی با وکالت اقای داور اسمعیلی سراجی و وکالت بعدی اقای مجید یوسفی به طرفیت اقای رحیم حیدری با وکالت خانم ندا 
محمود خانی و اقای سید علی موسوی و اقایان پوریا استاد قاسمی و احمد خواجه به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال ملک به پالک ثبتی شماهر 
دو فرعی از3876 اصلی بخش 5 تهران الزام خواندگان ردیف های دوم و سوم به تنظیم سند رسمی ملک مزبور و تسلیم مبیع تحویل مورد معامله 
با احتساب خسارات دادرسی خالصه ادعای وکیل محترم خواهان این است که خواهان برابر با مبایعه نامه مورخ 84/3/12 و متمم قرارداد مورخ 
84/3/16 پالک ثبتی 2 فرعی از3876 اصلی بخش5 تهران واقع در میدان محمدیه خیابان مولوی خیابان تختی کوچه چ=هاردوری پالک سه قدیم 
یا یک جدید را از خوانده ردیف اول به ثمن معین خریداری نموده است که با عنایت به وقوع عقد بیع با استناد به اصل صحت و لزوم قراردادها 
درخواست ابطال سند رسمی موخر به سند عادی مقدم توسط خوانده ردیف اول به خواندگان ردیف های دوم و سوم و الزام خواندگان مزبور به 
تنظیم سند رسمی به نام موکل و تسلیم مبیع مورد استدعاست با عنایت به جامع محتویات پرونده جری تشریفات قانونی دعوت طرفین استماع 
اظهارات و دفاعیات وکالی محترم ومداقه در اسناد و مدارک ابرازی نظر به اینکه اوال به داللت قراردادهای عادی ورخ 84/3/12 و 84/3/16 راجع به 
پالک ثبتی دو فرعی از 3876 اصلی بخش 5 تهران صحت وقوع قد بیع و رابطه حقوقی موجود تعهد فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول در نظر 
دادگاه روشن و مبرهن است وبه حکم مقرر در مواد10و219 قانون مدنی تا زمانی که به یکی از طرف قانونی منتهی به بطالن و بی اعتباری نشده اند 
برای طرفین قرارداد الزم الرعایه است وانان را به آنچه که در قرارداد تصریح شده است با کلیه نتایجی که به موجب  قانون یا عرف و عادت از عقد 
حاصل می شود ملزم می نماید ثانیا مطابق دادنامه شماره 941085 شعبه 18 دادگها تجدیدنظر استان تهران که در مقام دادنامه تجدیدنظرخواسته به 
شماره 9409970228000617 مورخ 94/7/12 صادره از شعبه بیستم دادگاه حقوقی تهران صادر شده است تخلف فروشنده از ایفا تعهد و انتقال ان 
به شخص ثالث محرزب و مسلم تشخیص و در نتیجه موجود حق برای خریدار خواهان در جهت مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد دانسته شده 
است وبر همین اساس حکم بر محکومیت مستکف از انجام تعهد به پرداخ تخسارت تاخیر در انجام تعهد به ماخذ روزانه یکصد هزار ریال از تاریخ 
84/6/9  لغایت تاریخ  تاریخ اجرای حکم صادر شده است ثالثا ادعای جعل وکیل محترم خوانده ردیف اول موثر در مقام نیست زیرا حسب مفاد 
دادنامه صادره از شعبه بیستم دادگاه حقوقی تهران متعاقب اظهار انکار وکیل خوانده ردیف اول نسبت به انتساب امضا واثر انگشت موکل خویش 
دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و اصالت سند عادی مورخ 84/3/12 اثبات شده است رابعا حسب پاسخ استعالم ثبتی مثبوت به شماره 
8000137 مورخ96/8/29 مالکیت رسمی موخر خواندگان ردیف های دوم و سوم محقق است بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را قابل پذیرش 
دانسته و با استناد به مواد10و219و220و362و365 قانون مدنی و مواد519و519 قانون ایین دادرسی مدنی و ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی حکم 
به ابطال سندر سمی انتقالی موخر بر سند عادی مقدم خواهان به شماره 171642 مورخ85/11/15 دفتر اسناد رسمی شماره 21 تهران موضوع پالک 
ثبتی شماره دو فرعی از 3876 اصلی بخش 5 تهران و الزام خواندگان ردیف های دوم و سوم به تنظیم سند رسمی پالک ثبتی مزبور وت سلیم 
مبیع و محکومیت انان به پرداخت خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی تعرفه خدمات قضایی هزینه اوراق وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه 
قانونی درحق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره در خصوص خواندگان ردیف های دوم و سوم غیابی محسوبو ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه و ظرف بیست روز پس از پایان مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد 

ودر خصوص خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
66562 رئیس شعبه چهاردهم دادگاه حقوقی تهران

دادنامه
پرونلده کالسله 9409980232100698 شلعبه 156 دادگاه عموملی حقوقلی مجتمع قضایی شلهید محالتلی تهران تصمیم نهایی شلماره 
9509970232100100 در خصوص دعوی خواهان بانک ملت با قاسم علی دادی نائینی به طرفیت خوانده به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 299/281/000 ریال بابت اصل سرمایه ماخوده خسارت تاخیر تادیه مطابق قرارداد به ماخذ 20 درصد از تاریخ سررسید مورخ 85/5/21 لغایت 
یوم الوصول به این شرح که وکیل بانک در توضیح خواسته دعوی اظهار نموده خوانده ردیف اول طبق قانون عملیات بانمکی بدون ربا به موجب 
قرارداد شماره 18721 مورخ85/5/21 از تسهیالت بانکی استفاده نموده و طبق مفاد قرارداد مذکور در مقابل بانک ملتزم ومتعهد شده در صورت 
عدم ایفای تعهدات خود عالوه بر مانده اصلی بدهی مبلغی را نیز بر میزان بیست درصد نسبت به اصل بدهی از تاریخ سررسید تا تاریخ تایده کل 
بدهی به بانک بانضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بپردازد لهذا نظر به اینکه امضا خوانده به عنوان گیرنده تسهیالت در ذیل 
قرارداد اسلتنادی بانک از هرگونه ایراد وتعرض مصون مانده لذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد10-219-220 قانون 
مدنی و مواد198-515-519 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 299/281/000ر یال بابت اصل مبلغ تسهیالت 
ونیز خسارت تاخیر تادیه به ماخذ بیست درصد در سال از تاریخ 85/5/21 لغایت تاریخ اجرای حکم و خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی در 
حق خواهان صادر واعالم می گردد نسبت به درخواست تامین خواسته به لحاظ استرداد دادخواست قرار رد درخواست ایشان در اجرای ماده 107 
قانون اخیرالذکر صار می گردد رای صادره غیابی ظرف بیست روز ازز تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
91238 دفتر شعبه 156 دادگاه عمومی تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به شرکت خدمات مسافرت هوایی پرواز خورشید آریا و 
علیرضا شمیم

خواهان  شرکت خدمات هواپیمایی کشور اسمان  دادخواستی به طرفیت خوانده  فوق به خواسته مطالبه چک مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره 
پرونده کالسه 9709982160100219  شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران    ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/9/27 
ساعت10/30 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 کثیراالنتشلار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشلار 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. 
73313 منشی دادگاه حقوقی شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای رمضانعلی رویایی فرزند جعفر
خواهان  بانک ملی دادخواسلتی به طرفیت خوانده فوق به خواسلته مطالبه وجه   مطرح که به این شلعبه ارجاع به شلماره پرونده کالسله 
9709982160100248 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران    ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/9/25 ساعت10/30 
تعیین که حسلب دسلتور 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. 
76664 منشی دادگاه حقوقی شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای حمیدرضا راستگو فرزند نصرت اله
خواهلان  سلتاد اجلرای فرمان حضرت امام ره  دادخواسلتی به طرفیت خوانده  فوق به خواسلته تخلیه  مطرح که به این شلعبه ارجاع به 
شلماره پرونده کالسله 9709980227100080 شلعبه 11   دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ97/9/10 ساعت10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
درخواسلت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشلار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشلار اگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشلانی کامل خود نسلخه ثانی دادخواسلت وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسلیدگی در 

دادگاه حاضر گردد. 
84233 منشی دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
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دادنامه
پرونده کالسه 9709982922400427 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک تصمیم 
نهایی ش�ماره 9709972922401088 خواهان: آقای باباعلی قوسیان صوفالر فرزند اشرف با وکالت 
خانم س�مانه سادات شنائی فرزند آقاحسن به نش�انی: استان تهران- شهرستان قرچک – قرچک 
–خیابان اصلی رستوران مارلیک- ساختمان ابریشم –ط 1 – واحد 1 خواندگان: 1-آقای قدرت امکانی 
ننه کران 2-آقای بخشعلی امکانی ننه کران 3- خانم صونا امکانی ننه کران 4-آقای امیر امکانی ننه 
کران فرزند حجت اله 5-آقای شاپور امکانی ننه کران 6-آقای شهریار امکانی ننه کران 7-آقای نعمت 
امکانی ننه کران 8-خانم رومیه امکانی ننه کران 9-آقای بختیار امکانی ننه کران 10-آقای فرض اله 
پورعلی نوکنده فرزند ابراهیم همگی به نشانی مجهول المکان 11-خانم فهیمه مددی فرزند یارمحمد 
به نشانی استان تهران – شهرستان قرچک – قرچک-انتهای خ ولی آباد مدنی 15 اشتراک 17998 
،12-آقای سلطان محمود جعفری به نشانی استان تهران – شهرستان قرچک – قرچک –انتهای خ 
ولی آباد مدنی 15  اشتراک 17998 خواسته ها: 1-الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2-مطالبه خسارت 
دادرسی »رای دادگاه« درخصوص دادخواست باباعلی قوسیان صوفالر با وکالت سمانه سادات شنائی 
به طرفیت فرض اله پورعلی نوکنده ،سلطان محمود جعفری ،فهیمه مددی، امیر بختیار قدرت، شاپور 
، رومیه ، شهریار ، بخشعلی ، نعمت ، صونا به شهرت همگی امکانی ننه کران به خواسته الزام به تنظیم 
سند رسمی 104/72 مترمربع از 183/75 مترمربع ملک پالک ثبتی 53/15165 و خسارات دادرسی 
و حق الوکاله وکیل با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشت موکل حسب مبایعنامه عادی شماره  
175 متراژ 104/72 مترمربع از 183/75 قطعه اول تفکیکی ملک به پالک ثبتی 53/15165  را از ورثه 
مرحوم حجت اله مکانی خریداری نموده خوانده ردیف چهارم مس�تقیم با وکالتنامه رسمی از طرف 
بختیار ، بخش�علی ، نعمت داشته و الباقی ورثه مستقیما طبق وکالت نامه رسمی شماره  61586 به 
موکل میزان س�ه دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذبور را لبتیاع نموده اند و سه دانگ مشاع دیگر 
نیز توسط خوانده ردیف دوم خریداری شده که ایشان نسبت به متراژ متصرفی موکل از سهم مشاع 
ایش�ان طبق رسید عادی اعالم رضایت نموده است و موکل تمامی ثمن معامله را نیز پرداخته است 
لذا تقاضای صدور حکم به ش�رح خواس�ته را دارد. خواندگان با وصف ابالغ و انقضای مدت مقرر در 
جلسه رسیدگی حضور نیافتند و الیحه ای تقدیم ننموده اند. موضوع از ثبت استعالم گردید که به 
ش�ماره  6265 مورخه 97/4/25 مالکیت شش�دانگ یک قطعه زمین به مساحت 183/75 مترمربع 
از پ�الک ثبت�ی 1545 فرعی از 53  اصلی مفروز از پالک 5329  فرعی از اصلی مذکور واقع در قرچک 
را مطلق به حجت اله امکانی ننه کران و فرض اله پور علی نوکنده بالس�ویه دانس�ته دادگاه با توجه به 
دادخواست تقدیمی ، مبایعه نامه استنادی تصویر وکالت ثبتی و اقرار به بیع دعوای خواهان را محرز 
دانسته و با توجه به قائده اوفو بالعقود و اصل صحت ولزوم معامالت و ملزم بودن طرفین به کلیه نتایجی 
که به موجب عرف  و قانون موضوع محقق میگردد. مستندا به مواد 225،224،223،220،219،191،190،10 
قانون مدنی و مواد 519،515،198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به حضور در 
دفتر اس�ناد رسمی و انتقال رسمی موضوع مبایعه نامه استنادی خواهان که در تامین دلیل ارائه شد. 
سهم خواهان 104/72 مترمربع مشاع از 183/75 مترمربع ششدانگ و به عبارتی 3/42 دانگ مشاع 
از شش�دانگ پالک ثبتی 53/15161 ذکر ش�ده و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق 
خواهان صادر و اعالم میگردد. رای صادره پس از ابالغ ظرف بیس�ت روز قابل واخواهی در این ش�عبه 
و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان می باشد. نشانی: استان تهران – 

قرچک - شهرک طالییه –میدان دادگستری
دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان قرچک – سید میر رحیم تابشی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به اصغر عادل و مهدی جوالئی بندکهل و محمد 
جوالئی بندکهل

 خواهان آقای اسمعلی اوژن و محمد نوروزیان با وکالت جعفر چراغی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
اصغ�ر عادل و مهدی جوالئی بندکهل و محمد جوالئی بندکهل به خواس�ته الزام ب�ه اخذ پایان کار و 
صورتمجلس تفکیکی و ایفای تعهد مبنی بر رفع موانع قانونی انتقال از قبیل پرداخت عوارض دارایی و 
شهرداری و الزام به تنظیم سند رسمی ملک به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و انتقال رسمی 
پالک 5402 و 5403 فرعی از 48  اصلی یک باب مغازه تجاری به مساحت 52/5 مترمربع به شرح متن 
مقوم به 3/100/000  ریال و با احتساب هزینه های دادرسی و ارزش منطقه ای ملک 17/325/000 ریال 
مقوم به 3/100/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 17/325/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالس�ه 9709982922400436  بایگانی )970442( شعبه دوم  
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/29  ساعت  11 تعیین که 
حسب دستور دادگاه  طبق موضوع  ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. نشانی: استان 

تهران –قرچک- شهرک طالییه – میدان دادگستری
1743     شعبه  دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک –محمد فخاری

آگهی ابالغ دادنامه
  درپرونده کالسه 9509981768200834)970146ب(شعبه 8دادگاه تجدید نظر استان گلستان تجدید نظر خواه علیرضا عجم حسنی فرزند 
غالمعلی گلستان علی آباد بلوارامام رضا نمایندگی ایران خودرو تجدید نظرخوانده مریم میرزایی فرزند محمد مجهول المکان تصمیم نهایی شماره 
9709971710800536خواس�ته تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 9609971765801283صادره بتاریخ 21/9/96-ازشعبه101محاکم 
کیفری2شهرس�تان علی آباد کتول دادگاه با بررس�ی اوراق ومحتویات پرونده که ضمن اعالم ختم رس�یدگی با استعانت ازحق تعالی وباتکیه 
بر ش�رف ووجدان وباتوجه به محتویات پرونده)رای دادگاه(درباره تجدیدنظر خواهی علیرضا عجم حس�نی فرزند غالمعلی نسبت به دادنامه 
شماره9609971765801283صادره بتاریخ21/9/96-ازشعبه101محاکم کیفری2شهرستان علی آباد کتول مشعربربرائت متهم مریم میرزایی 
فرزند محمدبابت جرم کالهبرداری رایانه اکنون دادگاه تجدید نظرباعنایت به مجموع اوراق ومحتویات پرونده وبررسیهای معموله واقدامات انجام 
شده نظربه گزارش اولیه انتظامی ومالحظه استعالم واریزشدن وجه موردادعا بحساب متهمه وحضورنیافتن متهمه درهیچیک ازجلسات دادسرا 
ودادگاه نخس�تین وتجدید نظربه رغم اخطارواحضار وابالغ هم ازطریق نشانی بانکی وهم ازطریق آگهی درروزنامه کثیراالنتشار و باعنایت به 
اینکه برخالف استدالل دادگاه نخستین که بیان داشته برای تحقق بزه باید مانور نوعا متقلبانه رخ داده باشد ومیزان گفتارفریب نوعی ایجاد 
نمیکند ازآنجا که این شیوه کالهبرداری ازحساب بانکی افراد با استفاده ازفریب دادن خود صاحب حساب درحال حاضرامری مرسوم ومتداول 
است وبسیاری ازافراد ازباسواد وبیسواد درتورمزورانه و فریبکارانه وکلمات اغواگر افراد سود جودچار میشوند ودرحقیقت در مثل این فرض که 
بسیار هم درحال رخ دادن در جامعه ما درسطح کشوراست وفردا اغوا شده دراثر تطمیع وفریب به ابزاری دراختیار کالهبردار تبدیل میشوند 
و کالهبرداران بدون آنکه خود حضورفیزیکی داشته باشند ازطریق سبب وخود بزه دیده بعنوان ابزارناخواسته وبدون سوء نیت دررخ دادن بزه 
است عملیات انتقال وجه وبه تاراج بردن مال مردم رابه انجام میرسانند لذا من حیث المجموع تحقق ارکان بزه محرزگردید علیهذا دادگاه مستندا 
به بند پ ماده455قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392مجلس شورای اسالمی ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدید نظرخواسته را نقض 
وبااستناد به ماده 13قانون جرایم رایانه ای مصوب1388)ماده741قانون مجازات اسالمی مصوب1392(حکم برمحکومیت تجدید نظرخوانده متهم 
به رد مال وتحمل 5سال حبس تعزیری ویکصد میلیون ریال جزای نقدی درحق خزانه کل کشور صادرواعالم مینماید رای صادره غیابی وبدوا به 

مدت20روزازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس قطعی میباشد.
9762-رییس ومستشار شعبه 8دادگاه تجدید نظراستان گلستان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
   خواهان/شاکی قاسمعلی کمالی وطن دادخواستی به طرفیت خوانده امیررحیمی-اصغر سلیمانی زیارتی-یوسف سلیمانی زیارتی-اداره منابع طبیعی 
وآبخیزداری شهرستان گرگان-سازمان اموال وامالک ودارائیهای بنیاد مستضعفان استان گلستان-فاطمه رحیمی-نرگس عسگری-کلثوم رحیمی-
رحیمه رحیمی-رضا رحیمی-حبیب رحیمی-ابراهیم رحیمی-رضا شاهکو محلی-رمضان رحیمی به خواسته اتهام اثبات مالکیت)مالی غیرمنقول(

اثبات وقوع بیع-رفع ممانعت ازحق-رفع مزاحمت مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کالسه9709980056100542 بایگانی970600/شعبه2 
دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/10/15ساعت8/30تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین 
دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده رحیمه رحیمی وفاطمه رحیمی ورضا رحیمی وابراهیم رحیمی وحبیب رحیمی وامیررحیمی ونرگس 
عسگری ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه 

مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
9825-منشی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
   خواهان ادارهذ کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گلستان دادخواستی به طرفیت خواندگان جعفر قره خانی-منصور قره خانی-قدرت اله نعمت 
زاده-ابراهیم قره خانی-رجب تفکیک-ربابه قره خانی-بهنام مطلبی-معصومه حسین آبادی-جان محمدمهری-اسماعیل قره خانی-منیژه سقایی-

محمدقره خانی-فاطمه قره خانی-داوود جازبی-خدیجه قره خانی-عبدالرحیم سیفی-امیر عظیم پناه-سکینه قره خانی خواسته اتهام خلع ید-قلع 
وقمع مستحدثات مطرح وبشماره پرونده کالسه9709980056100325 بایگانی970360/شعبه2دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ 1397/10/09ساعت10تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خواندگان 
منصورقره خانی-رجب تفکیک-بهنام مطلبی-جان محمدمهری-اسماعیل قره خانی-منیژه سقایی –فاطمه قره خانی-داوود جازبی-عبدالرحیم 
سیفی-امیرعظیم پناه ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
9424-منشی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   خواهان سجاد اتائی بطرفیت خواندگان داود محمدی وحامد مهدوی فرد وغیره بخواسته الزام به تنظیم سندخودرو و...تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان گرگان که جهت رسیدگی به شعبه 4حقوقی گرگان واقع درگرگان خیابان شهید بهشتی روبروی اداره مخابرات مجتمع شهید بهشتی 
ارجاع وبکالسه پرونده9709980056300504بش�ماره بایگانی )4/97/645ح( ثبت گردیده ووقت رسیدگی آن1397/12/4وساعت10/30شده 
است بعلت مجهول المکان بودن خوانده)حامد مهدوی فرد فرزند جعفر(ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقالب درامورمدنی ودس�توردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ار آگهی میشود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطالع 
ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودرقت  مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
9823-منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-خدری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   خواهان بانک س�په بطرفیت خوانده عاطفه تازیکه فرزند طالب بخواس�ته مطالبه وجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرس�تان گرگان که 
جهت رسیدگی به شعبه 4حقوقی گرگان واقع درگرگان خیابان شهید بهشتی روبروی اداره مخابرات مجتمع شهید بهشتی ارجاع وبکالسه 
پرونده9709981722400418بش�ماره بایگانی )4/97/578ح( ثبت گردیده ووقت رسیدگی آن1397/10/27وساعت11/30شده است بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده)عاطفه تازیکه فرزند طالب(ودرخواس�ت خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی 
وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن 

به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودرقت  مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
9822-منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-خدری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   درکالسه پرونده9709980059500402وشماره بایگانی97/0567/شعبه اول دادگاه حقوقی گرگان بدینوسیله به محسن رضی قلعه فرزند 
یداله مجهول المکان اخطار میگردد خواهان ش�رکت بیمه پارس�یان با مدیریت عاملی هادی اویار حسین بطرفیت شما به خواسته مطالبه 
وجه بمبلغ 1/365/076/000ریال به دادگستری گرگان تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکالسه فوق وجری تشریفات 
قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه 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 دردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان 
حاضرونس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرس�ی که به روزسه شنبه1397/10/4 ساعت9تعیین شده 

است شرکت نمایند. 
9826-منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به مریم بانو آهنگری
   خواهان امیر رضا حق پرست دادخواستی بطرفیت خوانده مریم بانو آهنگری فرزند اسمعیل به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع وبشماره پرونده کالسه9709981720900506 بایگانی970522 /شعبه9شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان 
گرگان ثبت ووقت رس�یدگی مورخ10/03/ 1397ساعت 9تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه 
پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقررفوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
9821-مسئول دفترشعبه9شو رای حل اختالف گرگان-فالح

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به محمود خان احمدی
  خواهان ساراملک زاده دادخواستی بطرفیت خوانده محمود خان احمدی به خواسته مطالبه طلب-اثبات وقوع بیع-الزام به ایفا تعهد مطرح 
که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کالسه9709980056500393 بایگانی 970490/شعبه اول شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی 
شهرستان گرگان ثبت ووقت رسیدگی10/11/ 1397ساعت9تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی 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 در دادگاه حاضر گردد.
9820-مسئول دفترشعبه اول شو رای حل اختالف گرگان-فالح زاده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به صابر شعبانی
   خواهان خیراهلل عسگری فرزند نعمت دادخواستی بطرفیت خوانده صابرشعبانی فرزند علیرضا به خواسته الزام به تنظیم سندخودرومقوم 
به65/000/000ریال مطرح که به این شعبه ارجاع بایگانی970549وبشماره پرونده کالسه  9709981720500538/شعبه5شورای حل اختالف 
مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/10/09ساعت8/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
9819-مسئول دفترشعبه5شورای حل اختالف گرگان-شکیبا راد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالس�ه پرونده97/410شعبه2ش�ورای حل اختالف کالله بدینوسیله به آقایان1-قدرت حسن بارانی2-حمید غفاری فرزند عباس مجهول 
المکان اخطارمیگردد خواهان عبدالسالم دولتی دادخواستی بطرفیت شما به خواسته طلب به دادگستری تقدیم نموده است پس ازارجاع به 
این شعبه وثبت آن بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدوراخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خواندگان مجهول 
المکان میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاردرج میگردد تا 
خواندگان دردفترشعبه 2شورای حل اختالف کالله  حاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که 
به روز شنبه تاریخ97/10/1ساعت9صبح جهت اتیان سوگند خواندگان تعیین شده است شرکت نمایند درصورت نکول ویاعدم حضورسوگند 

به خواهان واگذار میشودچنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
9831-دبیرخانه شعبه2شورای حل اختالف شهرستان کالله

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروزاثت محمدرضا دهقان زاده فرزند محمدعلی بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکالسه9709981720400618با

یگانی970630/ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمدرضا دهقان زاده فرزند محمدابراهیم 
ب�ه ش ش357دراقامت�گاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به1-معصوم�ه دهقان زاده ف محمدعلی ش 
ش9660فرزندمتوفی2-محمدرض�ا دهق�ان زاده ف محمدعل�ی ش ش4437فرزندمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت 
مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
9818-مسئول دفترشعبه4شورای حل اختالف گرگان-خلیلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
  خانم رقیه گرزین فرزند رمضان دارای ش�ماره شناسنامه51 بشرح دادخواست بکالسه970595/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نم�وده وچنین توضیح داده که ش�ادروان رمضان گرزین به شناس�نامه811 درتاری�خ 93/7/15دراقامتگاه دائمی خ�ود بدرود زندگی  گفته 
ورث�ه حین الف�وت آن مرحوم منحصراس�ت به1-غالمعلی گرزی�ن ف رمض�ان ش ش1115ت ت40/11/1پسرمتوفی2-ش�هربانو گرزین ف 
رمض�ان ش ش1178ت ت10 /42/12دخت�ر متوفی3-رقیه گرزین ف مض�ان ش ش51ت ت45/1/1دخترمتوفی4-فاطمه گرزین ف رمضان 
ش ش29ت ت1/ 59/3دخترمتوفی5-زه�را گرزی�ن ف رمض�ان ش ش1644ت ت53/4/1دخترمتوفی6-ربابه گرزین ف رمضان ش ش4ت 
ت50/1/7دخترمتوفی7-صغ�ری گرزی�ن ف رمض�ان ش ش1177ت ت48/3/2دخترمتوفی8-زین�ب گرزی�ن ف رمض�ان ش ش1177ت 
ت41/12/1دخترمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای 

ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
9817-شعبه 14شورای حل اختالف شهرستان گرگان

آگهی مزایده 
   درپرونده اجرایی کالس�ه960075/اجرای احکام کیفری دادگس�تری شهرس�تان گنبد کاووس دستورضبط وفروش وثیقه متعلق به اکبر 
لکزایی ف علی اصغر صادرگردیده است براین اساس وثیقه مذکورکه عبارت است ازمقدار چهار هکتاروپانصد مترمربع مشاع از32/68هکتار 
شش�دانگ1قطعه زمین زراعی بپالک ثبتی33/1279-اصلی واقع در گنبد کاووس سدوش�مگیر اراضی غرب سازمان شهید عباس کفاش 
بازداشت گردیده وازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد1-مطابق نظریه کارشناسی ملک موردمزایده بمبلغ729/000/000ریال 
ارزش چهارهکتار وپانصد مترمربع ارزیابی گردیده اس�ت2-مزایده ازمبلغ پایه کارشناس�ی شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
میش�ود3-مکان مزایده درش�عبه اج�رای احکام کیفری دادگس�تری گنب�دکاووس میباش�د4-موعدمزایده روزدوش�نبه مورخه09/12/ 
1397ساعت10صبح الی11صبح است5-متقاضیان شرکت درجلسه میتوانند پنج روزقبل ازتاریخ مزایده ازملک مورد مزایده دیدن نمایند6-

مزایده مذکور برای نوبت اول تش�کیل میگردد7-همراه داش�تن کارت ملی برای متقاضیان الزامی هس�ت8-برنده مزایده مکلف است ده 
درصد مبلغ پیشنهادی خویش را فی المجلس ومابقی آنرا حداکثز ظرف مهلت یکماه به صندوق دادگستری تودیع وفیش آن راارائه نماید 

درغیراینصورت10درصد واریزی بنفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد.
9816-مدیراجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان گنبد کاووس-یمرلی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به مهدی طوالبی
  خواهان علی س�ینا رحمتی دادخواس�تی بطرفیت خواندگان مهدی طوالبی فرزند مراد وفاطمه بیگم میرشمسی فرزند سیدعلی اصغربه 
خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع بایگانی970527وبشماره پرونده کالسه 9709981721000520/شعبه10شورای حل 
اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/10/02ساعت9تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
9832-مسئول دفترشعبه10شو رای حل اختالف گرگان-شجاعی

آگهی ابالغ اجرائی
   بدینوس�یله محکوم علیه یوس�ف صحن�ه فرزند عبداهلل که مجهول المکان میباش�د ابالغ میگ�ردد وفق دادنامه ش�ماره537درپرونده 
کالسه970411/ش1محکوم بپرداخت مبلغ200/000/000ریال بخشی ازوجه 1فقره چک بشماره031822سررسید بتاریخ90/2/7بمبلغ دویست 
وسی وهشت میلیون ریال عهده بانک ملی شعبه آق قال وپرداخت مبلغ2/680/000ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی ازناحیه بانک مرکزی ازباب 
قاعده تسبیب والضرر درطرح دعوی درحق محکوم له سلیمان تژوال فرزند عالی با وکالت امیدآرخی وایضا بپرداخت نیم عشردولتی شده 
اید فلذا ظرف ده روز ازانتشار آگهی مهلت دارید نسبت به مفاد اجرائیه اقدام نمائید درغیراینصورت دایره اجرای احکام مدنی طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
9833-دبیرشعبه اول شورای حل اختالف شهرستان آق قال

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده97/552شعبه اول شورای حل اختالف نکا بدینوسیله به آقای مرتضی خجسته ف محمدعلی مجهول المکان اخطار میگردد 
خواهان سیدموس�ی رسولی جامخانه ف سیدرضا دادخواستی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه به شورای حل اختالف نکا تقدیم نموده 
است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه 
خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاردرج 
میگردد تا خوانده دردفترشعبه اول شورای حل اختالف نکاحاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی 

که بتاریخ97/9/28ساعت11صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
9837- شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نکا

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده97/554شعبه اول شورای حل اختالف نکا بدینوسیله به آقای مرتضی خجسته ف محمدعلی مجهول المکان اخطار میگردد 
خواهان سیدموسی رسولی جامخانه ف سیدرضا دادخواستی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه به شورای حل اختالف نکا تقدیم نموده است 
پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده 
مجهول المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاردرج میگردد 
تا خوانده دردفترش�عبه اول شورای حل اختالف نکاحاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که 
بتاریخ97/9/28ساعت10/30صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
9836- شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نکا

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بنا به تجویز ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امورکیفری به آقای نوراله مرادی فرزند عبدالقیوم فعالً مجهول 
المکان ابالغ میگردد جهت دفاع از اتهام خود دائر برنشر اکاذیب در پرونده کالسه 970324 شعبه 105 دادگاه کیفری دو ایالم در جلسه مورخ 

1397/10/9 ساعت9 در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه رأساً مبادرت به صدور رأی غیابی خواهد نمود.
مدیر دفترشعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم- رضا رشیدی نیا

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده 334 قانون آیین دادرس�ی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به ابراهیم حس�ین زاده فرزند هادی فعاًل 
مجهول المکان ابالغ میگردد جهت دفاع از اتهام خود دائر بر س�رقت یکدس�تگاه موتورسیکلت در پرونده کالس�ه 9209980859100236 
ش�عبه 101 در جلس�ه رس�یدگی مورخ 1397/10/29 س�اعت 8:30 صبح در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه رأساً مبادرت به 

صدور رأی غیابی خواهد نمود.
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان ملکشاهی – طالب ده گنبدی

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 9709980840800114 متهم بهزاد قدمی فرزند توکعلی ساکن ایالم فعال مجهول المکان به اتهام توهین وتهدید و ضرب و 
جرح عمدی حسب شکایت آقایان علی دانش و بهروز قدمی تحت تعقیب قرار گرفته با توجه به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای ماده 
174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا در موعد مقرر) یک ماه از تاریخ نشر آگهی( 

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

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه بایگانی 960406 این شعبه متهم آقای محسن فتاح بیگی متهم است به تهدید با چاقو حسب شکایت آقای محمد چراغی با 
عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ 
میگردد تا در موعد مقرر) یک ماه از تاریخ نشر آگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شوند و قانوناً نیز میتوانند یک نفر وکیل 

به همراه داشته باشند بدیهی است در صورت عدم حضور بدون عذر موجه موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی ایالم- خاتونی

آگهی احضار متهم
در پرونده کالس�ه 9609988426500189 این ش�عبه متهم به نام سید اصغر جدا فرزند حسین متهم است به کالهبرداری اینترنتی به مبلغ 
چهل میلیون ریال حسب شکایت کمال رجبی زاده باعنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا در موعد مقرر)یکماه از تاریخ نشر آگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد و قانوناً نیز 

میتوانند یک نفر وکیل به همراه داشته باشند بدیهی است در صورت عدم حضور بدون عذر موجه موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
بازپرس شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی ایالم- روشنی

رونوشت آگهی حصروراثت
با توجه به درخواست آقای مهدی رحمتی فرزند کلی به شناسنامه شماره 518 متولد 34/12/12 مبنی بر درخواست صدور گواهی حصروراثت 
چنین اظهار داشته که خانم والیه قمری فرزند خداداد به شناسنامه شماره 1173 در تاریخ 96/1/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 
وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به: 1-مهدی رحمتی به شماره شناسنامه 518 همسرمتوفی 2-جمشید رحمتی به شماره شناسنامه 
1 فرزند متوفی 3- پرویز رحمتی به ش�ماره شناس�نامه 4540137409 فرزند متوفی 4- خسرورحمتی به شماره شناسنامه 4540137395 
فرزند متوفی 5- فرحناز رحمتی به شماره شناسنامه 549 فرزند متوفی 6- زینب رحمتی به شماره شناسنامه 174 فرزند متوفی 7- مریم 
رحمتی به شماره شناسنامه 4540053604 فرنزد متوفی 8- نصرت رحمتی به شماره شناسنامه 5 فرزند متوفی 9- زینت رحمتی به شماره 
شناسنامه 175 فرزند متوفی10- محمد رحمتی به شماره شناسنامه 92 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 تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان آبدانان- روح اهلل شریفی

آگهی درخواست انحصاروراثت 
  به اطالع می رساند آقای سرمست امینی پرور  دارای سند سجلی 414 – 1458 درخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تقدیم شورای 
حل اختالف دهدشت نموده که به کالسه 9709987428100643 ثبت شعبه اول شورا گردیده و طی ان اظهار نموده که مرحوم اسفندیارامینی 
پرور فرزند کهیار  در تاریخ 1394/6/20 به رحمت ایزدی پیوست و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1- ثریا امینی پرور فرزند اسفندیار  به شماره 
شناسنامه 2  متولد 1350 دختر متوفی 2- صنم جان امینی پرور فرزند اسفندیار  به شماره شناسنامه 323  متولد 1353 دختر متوفی 3- لیال امینی 
پرور فرزند اسفندیار  به شماره شناسنامه 5  متولد 1363 دختر متوفی 4- سهیال امینی پرور فرزند اسفندیار  به شماره شناسنامه 4240303826  
متولد 1372 دختر متوفی 5- نانا رسم فرزند عیسی به ش ش 88 متولد 1330 همسر متوفی 6- سردار امینی پرور فرزند اسفندیار  به شماره 
شناسنامه 324  متولد 1356 پسر متوفی 7- رمضان امینی پرور فرزند اسفندیار  به شماره شناسنامه 2  متولد 1361 پسر متوفی 8- سرمست امینی 
پرور فرزند اسفندیار  به شماره شناسنامه 414  متولد 1358 پسر متوفی 9- ابراهیم امینی پرور فرزند اسفندیار  به شماره شناسنامه 4240044944  
متولد 1367 پسر متوفی 10- امیر بهادر امینی پرور فرزند اسفندیار  به شماره شناسنامه 4240141842  متولد 1369 پسر متوفی  و الغیر و اینک 
پس از تشریفات قانونی و به استناد به ماده 361 قانون امور حسبی مراتب را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای 

از متوفی نزد او باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی به شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شورای حل اختالف شماره یک دهدشت

اجراییه
مشخصات محکوم له : عین اله خوش بیان فرزند فتح اله به نشانی استان کهگیلویه و بویراحمد ، شهرستان کهگیلویه ، شهر دهدشت ، خیابان 
امام خمینی شمالی ، جنب پاساژ حاجی قلندر حمزه ی  مشخصات محکوم علیهم : 1- حسین خانجانی فرزند محمد به نشانی مجهول المکان 
2- اسداله خانجانی فرزند محمد به نشانی مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له : عسکر آرام فرزند رضا به نشانی 
استان کهگیلویه و بویراحمد ، شهرستان کهگیلویه ، شهر دهدشت ، شریعتی وکیل عین اله خوش بیان محکوم به : به موجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره 97/332323 و شماره دادنامه مربوطه 9709977419300650 محکوم علیهما محکوم اند به 1- به نحو تساوی 
به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- پرداخت مبلغ 5/622/500 ریال بابت هزینه دادرسی 3- پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی 4- پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه محکوم به از تاریخ تقدیم دادخواست ) 97/5/7 ( لغایت اجرای حکم وفق شاخص 
تورم اعالمی بانک مرکزی و احتس�ابی توس�ط دایره اجرای احکام مدنی 5- پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت نیم عش�ر  اجرایی در حق 
صندوق دولت 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 .
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کهگیلویه ) دهدشت ( – مرضیه نیک مظهر

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به آقای احد طالب
تجدیدنظرخواه آقای سید جبار حقگو دادخواست تجدیدنظر خواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده  آقای احد طالب نسبت به دادنامه شماره 
9709972601900505 در پرونده کالسه 970148 شعبه 10 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن تجدیدنظرخوانده 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 پاس�خی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نس�بت به ارسال پرونده به 

دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد .
391 دبیر شعبه 10 شورای حل اختالف شهرستان زنجان – خان بابائی

آگهی حصروراثت 
خواهان رونوشت حصروراثت خانم زهرا باقری فرزند ولی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709982601001272 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه غفاری منفرد به ش ش 2600 در تاریخ 1395/04/18 دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر اس�ت به : 1- زهرا باقری فرزند ولی به ش ش 0311738273 – 1376 
نس�بت با متوفی فرزند 2- خوش�قدم تقی لو فرزند قاس�م به ش ش 1247 – 1336 نسبت با متوفی مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
392 رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زنجان - اجلی 

آگهی حصروراثت 
خواهان رونوشت حصروراثت آقای علی اصغر منصوری فرزند ابوالفضل به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709982601001276 
از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالفضل منصوری  به ش ش 8 در تاریخ 1397/04/22 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- علی اصغر منصوری فرزند ابوالفضل به ش ش 49 
– 1362 نسبت با متوفی فرزند 2- علی اکبر منصوری فرزند ابوالفضل به ش ش 468 – 1348 نسبت با متوفی فرزند 3- بهمن منصوری فرزند 
ابوالفضل به ش ش 3738 – 1364 نسبت با متوفی فرزند 4- معصومه منصوری فرزند ابوالفضل به ش ش 296 – 1347 نسبت با متوفی فرزند 
5- مکرم منصوری فرزند ابوالفضل به ش ش 453 – 1352 نسبت با متوفی فرزند 6- اکرم منصوری فرزند ابوالفضل به ش ش 968 – 1355 
نسبت با متوفی فرزند 7- لیال منصوری فرزند ابوالفضل به ش ش 652 – 1350 نسبت با متوفی فرزند 8- سهیال منصوری فرزند ابوالفضل به 
ش ش 1049 – 1358 نس�بت با متوفی فرزند 9- کبری جزء عبدی فرزند صفر به ش ش 310 – 1328 نس�بت با متوفی همسر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او می باشد 

از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
393 رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زنجان - اجلی 

آگهی حصروراثت 
خواهان رونوش�ت حصروراثت آقای جهانبخش عسگری فرزند رزاق به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709982601001114 
از ای�ن دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان رزاق عس�گری فرزند وهاب ب�ه ش ش 4 در تاریخ 
1397/06/23 دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- جهانبخش عسگری فرزند رزاق به 
ش ش 9335 – 1345 نسبت با متوفی فرزند 2- اصغر عسگری فرزند رزاق به ش ش 562 – 1355 نسبت با متوفی فرزند 3- مجید عسگری 
فرزند رزاق به ش ش 428 – 1358 نسبت با متوفی فرزند 4- شوکت عسگری فرزند رزاق به ش ش 9336 – 1349 نسبت با متوفی فرزند 
5- کوکب عسگری فرزند رزاق به ش ش 225 – 1353 نسبت با متوفی فرزند 6- ثریا عسگری فرزند رزاق به ش ش 1182 – 1364 نسبت با 
متوفی فرزند 7- سمانه عسگری فرزند رزاق به ش ش 8114 – 1366 نسبت با متوفی فرزند 8- وجیهه عسگری فرزند عزت اله به ش ش 216 
– 1324 نسبت با متوفی همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد 

ویا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
395 رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زنجان - اجلی 

آگهی 
در خصوص پرونده کالسه 970383 ج.ک اجرای احکام با توجه به نیابت واصله از دادیار مستقر در شعبه  دادستانی دادسرای عمومی و انقالب 
اردبیل و صدور دستور ضبط وثیقه علی محمدی تپه ششدانگ یک قطعه زمین یونجه زار آبی به شماره پالک ثبتی 213/613 از پالک 66 
اصلی واقع در روستای تپه بخش 20 اردبیل  به قیمت چهل میلیون ریال که توسط کارشناس ارزیابی شده که در مورخه 1397/09/25 روز 
یکشنبه از ساعت 11:00 الی 14:00 ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام  کیفری گرمی واقع در جنب فرمانداری  ساختمان دادگستری 
به فروش خواهد رسید مزایده  از مبلغ  ارزیابی شده کارشناسی  شروع و به کسی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و 
ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و به مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده می شود که برنده مزایده به هر عنوان 
ا عالم انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد هزینه های اجرائی و سایر هزینه ها طبق مقررات خواهد بود 
طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از ملک فوق الذکر به ش�رح ذیل با هماهنگی این و احد بازدید نمایند.  ملک مورد مزایده عبارت 
اس�ت از: 1.  مس�احت فوق الذکر  واقع در گرمی روستای تپه که ارزش کارشناس�ی  پالک 213/613 از 66 اصلی به مساحت 3964/30  متر 

مربع به مبلغ 58/000/000 ریال می باشد. 
109501 مدیر دفتر اجرای احکام  کیفری دادسرای عمومی و انقالب گرمی – علی طهماسبی 

آگهی 
در پرونده کالس�ه 970516ب7  متهم آقای یوس�ف صمدی کلخوران فرزند فضائیل به اتهام کالهبرداری رایانه ای موضوع ش�کایت آقای 
س�یاوش صلحی اندراب  تحت تعقیب می باش�ند با توجه به مجهول المکان  اعالم شدن ایشان و به اس�تناد به ماده 174 ق.آ.د دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1392 بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد به مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی در شعبه هفتم 
بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب  اردبیل حاضر و از خود دفاع نمایند در غیر اینصورت وفق مقررات رسیدگی  و  اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
109502 بازپرس شعبه  هفتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردبیل  -اکبر مرادی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خوانده  آقای نقی صابر ساری نصیر لو فرزند نعمت 
خواهان  خانم  گیتا نظرزاده قوجه بیگلو  فرزند حیدرقلی دادخواستی به طرفیت  خوانده  آقای نقی صابر ساری نصیرلو  فرزند نمت به خواسته 
طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان اردبیل نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری اردبیل واقع در اردبیل 
میدان بسیج ارجاع و به کالسه پرونده 2/970658/ح ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه 1397/10/02 ساعت 12 صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  و به تجویز ماده 73   قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در ا مور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن ا 

عالم آدرس و دریافت ضمائم  در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
109407  منشی دفتر شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری اردبیل 

آگهی  احضار متهم از طریق آگهی  
نظر به اینکه در پرونده به کالس�ه 970703 د15  آقای کاظم محمدی فرزند علی اصغر به موجب  گزارش مرجع انتظامی به اتهام دائر کردن 
مکان برای اس�تعمال مواد مخدر تحت تعقیب   این ش�عبه دادیاری می باش�د  با توجه به معلوم نبودن محل اقامت متهم و عدم امکان ابالغ 
احضاریه و عدم دسترسی به وی طبق ماده 174  قانون آئین دادرسی  کیفری به نامبرده ابالغ می گردد که ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی  جهت دفاع از اتهام خود در شعبه پانزدهم دادیاری  دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان اردبیل حاضر شود در صورت عدم حضور 

تصمیم  مقتضی طبق قانون اتخاذ خواهد شد. 
109408  دادیار شعبه پانزدهم دادسرای  عمومی و انقالب اردبیل -  سعید لطفی 

دادنامه 
ش�اکی: آقای اکبر جباری فرزند خانقلی  به نش�انی استان اردبیل خ انقالب ک امیریه پ67  متهم: آقای صادق تخت روان  فرزند   حسن به 
نش�انی دزفول ش�وش دانیال خ قدوس پ61  ا تهام: کالهبرداری  رای دادگاه در خصوص اتهام  آقای صادق تخت روان فرزند حسین دایر بر 
کالهبرداری از طریق جعل امضاء در روی یک فقره چک و استفاده از آن با عنایت  به محتویات پرونده  نظر به اینکه  شاکی در  جلسه بازپرسی  
بیان داشته آقای محمد تخت روان یک راس اسب به مبلغ هشت میلیون تومان فروخته و آقای صادق  تخت روان که برادر وی هست چک  
ش�ماره 1624/929788/35  عه�ده بانک ملت به نام خو دش را نوش�ت و امضاء کرد و خریدار هم ظهر چ�ک را امضاء نمود و به من داد در 
سررسید چک را به بانک بردم در بانک اعالم شد موجودی ندارد و امضاء صادر کننده با نمونه امضاء با نکی مطابقت ندارد و آقای صادق تخت 
روان عمدا  امضاء واقعی خود را نزده است  در حالی که در جلسه دادگاه اعالم نموده متهم مارالذکر با  وی معامله کرده و چک متعلق به برادرش 
را به وی داده علی ایحال  با عنایت به  اینکه به نظر جعلی صورت نگرفته و صرفا صاحب حساب امضایی مغایر با نمونه امضاء  موجود در بانک 
نموده که باعث عدم پرداخت چک شده که دارنده می تواند مبادرت به طرح دعوی حقوقی علیه صادر کننده چک و ظهر نویس نماید فلذا به 
لحاظ عدم احراز تحقق بزه کالهبرداری  به استناد  ماده 4 از قانون آئین دادرسی  کیفری  رای بر برائت متهم  از اتهام انتسابی صادر می گردد 

رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم  تجدید نظر استان می باشد. 
109409 رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو اردبیل  - علیرضا قادری

دادنامه 
پرونده کالسه 9609988704300331 شعبه 23 عمومی شورای حل اختالف اراک  تصمیم نهایی  شماره 
9709978704300238   خواهان: مدیریت شعب بانک ملت  استان مرکزی با سرپرستی مجید قدیری 
با وکالت آقای علی رضا طاهری فرزند غالمرضا به نشانی  مرکزی اراک اراک میدان و لیعصر طبقه سوم 
کلینیک  رازی واحد 13  خواندگان:  1. آقای مسعود نظاملو  فرزند محمد یوسف به نشانی مرکزی اراک 
خ ش  رجایی ک تک درختی  2. آقای مقداد فیروزی فرزند ایرج به نشانی مرکزی اراک خ شریعتی ک 
ش�ریعتی بن بس�ت چاوشی  خواس�ته: مطالبه و  جه بابت ... رای شورا  راجع به دعوی مدیونیت شعب 
بانک ملت اس�تان مرکزی با سرپرستی آقای  مجید قدیری با وکالت آقای علیرضا طاهری وکیل  پایه 
یک دادگستری به شماره وکالتنامه 841280  به طرفیت آقایان 1. مسعود نظاملو  فرزند محمد یوسف  
2. مقداد فیروزی فرزند ایرج  به خواسته  محکومیت تضامنی  خواندگان  به پرداخت  مبلغ 100221941  
ریال بابت اصل بدهی و مبلغ 26438120  ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/2/27 جمعا به 
مبلغ 126660061  ریال و خسارت روزانه به مبلغ 57662 ریال و خسارات دادرسی  از توجه به محتویات 
وا وراق پرونده از جمله مالحظه برگ دادخواست و فتوکپی  مصدق قرارداد  مرابحه تنظیمی به شماره 
880419- 191 مورخ�ه 1393/5/29 فی مابین بانک مل�ت و خواندگان به عنوان وام گیرنده و ضامن با 
امضا منتسب به نامبردگان مبنی بر اینکه خواندگان بابت تسهیالت مالی دریافتی متضامنا متعهد    ایفای  
دین مذکور در قرارداد  به خواهان شده اند نظر به اینکه خواندگان  با وصف ابالغ قانونی و رعایت انتظار 
کافی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و در برابر ادعای خواهان  هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده و در 
قبال مستندات و دعوی مطروحه ایراد  و اع تراضی نکرده و هیچ دلیلی مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه 
ننموده و تکذیبی نیز به عمل نیاورده است و  با توجه به  اینکه به درخواست  خواهان   موضوع  کارشناسی  
شده و کارشناس منتخب به علت  کمبود مدارک انجام کارشناسی را میسر ندانسته بنابراین با عدول از 
انجام کارشناسی  با توجه به مراتب معنونه دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 403 و 
404  قانون تجارت و ماده 198  قانون برنامه پنجم  توس�عه و مواد 198 و 202 و 515 و 519  قانون آئین 
دادرسی مدنی و مواد 10 و 230 و 271 و 272  و 1258 و 1289   و 1301  قانون مدنی و تبصره یک  قانون 
الحاق دو تبصره به ماده 15 اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا  مصوب 1376 و مواد 9 و 19 و 25 و 26 
و 27  قانون شوراهای حل اختالف  حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 126660061  
ری�ال مبلغ 100221941 ریال بابت اصل بدهی و مبلغ 26438120 ریال خس�ارت تاخیر تادیه  تا تاریخ 
1396/2/27  و روزان�ه مبل�غ 57662  ریال تا تاریخ  1396/2/27 لغایت پرداخت اولین مبلغ در  اجرای 
احکام  بابت خسارت تاخیر تادیه روزانه  و مبلغ 3456000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز 4400000 ریال  
حق الوکاله وکیل  در حق  خواهان صادر و ا عالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا ع و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت 20 روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم محترم  عمومی حقوقی شهرستان اراک می باشد. 
3879 قاضی شعبه 23 شورای حل اختالف اراک 

آگهی 
در پرونده کالسه 960187  شعبه 13 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب  اراک آقای حسین شیری بکلر کندی فرزند بخشعلی دارای کد ملی 
371539013   به اتهام مشارکت در انجام اعمال متقلبانه  از طریق صحنه سازی صوری تصادف جرحی ن تهی به دریافت و  جه از بیمه در 
این شعبه تحت تعقیب  بوده و مجهول المکان  می باشد فلذا مطابق ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92  به نامبرده ابالغ می 
گردد تا یک ماه پس از نش�ر آگهی  جهت انجام تحقیقات و رس�یدگی  به اتهام خود در ش�عبه حضور یابد در صورت عدم حضور  در مهلت 

قانونی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
3877  دادیار شعبه 13 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اراک 

آگهی مزایده 
درراستای اجرای دادنامه شماره 9609973819701220صادره ازشعبه سوم دادگاه حقوقی 
بروجن درپرونده کالسه 961679اجرای احکام مدنی دادگستری بروجن موضوع دعوی 
خانم مینا قاس�می بطرفیت اقای علی اصغر مهرابی و..مبنی برمطالبه نظر به درخواست 
وکیل محکوم له وجهت اجرای مفاد دادنامه صدارالذکر جلسه مزایده ای درمحل اجرای 
احکام مدنی دادگستری بروجن با حضورنماینده دادستان جهت فروش ملک بشرح ذیل 
راس ساعت 9 صبح مورخه 1397/9/13 تشکیل وبه کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد ش�د برنده مزایده می بایس�تی 10 درصد قیمت پیشنهادی رافی 
المجلس پرداخت ومابقی را ظرف یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز وفیش انرا 
به این اجرا ارائه نماید درصورتی که ظرف مدت یک ماه مبلغ مزایده را نپردازدسپرده او 
پس ازکسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید می گردد شرکت درمزایده 
برای عموم ازاد است به استثناء مسئولین اجرا واقربای سببی ونسبی انان ضمنا متقاضیان 
ش�رکت درمزایده می توانند  ظرف پنج روز قبل ازمزایده ب�ا اطالع این اجرا ازمال مورد 
مزایده بازدید نمایدمشخصات ملک 1- سه دانگ یک باب ساختمان مسکونی به شماره 
پ�الک ثبتی 533/2957واقع درش�هربروجن بلوار ملت کوچه ش�هید راس�تاد غزال با 
مس�احت کل عرصه 230 متر مربع واعیانی شامل دو قسمت شمالی وجنوبی با کاربری 
مسکونی می باشد که مساحت آنها عبارت است ازقسمت شمالی 88مترمربع وقسمت 
جنوبی 42مترمربع دارای امتیازات اب برق وگاز دارای حدودات اربعه شماال بطول 10متربه 
ملک مجاور شرقا بطول 23 متر به ملک مجاور غربا بطول 23متر به ملک مجاور وحدودا 
بطول 10 متر به کوچه که براس�اس نظریه کارشناس به ارزش 1/525/000/000ریال براورد 
گردیده است 2- ملک دارای سند تک برگی شش دانگ به شماره سند 305551ح/93به 
ش�ماره فرعی 790 ازاصلی 534 به مس�احت 257/87مترمربع به نام چراغعلی مهرابی 
کلبی بکی واقع دربروجن خیابان ش�هدا با حدودات اربعه ش�ماال درس�ه قسمت اول به 
دیوار بطول 1/08به ش�ماره 522 فرع�ی از534اصلی دوم بطول 10/36 به ش�ماره 747 
فرعی از534اصلی وسوم دیوار به دیواربطول 1/16به شماره 792فرعی از434اصلی شرقا 
بطول 20/58 به ش�ماره 791فرعی از534اصلی  جنوب�ا درب ودیوار بطول 12/60به بلوار 
شهداوغربادردوقسمت اول بدیوار بطول 17/30به شماره 1871فرعی از534اصلی ودوم 
دیوار به دیوار بطول 3/05به ش�ماره 522فرعی از534اصلی که اعیانی ملک ش�امل دو 
قس�مت مس�کونی با امتیازات اب برق وگاز مجزا وراه دسترسی مجزا ازسمت جنوب با 
عرض ورودی خالص 2/60ویک انباری درامتداد آشپزخانه وراه دسترسی ازسمت جنوب 
که ساختمان مسکونی خالی از سکنه می باشد ودرقسمت دوم دو دهنه مغازه متصل به 
مس�احت حدود 35متر مربع با کاربری فعلی تج�اری دارای فعالیت خبازی با امتیاز اب 
برق وگاز مجزا که دارای یک صلح نامه بدون تاریخ که یک دانگ ازکل شش�دانگ خانه 
مس�کونی را به خانم مینا قاسمی س�یوکی صلح گردیده که یک صلح نامه مشروط نیز 
وجود دارد که یک باب مغازه را درتاریخ 88/3/21به مساحت تقریبی 32/06مترمربع را 
به اقای علی اصغر مهرابی صلح نموده ش�ده 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 

حصروراثت
آقای محمد حیدری  فرزند علی دارای ش�ماره شناس�نامه 720 صادره از ح 5 بیرجند  به شرح دادخواست کالسه 97/24 شواری مود از این 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی حیدری   فرزند علی دارای  شماره شناسنامه 721 
در مورخه 1397/7/23 در اقامتگاه دائمی خود استان ساری  فوت نموده ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به 1- محمد حیدری فرزند 
علی 1321/1/2 دارای ش�ماره ملی 0651509106 صادره از حوزه5 بیرجند برادر متوفی 2- فاطمه نس�اء س�ادات ابراهیمی فرزند ابوالقاس�م 
متولد 1339/3/12 و شماره ملی 0651509866 همسر متوفی مرحوم به جز وراث فوق وراث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزیور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و الی گواهی صادر خواهد شد
1275- شورای حل اختالف حوزه 2 شهر مود

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 970793 آقای / خانم مریم مجلس�ی شیخانی با وکالت  جابردژکام  به شماره شناسنامه 15  فرزند فیض اله از این شورا در 
خواست  گواهی حصر وراثت نموده  و چنین  توضیح داده که  شادروان رقیه مجلسی شیخانی فرزند فیض اله در تاریخ90/5/3 در شهرستان  
الهیجان فوت نموده  است و ورثه آن  مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند : 1- طال نجفی شیخانی شماره شناسنامه 12 نام پدر شریف نسبت  
فرزند دخترمتوفی 2-  صغرا نجفی شیخانی شماره شناسنامه 17 نام پدر شریف نسبت  فرزند دخترمتوفی 3-  کبری نجفی شیخانی شماره 
شناسنامه 141 نام پدر شریف نسبت  فرزند دخترمتوفی 4-  علی نجفی شیخانی شماره شناسنامه 24 نام پدر شریف نسبت  فرزند  پسر 
متوفی 5-  احمد نجفی شیخانی شماره شناسنامه 16 نام پدر شریف نسبت  فرزند  پسر متوفی  6-  بهروز نجفی شیخانی شماره شناسنامه 
68 نام پدر ش�ریف نس�بت  فرزند  پسرمتوفی  7-  بهرام نجفی شیخانی ش�ماره شناسنامه 79 نام پدر شریف نسبت  فرزند  پسرمتوفی  
8-  ش�ریف نجفی ش�یخانی شماره شناسنامه 2720656062 نام پدر شریف نسبت  فرزند  پسرمتوفی  و به غیراز وراث  نامبرده  باال ورثه  
دیگری ندارد. اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات  قا نونی  و ثبت آن  به شماره 970793 مفاد در خواست  مزبور  را در یک 
نوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاریخ  نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  

یازده  شورای حل اختالف الهیجان تسلیم نماید . درغیر اینصورت  گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادر  خواهد شد.
ح  5147   قاضی شورای حل اختالف  شعبه  یازده شهری  الهیجان - مجتبی احمدی

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره 325/97/ الف  آقای  محمد رضا غفوری رحیم آبادی  دارای شناس�نامه  ش�ماره 558 فرزند محمد علی  از این  دادگاه  در 
خواس�ت  گواه�ی  حص�ر وراثت نموده  و چنین توضی�ح داده  که مرحومه  صغری خیر خواه  رحیم آب�ادی فرزند حبیب اله در تاریخ  
97/7/1 در اقامتگاه دائمی خود  ش�هر رحیم  آباد بدرود زندگی  گفته  ورثه آن  مرحوم منحصر اس�ت به 1- محمد رضا غفوری رحیم 
آبادی  ش�ماره شناس�نامه  558 فرزند  محمد علی  فرزند متوفیه 2- علیرضا غفوری رحیم آبادی  شماره شناسنامه  7 فرزند  محمد 
علی  فرزند متوفیه  3- شایسته غفوری شماره شناسنامه 16 فرزند محمد علی  فرزند متوفیه   4- باتیه غفوری رحیم آبادی  شماره 
شناسنامه  1062 فرزند  محمد علی  فرزند متوفیه 5-  آسیه غفوری رحیم آبادی  شماره شناسنامه  1185 فرزند  محمد علی  فرزند متوفیه 
و غیر از  وراث نامبرده  باال ورثه دیگری ندارد اینک پس از  مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن  بشماره  970287 مفاد در 
خواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه ای از متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه  به دفتر شعبه اول شورای حل اختالف  رحیم آباد تسلیم  نماید در غیراینصورت  گواهی حصر وراثت برابر  درخواست صادر خواهد شد.
ح  5148   قاضی شورای حل اختالف  شعبه اول  رحیم آباد – محمد تاواتاو

 ابالغیه
 شماره بایگانی شعبه 970318 مشخصات  ابالغ شونده  حقیقی : 1- نام : مجتبی  2- نام خانوادگی : جعفری مهرآبادوی 3- نام پدر : مرتضی 
4- کدپستی : 5- کد ملی : 6- نشانی : گیالن- آستانه اشرفیه خ  استقالل ک ایثار بن بست 14 7- منطقه شهرداری: تاریخ حضور :1397/10/06 
ساعت حضور :09:00 در خصوص دعوی  زهرا یاری  لیچائی به طرفیت شما مبنی بر مطالبه نفقه همسردر وقت مقرر  جهت رسیدگی  دراین شعبه 
حاضر شوید. این ابالغیه برای شما به سامانه  ابالغ ارسال  گردیده است. به سامانه ابالغ مراجعه کنید و با استفاده از شناسه و رمز کابری خود، 
اطالعات این ابالغیه و پیوستهای آن را از قسمت “ دریافت با شماره “ با وارد نمودن شماره و تاریخ صدور ابالغیه دریافت و مشاهده کنید. چناچه 
جهت ورود به سامانه، حساب کابری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و درصورت 

عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق قضائی بوده و ابالغ محسوب می شود. 
ح  5149   شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان آستانه اشرفیه

ابالغیه
 شماره بایگانی شعبه 971019 مشخصات  ابالغ شونده  حقیقی : 1- نام :  فرانک  2- نام خانوادگی :  سیفی پور 3- نام پدر : علی 4- کدپستی 
: 5- کد ملی : 0083025820- نش�انی :  اس�تان گیالن- شهرستان الهیجان – الهیجان- شیخانبر- بعد از  وادی – روبروی  کوچه 28- پالک 
3222-   7- منطقه شهرداری: آگهی ابالغ  وقت رسیدگی  پرونده :971019 شعبه : اول دادگاه عمومی  حقوقی الهیجان  بدینوسیله به آقای  سید 
مهران سلیمانی قصاب محله فرزند سید عبدالحسین مجهول المکان  اخطارمی گردد خانم فرانک  سیفی  پور فرزند علی دادخواستی  به خواسته  
طالق به طرفیت  شما در دادگستری  الهیجان تقدیم نموده است. لذا پس از ارجاع  به این شعبه و ثبت آن  به شماره مذکور وانجام تشریفات 
قانونی، مستندا به ماده 73 قانون  آیین دادرسی دادگاههای  عمومی انقالب در امور مدنی  با انتشار آگهی در یک نوبت و در یکی ازروزنامه های 
کثیر االنتشار/ محلی  دعوت می  نماید در دفتر  شعبه اول  دادگاه عمومی  حقوقی الهیجان حاضر  نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم  را دریافت  

نموده  ، در جلسه دادرسی ساعت 12 ظهر  صبح روز چهارشنبه تاریخ 1397/10/5 شرکت نمائید.
ح  5150    مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  الهیجان – محمد تقی جمشید عینی

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی  دادخواست و ضمائم
 شماره بایگانی  شعبه 970899  کالسه پرونده 970899 خواهان : حسین عروج نیا خوانده : سید عزیز خوشخو کوشالشاه  خواسته  : ابطال سند 
خواهان  دادخواستی به خواسته  فوق تسلیم دادگستری  نموده که جهت رسیدگی  به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی  الهیجان ارجاع  گردید 
و پس از ثبت بتاریخ 97/10/19 ساعت11 صبح وقت رسیدگی  تعیین شده است ) جهت حضور در وقت رسیدگی ( که به دلیل مجهول المکان 
بودن خواندگان مذکور بنا به درخواست خواهان از طریق نشر آگهی  ظرف مدت  یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی  کامل خود  
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در تاریخ مقرر جهت رسیدگی حاضر شود در غیر اینصورت وقت رسیدگی  و نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
ح  5151   مدیر شعبه دوم حقوقی الهیجان- غالمی

 ابالغیه
 شماره بایگانی شعبه  970862 مشخصات ابالغ شونده حقیقی1- نام : شاهین  2- نام خانوادگی : نوروزی 3- نام پدر : 4- کدپستی : 5- کد ملی 
: 6- نشانی : تهران 7- منطقه شهرداری : مهلت حضور : 30 روز  آگهی احضار متهم- مربوط به دادسرا در پرونده کالسه 9709981439600831 
این شعبه آگهی  احضار متهم آقای  شاهین نوروزی دایر بر سرقت مقرون به آزار نسبت به شاکی ) سید مصطفی طاووسی پیکانی ( تحت تعقیب 
قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 مصوب سال 92 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای 
عمومی و انقالب به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد مقرر ) یکماه پس از  انتشار ( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی 

است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی  بعمل  خواهد  آمد.
ح  5152   بازپرس شعبه اول دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان  سیاهکل- سید رحیم سعادت میر قدیم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی  دادخواست و ضمائم
 شماره بایگانی شعبه:970743 مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 1- نام : مجید 2- نام خاوادگی : پور رجب 3- نام پدر :  4- کدپستی : 5- کدملی 
: 6- نشانی : استان گیالن- شهرستان رشت – رشت- مجهول المکان  7- منطقه شهرداری : تاریخ حضور :1397/10/06 ساعت حضور : 11:00 
کالس�ه پرونده 970743 خواهان : رس�ول تقی نژاد  خوانده : مجید پور رجب خواس�ته :  اعتراض به عملیات  اجرایی  خواهان  دادخواستی به 
خواسته فوق تسلیم دادگستری نموده که جهت رسیدگی  به شعبه  دوم دادگاه عمومی  حقوقی الهیجان  ارجاع گردید و پس از ثبت بتاریخ 
1397/10/6 س�اعت 11 صبح  وقت رس�یدگی  تعیین ش�ده اس�ت ) جهت حضور در وقت رسیدگی ( اصل کلیه اس�ناد استنادی را  در جلسه 
حاضرنمایید قبل از حلول جلسه دادرسی  یا در زمان  تشکیل  جلسه دفاعیات خود را بصورت   الیحه کتبی بپیوست دالیل به دادگاه اعالم  
نمایید( که به دلیل مجهول المکان بودن خوانده  مذکور  بنا  به در خواس�ت خواهان  از طریق نش�ر آگهی  ظرف مدت  یک ماه به دفتر  دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم  نش�انی کامل خود  نس�خه ثانی  دادخواست و ضمائم را دریافت و در تاریخ مقرر جهت رسیدگی حاضر شود در غیر این 
صورت وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم  ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابی  رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. مدیر شعبه 
دوم حقوقی الهیجان – غالمی کاربری خود اطالعات این ابالغیه و پیوستهای آن را از قسمت “ دریافت با شماره “ با وارد نمودن شماره و تاریخ 
صدور ابالغیه دریافت و مشاهده کنید. چناچه جهت ورود به سامانه، حساب کابری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از 
دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و درصورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول 

اوراق قضائی بوده و ابالغ محسوب می شود. 
ح   5153   شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان الهیجان 

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 شماره بایگانی شعبه970465  بدینوسیله به خواندگان مجهول المکان خانمها اشرف صیانی و اکرم صیانی اخطار می گردد، خواهان خانم  فاطمه 
شکوری با وکالت آقای نصیر حسینی دادخواستی به طرفیت شما به خواسته 1- اثبات مالکیت علی الحساب مقوم به مبلغ 3100000 ریال 2- ابطال 
سند علی الحساب مقوم به مبلغ 3100000 ریال با احتساب جمیع خسارات دادرسی در دادگستری شهرستان املش تقدیم نموده است . لذا پس 
از ارجاع به این ش�عبه و ثبت آن به ش�ماره 9709981435100365 و انجام تش�ریفات قانونی  و تشکیل جلسات دادرسی و  صدور قرار  ارجاع 
امر به کارشناسی و انتخاب آقای شعبان رجبی پور  کشایه به عنوان  کارشناس، مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های  عمومی 
و انقالب در امور مدنی  با انتش�ار این آگهی در یک نوبت و در یکی از  روزنامه های کثیر االنتش�ار ، دعوت می نماید در دفتر ش�عبه اول  دادگاه 
عمومی ) حقوقی ( دادگستری  شهرستان املش حاضرو در جلسه دادرسی  روز  یکشنبه تاریخ 1397/10/02 ساعت 9/30 ) جهت اجرای  قرار 

کارشناسی ( شرکت  نمائید.
ح  5154   مدیر دفتر  شعبه اول  دادگاه عمومی  ) حقوقی  دادگستری ( شهرستان املش –علیرضاتشکری

 ابالغیه
شماره بایگانی شعبه 970779  مشخصات ابالغ شونده حقیقی :1- نام : بهادر 2- نام خانوادگی : شریفی 3- نام پدر : 4- کدپستی : 5- کد ملی 
:6- نش�انی : مجهول المکان 7- منطقه ش�هرداری : کالس�ه پرونده :9709981420300535 به شماره بایگانی 970779/ح3  آگهی ابالغ وقت 
رسیدگی  به خواندگان مجهول المکان : آقای  بهادر شریفی و رسول قاسمی بدینوسیله به آقایان بهادرشریفی و رسول  قاسمی مجهول المکان 
اخطار میگردد خواهان آقای  سید حسین نجیبی گهراز دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد ) ابطال قرار  دادهای  1368-1369-1378 و یک 
فقره مبایعه نامه  بدون تاریخ و نیز تنفیذ قرار داد به طرفیت شما و غیره و در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی لنگرود تقدیم نموده است لذا 
پس ازارجاع به این شعبه و ثبت آن  به شماره مذکور و انجام تشریفات  قانونی  و مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی  با انتشار این آگهی  در یک نوبت و دریکی از روزنامه های  کثیر االنتشار دعوت  مینماید که در تاریخ 97/10/05 ساعت 
11:30 صبح در این شعبه حضور یابید.ضمنا پس از انتشار اگهی به سامانه ابالغ مراجعه کنید و با استفاده از شناسه و رمز کاربری خود اطالعات این 
ابالغیه و پیوستهای آن را از قسمت “ دریافت با شماره “ با وارد نمودن شماره و تاریخ صدور ابالغیه دریافت و مشاهده کنید. چناچه جهت ورود به 
سامانه، حساب کابری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و درصورت عدم دسترسی، به 

نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق قضائی بوده و ابالغ محسوب می شود.
ح  5155   مدیر شعبه سوم  دادگاه عمومی  ) حقوقی (  دادگستری شهرستان لنگرود- علیجانی

آگهی 
)) آگهی  ابالغ وقت رسیدگی  مورخ 1397/10/19 روز چهارشنبه ساعت 9/30 به خواندگان مجهول المکان ردیف 2و3و4 به اسامی شهرام  ترمه 
باف شیرازی فرزند عباسعلی – امیر صیاد فرزندعلی – امیرهوشنگ میر رحیم فرزند سید جالل ((  شماره بایگانی  شعبه 970485 در خصوص 
کالسه ی 9709981425200349 به شماره بایگانی  970485 – دعوی  خواهان 1- نیلوفر کیکاوسی 2- سودابه کیکاوسی با وکالت آقای علیرضا 
عسکری بطرفیت 1- لیال پیرکتم جانی 2- شهرام ترمه باف شیرازی 3- امیر صیاد 4- امیرهوشنگ میر رحیم 5- پریوش کیکاووسی خواسته 
– خلع ید- ابطال سند رسمی  انتقال نسبت به سه دانگ مشاع از پالک ثبتی  303/199 و خسارات دادرسی ، دادخواستی توسط وکیل خواهان 
تنظیم ، دربه این شعبه ارجاع و ثبت گردید با توجه  به تعیین جلسه ی رسیدگی  وقت رسیدگی  مورخ  1397/10/19 روز  چهارشنبه ساعت9/30 
صبح به خواندگان مجهول المکان ردیف 2-3 و 4  اسامی شهرام ترمه باف شیرازی فرزند عباسعلی – امیر صیاد فرزند علی – امیر هوشنگ 
میر رحیم  فرزند  سید جالل  ، به تجویز  ماده 73 قانون آئین  دادرسی  مدنی مراتب  در یکی از  روزنامه های  کثیر االنتشار  آگهی  می شود و 
خواندگان مزبور  با حضوردر دفتردادگاه  با داشتن  کارت شناسایی  ضمن اعالم  صحیحی  آدرس  محل اقامت  خویش نسبت  به اخذ  دادخواست 

و ضمایم  آن  و ثبت  نام ثنا خویش اقدام و در جلسه ی رسیدگی   دادگاه  حضور  یابند.
ح  5156   مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی  حقوقی  شهرستان  رودسر- مهدی پور

 آگهی  ابالغ وقت رسیدگی  اجرای  قرار کارشناسی مورخ 1396/10/17 روز دوشنبه ساعت 12 ظهر  به 
خواندگان مجهول المکان 

 شماره بایگانی  شعبه 960163 در خصوص  کالسه ی  9609981425200162 به شماره بایگانی  960163- دعوی خواهان  اداره کل  اموال  و امالک  
استان  گیالن بطرفیت آقای احمد سروش فرزند  رمضانعلی بخواسته – خلع ید از  قطعه 24 تفکیکی از سنگ 32 اصلی  واقع در  شیرین محله 
به مساحت  3275/24 متر مربع مقوم  به مبلغ  پنجاه میلیون و ده ریال  و ازاله ی  اعیان به مساحت تقریبی 500 مترمربع مقوم به مبلغ پنجاه 
میلیون و ده ریال و مطالبه ی اجرات المثل ایام تصرف از تاریخ 1395/11/1 لغایت تاریخ صدور حکم  قطعی و اجرای آن علی الحساب مقوم به مبلغ  
پنجاه میلیون و ده ریال و خسارات دادرسی ، دادخواستی توسط خواهان تنظیم ، در به این شعبه ارجاع و ثبت گردید با توجه به تعیین جلسه ی 
رسیدگی  اجرای قرارکارشناسی ) کارشناس منتخب آقای  موسی  رنجی ( در مورخ 1396/10/17 روز دوشنبه ساعت 12 ظهر به خواندگان مجهول 
المکان احمد سروش فرزند رمضانعلی ، به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  مراتب  در یکی از  روزنامه های کثیر االنتشار آگهی می شود و 
خوانده مزبور با حضور در دفتر دادگاه  با داشتن کارت شناسایی ضمن اعالم صحیح آدرس محل اقامت خویش نسبت به اخذ دادخواست و ضمایم 
آن و ثبت نام  ثنا خویش اقدام و در جلسه ی رسیدگی کارشناسی دادگاه  حضور یابند. ضمنا پرونده  به کالسه بایگانی 960695 موضوع پرونده 
ی 9609981425200625 دعوی اداره  کل اموال  و امالک استان گیالن بطرفیت خواندگان ملوک گلرخ کلدره – خدیجه رمضان زاده – کشور 
جماعتی لس�بو محله- محمد رمضان زاده – زینب رمضان زاده – علی  اکبر رمضان زاده- لیال رمضان زاده –زینت رمضانزاده- فاطمه رمضان 
زاده- صفر رمضان زاده- زهرا رمضان زاده- رضا  رمضان زاده- نرگس رمضان زاده به خواسته – مطالبه اجرات المثل اموال ایام تصرف از تاریخ 
1395/11/01 مقوم به مبلغ  پنجاه میلیون و ده ریال – ازاله اعیان به مساحت تقریبی 500 متر مربع مقوم به مبلغ پنجاه  میلیون و ده ریال – خلع ید 
از  قسمتی از قطعه 24 تفکیکی از سنگ 32 اصلی واقع در شیرین محله به مساحت 3275/24 متر مربع مقوم به مبلغ پنجاه میلیون و ده  ریال 
بلحاظ مجهول المکان بودن خواندگان بصورت توامان با پرونده  صدرالذکر در وقت جلسه  رسیدگی اجرای  قرار کارشناسی مورخ 1396/10/17 
روز دوشنبه ساعت 12 ظهر  در جریان و خواندگان مجهول  المکان به اسامی ملوک گلرخ کلدره- خدیجه رمضان زاده – کشور جماعتی لسبو 
محله- محمد رمضان زاده – زینب رمضان زاده – علی  اکبر رمضان زاده- لیال رمضان زاده –زینت رمضانزاده- فاطمه رمضان زاده- صفر رمضان 
زاده- زهرا رمضان زاده- رضا  رمضان زاده- نرگس رمضان زاده با حضور در دفتر دادگاه با داشتن کارت شناسایی ضمن اعالم صحیح آدرس محل 

اقامت خویش نسبت به اخذ دادخواست و ضمایم آن و ثبت نام  ثنا اقدام و در جلسه اجرای  قرار کارشناسی دادگاه حضور یابند.
ح  5157  مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی  حقوقی  شهرستان  رودسر- مهدی پور

 اجرائیه
 ش�ماره بایگانی  ش�عبه 970001 مش�خصات ابالغ ش�ونده حقیقی : 1- نام : حس�ین 2- نام خانوادگی :نصیر زاده  3- نام پدر : 4- کدپستی : 
5- کد ملی : 6- نشانی : 7- منطقه شهرداری : آگهی  ابالغ اجرائیه به محکوم علیه مجهول المکان شماره اجرائیه :9710421420300171 کالسه 
پرونده : 3/970001 مش�خصات محکوم له :  رضا محمدی س�جیرانی فرزند  محمد علی  به آدرس شهرستان  لنگرود- شهر لنگرود- لیال کوه 
بلوار دهگان درب 5 محکوم علیه: حس�ین نصیر زاده  بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به ش�ماره 970001/ح3  شماره دادنامه مربوطه 
9709771420300236 صادره از این شعبه محکوم  علیه محکوم است به پرداخت  مبلغ نود میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 29/695/000 
ریال بابت هزینه ی دادرسی و خسارت تاخیر  تادیه  تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. ضمنا پرداخت نیم عشر  دولتی  به 
عهده محکوم  علیه می باشد. ضمنا با توجه به غیابی بودن رای  صادره رعایت تبصره 2 ماده 306 ق- آ- د- م الزامی می باشد. مستندا به ماده 
8 قانون  اجرای احکام مدنی  انتشار این آگهی  در یک نوبت و در یکی از  روزنامه های کثیر االنتشار دعوت  مینماید در دفتر شعبه سوم اجرای 
احکام دادگاه عمومی حقوقی لنگرود جهت اجرای حکم مراجعه نمائید. ضمنا پس از  ده روز  پس از ابالغ  مفاد آن  به موقع اجرا گذاشته می شود.
ح  5158   دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی  حقوقی لنگرود- ایمان آقاجانی

 اجرائیه
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 960882 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم 1- نام : بانک انصار مرکزی اس�تان گیالن نام خانوادگی : نام پدر: نشانی : 
رشت- میدان فرهنگ- سرپرستی بانک انصار  مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 1- نام: سید حسن  نام خانوادگی : نعیمی  نیای واحد نام 
پدر : نشانی : سیاهکل- روستای دوستالت 2- نام: سیده مستانه نام خانوادگی : نعیمی  نیای واحد نام پدر : نشانی : رشت- خیابان مطهری- کوچه 
اعتماد 3- نام:  رجبعلی  نام خانوادگی :  بابایی قاضیانی نام پدر : نشانی : سیاهکل- روستای دوستالت مشخصات نماینده  یا قائم مقام قانونی  
محکوم له / محکوم علیه1- نام  : سیده اکرم نام خانوادگی : میر هاشمی نسب نام پدر میر جلیل نشانی : آستانه اشرفیه – خیابان امام – کوچه 
دشتستانی – دفتر وکالت نوع رابطه: وکیل  محکوم له / محکوم لهم : بانک انصار مرکزی استان  گیالن محکوم به : بموجب درخواست اجرای  
حکم  مربوطه به شماره 9710091430201453 و شماره دادنامه مربوطه 9709971430200418 محکوم علیهم متضامنا محکوم  هستند به پرداخت 
مبلغ  420417726 بابت اصل خواسته و مبلغ 13264620 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 11290025 ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه  وفق مفاد دادنامه در حق محکوم له  و پرداخت نیم عشر دولتی  مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی  ( دادگستری 
شهرستان آستانه اشرفیه – حسین نیرومند محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :. 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد) در 
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند  که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در 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 غیرمنقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد شخص 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 س�ال قبل از طرح دعوای اعس�اربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 4- خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هر دو مجازات می شود 
.)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت  مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س�ی روز ارائه ش�ود آزادی محکوم علیه 
از زن�دان من�وط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس�ط محکوم علیه خواهد بود )تبص�ره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394 (.
ح   5159   شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان استانه اشرفیه 

آگهی مزایده  اموال غیر منقول ) بار سوم (
 در پرونده کالسه 940150 اجرای احکام  مدنی دادگستری املش در خصوص دعوی محکوم له  کبری عسگری بطرفیت  محکوم علیه 
محم�د  باق�ر یحیایی بخواس�ته مطالبه مهریه  با توجه  به توقیف اموال بابت  محک�وم  به ) مهریه(  از محکوم  علیه فوق لذا  ار طریق 
مزایده  به ش�رح ذیل به فروش میرس�د. مورد مزایده  عبارت اس�ت از:  یک قطعه زمین  باغ چای فاقد س�ند مالکیت بمساحت  950 
مترمربع به آدرس :  املش- رانکوه رمشایه که  از شمال  به زمین های  خانواده  یحیایی و در ورای آن باغ  کیوی  محمد محمودی از 
ش�رق به باغ  احمد یحیایی از طرف جنوب باغ  ذکریا  یحیایی  و از غرب  به جاده  خاکی عمومی  دسترس�ی  به باغات اهالی  روس�تا  
محدود میگردد  و در حال حاضر بصورت  بایر و پوش�یده  از گیاهان  علفی  و درختچه های غیر مثمر  میباش�د لذا  با توجه  به جمیع  
جهات  طبق  نظریه کارشناسی  از قرار  هر مترمربع  350/000  ریال و  مجموعا  بملبغ  332/500/000  ریال  معادل سی و سه  میلیون 
و دویست و پنجاه هزار  تومان برآورد و ارزیابی  میگردد.  که مقرر است  در روز سه شنبه  مورخه 97/9/13  ازساعت  10 الی 12  ظهر  
در محل  اجرای احکام مدنی دادگس�تری شهرس�تان املش از طریق مزایده به فروش برس�د  مبلغ مزایده از قیمت کارشناس  شروع  
و به  پیش�نهاد  دهنده باالترین قیمت  فروخته  خواهد ش�د  برنده مزایده  می بایس�ت  حداقل ده  درصد از قیمت  پیشنهادی  خود 
رادرروزمزایده نقدا  به حس�اب  س�پرده دادگس�تری  واریز  والباقی  را حداکثر  ظرف  یک ماه  از تاریخ  مزایده بپردازد  و در صورت  
عدم پرداخت  الباقی ثمن مزایده ، وجه پرداختی پس از کس�رهزینه های   مزایده به حس�اب   دولت  تودیع   خواهد ش�د.متقاضیان 
خری�د  ت�ا  پن�ج روز  قبل از  روز مزای�ده  با هماهنگی  این اجراء  می توانند  از مورد  مزای�ده بازدید  نمایند  این آگهی  جهت اطالع  

عموم  در یکی  از روزنامه  های کثیر االنتشار محلی  منتشر  می گردد.
ح    5160  اجرای احکام مدنی  دادگستری   شهرستان املش



رییس کل دادگس�تری استان خراس�ان رضوی از پیشگیری 
از تعطیلی بی�ش از 100 کارگاه تولی�دی و صنعتی در 6 ماهه 

نخست سال 97 خبر داد.

حجت االس��ام علی مظفری در حاش��یه برگزاری نشس��ت مدیران و 
مسئوالن حوزه پیش��گیری از وقوع جرم دادگس��تری استان خراسان 
رضوی، از پیشگیری از تعطیلی بیش از یکصد واحد تولیدی و صنعتی در 

6 ماهه نخست سال 97 خبر داد.
وی با اش��اره به منویات مقام معظم رهب��ری در خصوص لزوم توجه به 
اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: معظم له با درک درستی از شرایط آینده 
بین المللی و مناسبات پیش روی جمهوری اسامی ایران طی سال های 
اخی��ر، اقتصاد را به عنوان مهمترین حوزه تاش و تحرک مس��ئوالن و 
مردم تعیین فرمودند و براین اساس سیاست های کلی نظام ساماندهی 

و در حوزه های مختلف برای اجرا اباغ شد.

وی افزود: براین اس��اس قوه قضاییه به عنوان مهمترین رکن حاکمیتی 
نظام مقدس جمهوری اس��امی ایران نقش بسزایی ایفا کرد؛ به نحوی 
که با حفظ استقال و در سایه تعامل با سایر قوا گام های مؤثری در این 
زمینه برداشته است. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خراسان 
رضوی، مظفری با اش��اره به برخی از سیاست های اباغی خاطرنشان 
کرد: مجموعه قضایی این استان در قالب شورای قضایی استان اقدامات 

مؤثر نظارتی به ویژه در زمینه حسن اجرای قوانین توسط سایر سازمان ها 
و دس��تگاه ها با تأکید بر پیش��گیری از وقوع جرای��م و تخلفات در حوزه 
اقتصادی و مبارزه با جرایم اقتصادی به انجام رس��انده است. وی افزود: 
یکی از مهمترین راهبردهای دادگس��تری اس��تان در زمینه اقتصادی 
مقاومتی حمایت از کارگاه های تولیدی و صنعتی بود و این سیاس��ت از 
طرق مختلف مورد پیگیری قرار گرفت و نتایج خوبی نیز به دنبال داشت. 
رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به برخی اقدامات 
انجام ش��ده خاطرنش��ان کرد: در 6 ماهه نخست س��ال 97 با استفاده از 
ظرفیت های قانونی و با محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم، مسایل 
و مشکات 102 واحد تولیدی با مساعدت های صورت گرفته حل شد و در 
واقع از تعطیلی این بنگاه های صنعتی و تولیدی پیشگیری به عمل آمد.

وی ادامه داد: در 6 ماهه دوم سال جاری نیز این سیاست با قوت و قدرت 
و با همیاری و همکاری تمامی نهادهای ذی ربط و با محوریت معاونت 

پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری این استان ادامه خواهد یافت.

13
   دوشنبه

  28 آبان 1397   
  شماره  4344

   قضایی  

اخبار 

دانستنی های حقوقی

 HEMAYATONLINE. 
IR

با حکم دس��تگاه قضایی و پس از اخطاره��ای مکرر و عدم حضور 
صاحب ملک، یک واحد ویای غیرمجاز در منطقه اوشان- فشم به 
متراژ بیش از یک هزار متر مربع، به دلیل ساخت غیرمجاز و شکایت 

سازمان منابع طبیعی تخریب شد.
به گزارش میزان، در راس��تای حفظ حقوق عامه و صیانت از منابع 
طبیع��ی و با حکم دس��تگاه قضای��ی، پس از اخطاره��ای مکرر و 

ع��دم حضور صاحب ملک، یک واحد وی��ای غیرمجاز در منطقه 
اوش��ان- فشم به متراژ بیش از یک هزار متر مربع، به دلیل ساخت 
غیرمجاز و شکایت س��ازمان منابع طبیعی تخریب شد. همچنین 
چندی پیش در خصوص منطقه دماوند هم حسن ابراهیمی بسابی، 
دادستان عمومی و انقاب اس��امی شهرستان دماوند از تخریب 
670 مورد ساخت وس��از غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون در 

این شهرس��تان خبر داد. وی  در گفت و گویی همچنین اش��اره ای 
به تخری��ب 30 هکتار از ساخت وس��ازهای غیرمج��از در مهرماه 
س��ال جاری در منطقه وادان دماوند که در این راستا دو شهرک به 
70 واحد غیرمجاز تقسیم شده بود داشت و گفت: مطمئناً جلوگیری 
از ساخت وس��ازهای غیرمجاز یکی از سیاست ها در این شهرستان 
است و به طور قاطع و جدی با عوامل و متخلفان آن برخورد می شود.

ویالی غیرمجاز 1000 متری در  اوشان- فشم تخریب شد
با حکم دستگاه قضایی

ضرورت حمایت از 
خانواده های زندانیان

 مدیرکل زندان های استان ایام گفت: 
حمایت از خانواده های زندانیان و کنترل 
آسیب های اجتماعی، در استحکام روابط 
خانوادگی و کاهش ب��ار روحی و روانی 

آنان بسیار موثر است.
عبدالمجید کشوری در جلسه کمیته استانی پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و ارتق��ای مهارت های اخاقی، پرداختن به مش��کات 
خانواده ه��ای زندانی��ان را در برنامه های اصاح��ی و تربیتی حائز 
اهمیت خواند و بیان کرد: حمایت از خانواده های زندانیان و کنترل 
آس��یب های اجتماعی، در اس��تحکام رواب��ط خانوادگی و کاهش 
بار روحی و روانی آنان بس��یار موثر اس��ت و در این راستا حمایت و 
مساعدت دستگاه های ذ ی ربط و مسئوالن در پیشبرد امور، اثربخش 
و ضروری است. وی خاطرنشان کرد: تدوین برنامه های آموزشی، 
پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان زندانیان، ارتقای مهارت های 
اخاقی خانواده های زندانیان، توانمندسازی و برگزاری کارگاه های 
آموزشی ازجمله برنامه های تدوینی و فعالیت های قابل پیگیری در 
حوزه کاهش آس��یب ها و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است که 

بیش از پیش به آنها توجه می شود.

راه اندازی کارگاه صنایع دریایی
 در زندان بندرعباس

 مدیرکل زندان های استان هرمزگان از 
راه اندازی کارگاه صنای��ع دریایی برای 
نخس��تین بار در زندان های کش��ور در 
زندان بندرعباس خبر داد. علی استادی 
از راه اندازی کارگاه صنایع دریایی برای 
نخستین بار در زندان های کشور در زندان بندرعباس خبر داد و گفت: 
برخی رش��ته های فنی و حرفه ای و صنایع دستی در زندان ها اشباع 
شده و بازار کار چندانی هم ندارند و با بازنگری در این رشته ها، کارگاه 
جدید صنایع دریایی در زندان بندرعباس تجهیز و راه اندازی ش��د. 
وی افزود: م��واد اولیه ای��ن کارگاه صدف های دریایی اس��ت و با 
بهره گیری از هنر و خاقیت، آثاری خلق می شود که نه تنها در کشور 

بلکه در کشورهای حاشیه خلیج فارس هم بازار فروش دارد.

استفاده از مرخصی های 
منجر به آزادی  برای زندانیان

 مدیر کل زندان های اس��تان آذربایجان 
شرقی بر استفاده از مرخصی های منجر 
ب��ه آزادی و تخفیف��ات قضای��ی برای 
زندانیان واجد شرایط تاکید کرد. خشایار 
جمش��یدی در جلس��ه کمیت��ه کاهش 
جمعیت کیفری زندان های اس��تان آذربایجان ش��رقی با اشاره به 
تاکیدات اخیر رییس قوه قضاییه در خصوص کاهش جمعیت کیفری 
عنوان کرد: روسای سازمان زندان ها و مسئولنا مرتبط با استفاده از 
مرخصی های منجر به آزادی، آزادی مش��روط و س��ایر تخفیفات 

قضایی، موجبات آزادی مددجویان واجدالشرایط را فراهم کنند.

کارفرمایی ب�ه اتهام تس�بیب در ای�راد صدمات بدنی 
غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین نامه های 
حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت 
دیه در حق ش�اکی خصوصی به رف�ع نواقص موجود در 
ماشین آالت به ش�رح نظریه بازرس اداره کار محکوم 
ش�ده اس�ت. ضمانت رفع نواق�ص مذک�ور در پرونده 

اجرایی چیست؟
نظر به اینکه فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی 
مذکور در آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع 
ماده 91 قانون کار مصوب 1369 است که بر اساس ماده 171 قانون 
کار، مرتکب عاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، مطابق ماده 176 
این قانون به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار به حبس و نیز رفع 
تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی تعیین می کند، محکوم خواهد شد و با توجه به خصیصه 
مس��تمر بودن جرم مذکور )ترک فعل یا فعل(، تعیین مهلت یادشده 
نمی تواند جزیی از مجازات تلقی شود بلکه با انقضای این مهلت و بقا 
یا وقوع مجدد آن تخلفات، ارتکاب مجدد جرم تلقی و مرتکب مجدداً 
مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. بنابراین با پرداخت دیه و جزای نقدی 
)در فرض س��ؤال( پرونده امر بایگانی خواهد ش��د و وظیفه نظارت و 
مراقب�ت در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکاالت و نواق�ص 

به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که 
توسط زوج از دادگاه درخواس�ت شده است، منطبق با 

موازین قانونی است یا خیر؟
تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این 
حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره ای وجود ندارد 
و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 
1117 قانون مدنی خارج اس��ت. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه 
به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می تواند با 

اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.

چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به نقاط 
حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم 
تحت عمل جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی 
قانونی با اعالم علت فوت )شوک عفونی در زمینه عفونت 
منتش�ره داخل ش�کمی و در اثر پارگی احش�ای داخل 
ش�کمی( پزش�کان معالج را به میزان 30 درصد مقصر 
بشناس�د آیا این امر می تواند موج�ب تبدیل نوع قتل از 
عمد به شبه عمد شود و آیا اصوالً چنانچه قتل در تعریف 
عمد بگنجد آیا اصطالح تقصیر بر آن قابل انطباق است؟ 
در فرضی ک��ه ضربات وارده به قصد قت��ل مجنی  علیه بوده یا عمل 
نوع��اً موجب قتل ش��ود و نتیجه حاصله )مرگ( ب��ا قصد مرتکب یا 
نوع عمل منطبق باش��د، با توجه به بند ب ماده 290 قانون مجازات 
اسامی 1392 قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی که در 
استعام آمده، ماهیت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمی  دهد؛ اگرچه 
قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد. در 
هر صورت تش��خیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی 

رسیدگی کننده است.

جلوگیری از آسیب های سربازان وظیفه 
در اولویت قرار دارد

 مدیر کل زندان های اس��تان گلس��تان گفت: 
همواره جلوگیری از آس��یب های جامعه هدف 

سربازان وظیفه در اولویت قرار دارد. 
آموزش��ی  کارگاه  در  رضوان��ی  علیرض��ا 
مهارت ه��ای همس��ریابی و مهارت ه��ای 
اساس��ی زندگی ویژه س��ربازان وظیفه اظهار کرد: مجموعه مدیریت 
همواره جلوگیری از آس��یب های جامعه هدف ویژه سربازان وظیفه را 

در اولویت قرار داده اس��ت.
وی افزود: شما در دوران مقدس سربازی باید مهارت های الزم را کسب 

کرده و در امور فرهنگی فعاالنه شرکت کنید.

برگزاری کارگروه توسعه مدیریت 
زندان های استان گیالن 

 کارگروه توس��عه مدیریت زندان های استان 
گیان با حضور مدیرکل زندان های این استان 
برگزار شد. س��یدحمید حس��ینی در کارگروه 
توسعه مدیریت زندان های استان گیان ضمن 
تشکر از همه اعضای حاضر در جلسه از روند رو 
به رشد و فرایند ارزیابی  این اداره تقدیر کرد و گفت این اداره در سال گذشته 
توانست با تاش های وافر همکاران در تمامي محورها و شاخص ها رشد 
خوبي داشته باشد و باز هم باید تاش مجدانه خود را در روندی رو به رشد 
ادامه داده تا در فرایند ارزیابي س��ال جاری شاهد نتایج بسیار مطلوبتری 

باشیم.
 

اعطای درجه سرهنگ دومی به فرمانده 
یگان حفاظت زندان مرکزی سمنان

 طی مراس��می با حضور مدیرکل زندان های 
استان س��منان، فرمانده یگان حفاظت زندان 
مرکزی این اس��تان با ارتقای درجه، به درجه 

سرهنگ دومی نایل شد.
محمود باهنر در مراسم اعطای درجه سرهنگ 
دومی به سرگرد محمود هاشمیان فرمانده یگان حفاظت زندان مرکزی 
سمنان بیان کرد: ارتقای درجه را افزایش مسئولیت خود بدانید و در انجام 

وظایف محوله موفق و موید باشید.

انواع مجازات ها
مجازات اصلی مجازاتی اس��ت که حسب مورد و به طور خاص در قوانین 
جزایی برای هر جرمی پیش بینی می شود همچنین قاضی می تواند برای 
تکمیل مجازات اصلی ، مجازات دیگری را نیز در نظر بگیرد که در اصطاح 
به آن مجازات تکمیلی گفته می ش��ود. مجازات  تبعی نیز مجازاتی است 
که تبعاً، برای محکومیتی بار می ش��ود و نیازی به قید آن در حکم دادگاه 

وجود ندارد.
مجازات ه��ای تکمیلی و تبعی مجازات هایی اس��ت که ب��ه حکم قانون 
یا دادگاه، با مجازات اصلی جمع ش��ده و عاوه بر مج��ازات اصلی برای 
محکومان اجرایی می ش��ود. با این تفاوت ک��ه مجازات های تبعی به تبع 
محکومیت و به حکم قانون اعمال می شود و مجازات های تکمیلی به تبع 

محکومیت اما به حکم دادگاه تعیین می شود. 
مجازات تکمیلی زمانی مصداق پیدا می کند که قانونگذار به قاضی اجازه 
می دهد عاوه بر مجازات اصلی و در کنار آن، مجازات های تکمیلی را نیز 
در رای خود صادر کند. ویژگی ب��ارز مجازات  تکمیلی، اختیاری بودن آن 
است. به این معنا که قاضی می تواند از مجازات تکمیلی در کنار مجازات 

اصلی استفاده کند.
بر اس��اس ماده 23 قانون مجازات اسامی مصوب س��ال 1392، دادگاه 
می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 6 تا درجه 
یک محکوم کرده اس��ت، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با 
جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چن��د مجازات از مجازات های 
تکمیلی مانند اقامت اجباری در محل معین، منع از اشتغال به شغل، حرفه 
یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، الزام به خدمات عمومی 
و منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دس��ته جات سیاس��ی یا اجتماعی 

محکوم کند.
افراد به تحمل مجازات تکمیلی محکوم می شوند تا اصاح شده و بتوانند 
به جامعه بازگردند، به طور مثال اگر فردی به حمل س��اح اقدام کرده یا 
عاوه بر حمل س��اح، از طریق آن جرمی را مرتکب شده یا دارای حالت 

خطرناکی است، از حمل ساح منع می شود.
م��اده 23 قان��ون مج��ازات اس��امی مص��وب س��ال 1392 مصادیق 
محرومیت های اجتماعی را بیشتر از قانون سابق برشمرده است، مانند منع 
از حمل س��اح، منع خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، 
منع از رانندگی، انفصال از خدمت، منع اشتغال به شغل یا کار معین، منع از 
داشتن دسته چک یا صدور اسناد تجاری برای افرادی که به صدور چک 
بامحل عادت کرده اند و از این قبیل موارد. در حقیقت این ماده مصادیق 

محرومیت ها را افزایش داده و به طور واضح تر بیان کرده است.
ماده 25 قانون مجازات اسامی سال 1392 نیز درباره مجازات های تبعی 
می گوید: محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم 
یا ش��مول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق 
اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند. مجازات تبعی در قانون 
سابق مجازات اسامی چندان مشخص نشده بود البته در ماده 20 قانون 
س��ابق حکم آن آمده بود که وضوح چندانی نداشت همچنین در ماده 25 
مواردی پیش بینی شده اس��ت که بر اساس آن فرد به طور تبعی از حقوق 

اجتماعی محروم می شود. 
حقوق اجتماعی نیز در ماده 26 بیان ش��ده اس��ت که مصایق آن مواردی 
مانند داوطلب ش��دن در انتخابات های مختلف مثل ریاس��ت جمهوری، 
مجلس خبرگان، مجلس ش��ورای اسامی، ش��وراهای اسامی شهر و 
روستا، عضویت در بعضی مراجع مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلح نظام، هیات دولت، تصدی رییس قوه قضاییه، دادستان کل، رییس 

دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری است.

تروریس�م س�ایبری از مصادی�ق مدرن 
تهدیدهای تروریستی است که به سبب 
استفاده از فناوری های نوین و رایانه ای در 
فضای مجازی، توس�ط عواملی در عرصه 
بین الملل صورت می گی�رد. از آنجایی  که 
معمای امنیت بزرگ ترین مس�ئله بشری 
بوده بر آن ش�دیم تا به »بررس�ی حقوقی 
تروریسم س�ایبری« بپردازیم که در این 
زمین�ه ب�ا دکت�ر »محمدمه�دی توکلی«، 
کارش�ناس و مؤل�ف کت�ب حقوق�ی ب�ه 

گفت وگو نشستیم.

توکلی در خصوص مفهوم تروریس��م س��ایبری 
ب��ه روزنامه »حمایت« گفت: تروریس��م به  طور 
کل��ی به معنای خش��ونت و زور برای دس��تیابی 
غی��ر دموکراتیک به اه��داف س��ازمان یافته و 
غیرشخصی است و تروریسم سایبری به معنای 
تخریب و حمله هدفمند به ساختارها و شبکه های 
اطاعاتی و یارانه ای گروه ه��دف برای اهداف 
غیرش��خصی برای اهداف س��ازمانی یا اهداف 
کشوری است. به این معنا که شخص تروریسم 
در تروریس��م سایبری ش��بکه های اطاعاتی و 
رایانه ای کش��ور و گروه هدف را مورد حمله قرار 
می دهد تا از ای��ن طریق به اهدافی مثل تخریب 
زیرس��اخت ها، اطاعات و ایجاد اغتش��اش در 

اقدامات شبکه محور مبادرت بورزد.
وی در خصوص تفاوت های تروریس��م سایبری 
با تروریسم کاس��یک عنوان کرد: در تروریسم 
کاسیک با حمله فیزیکی به تأسیسات اشخاص 
و جمعیت ها و گروه های انسانی مواجه هستیم. در 
حالی  که در تروریسم سایبری این حمله فیزیکی 
به  صورت مس��تقیم رخ نمی دهد. البته تروریسم 
سایبری می تواند موجب انفجار و حمات فیزیکی 
هم شود اما این حمله به  صورت مستقیم نیست. 
در واقع در تروریس��م کاسیک حمله به  صورت 
مستقیم به سازمان ها، نهادها، مردم و مسئولین 
یک دول��ت صورت می گی��رد اما در تروریس��م 

س��ایبری هدف مس��تقیم حمله به ش��بکه های 
اطاعاتی کامپیوت��ری، اینترنت یا اینترانت یک 
مجموعه و یا یک کش��ور است. به  عنوان  مثال با 
یک ویروس یا هک شبکه رایانه ای و اطاعاتی 
انتقال گاز یا آب می توانند گاز یک ش��هر یا یک 
منطقه را قطع کنند و بعد با فشار باال این گاز را به 
لوله ها پمپاژ کنند و با افزایش بار شبکه در بخشی 
از آن ش��بکه باعث انفجارهای خ��ارج از کنترل 
ش��وند. بنابراین تروریس��م س��ایبری برخاف 
تروریس��م کاس��یک حمل��ه فیزیک��ی به طور 
مستقیم در آن رخ نمی دهد اما ممکن است به طور 

غیرمستقیم منجر به حمله فیزیکی نیز شود.
ای��ن حقوق��دان در خصوص قوانی��ن موجود در 
مورد تروریسم سایبری اظهار کرد: در خصوص 
تروریس��م س��ایبری تنها قانونی که به  صورت 
مدون به جرائم سایبری می پردازد »قانون جرائم 
رایانه ای« اس��ت که در قانون جرائ��م رایانه ای 
نیز بیش��تر دید قانونگذار جرم ان��گاری جرایمی 
مثل کاهبرداری رایانه ای، دسترسی غیرمجاز 
به اطاعات، ش��نود غیرمجاز، جعل یارانه ای یا 
مواردی از این نوع اس��ت و آن ن��گاه جامعی که 
قانونگذار باید به تروریسم داشته باشد با توجه به 
ابعاد وسیع مخربی که تروریسم سایبری می تواند 

ایجاد کند در قانون جرائم رایانه ای یا سایر قوانین 
مشاهده نمی شود.

وی اف��زود: در خصوص تروریس��م کاس��یک 
قوانین متعددی داریم که دس��ت قض��ات را در 
جرم انگاری و مجازات باز می کند؛ مواد متعددی 
که در خصوص جرائم علیه امنیت، بغی، محاربه 
و افس��اد فی االرض در قانون مجازات اسامی 
عنوان  ش��ده اس��ت اما قانونگ��ذار در خصوص 
تروریسم س��ایبری این نگاه روزآمد را نداشته و 
ما درخصوص دسترس��ی غیرمجاز به اطاعات 
و ه��ک سیس��تم های یارانه ای و ش��بکه های 
اطاعاتی و ارتباطی در قوانینمان آن طور که باید 
مجازات متناسب با آثار مخرب تروریسم سایبری 

پیش بینی نکرده ایم. 
توکلی تصریح کرد: با مش��اهده قان��ون جرائم 
رایانه ای متوجه خواهید ش��د غی��ر از موادی که 
راجع به ش��نود غیرمجاز یا دسترس��ی غیرمجاز 
به اطاعات در قانون پیش بینی  ش��ده اس��ت با 
مواد دیگری روبرو نیس��تیم و در همین مواد نیز 
مجازات ها بسیار ناچیز و نازل در نظر گرفته  شده 
اس��ت که با ابعاد مخربی که تروریس��م سایبری 
می تواند داشته باشد قانونگذار وارد جرم انگاری 

و اعمال مجازات نشده است.

این مؤلف کتب حقوق��ی همچنین در خصوص 
راهکارهای مقابله با تروریس��م سایبری عنوان 
کرد: با وجود همه آنچه گفته ش��د مبنی بر اینکه 
قانونگذار درباره تروریسم سایبری آن طور که باید 
و ش��اید جرم انگاری نکرده است اما واقعیت این 
است که درباره تروریس��م سایبری بیش از آنکه 
جرم انگاری و پیش بینی مجازات های ش��دید، 
مؤثر باشد تقویت زیرس��اخت های اطاعاتی و 
ارتباطی مؤثر اس��ت. به  عب��ارت  دیگر در بحث 
تروریس��م س��ایبری ما بیش از آنکه روی جرم 
انگاری تمرکز کنیم بایس��تی که بر روی پدافند 

غیرعامل تمرکز داشته باشیم.
وی افزود: با توجه به اینکه در تروریسم سایبری 
حمله کنن��دگان از فراس��وی مرزها به ش��بکه 
رایانه ای و اطاعاتی کشور دیگر حمله می کنند 
در اکثر موارد پیدا کردن آنها و کش��ف اینکه چه 
کس��ی اقدام به حمله کرده و مج��ازات آنها کار 
س��اده ای نیست و عملی اس��ت که ممکن است 
هیچ وقت قابل  دسترس��ی نباشد به همین خاطر 
در بحث تروریسم سایبری مهم تر از جرم انگاری، 
تقوی��ت زیرس��اخت ها و تقوی��ت ش��بکه های 

اطاعاتی و مخابراتی است.
الزم به ذکر است در خردادماه سال جاری اجاس 
کش��ورهای عضو سازمان ش��انگهای در زمینه 
»مبارزه با تروریسم سایبری« با حضور عبدالصمد 
خرم آبادی معاون دادس��تان کل کشور در مسکو 
برگزار ش��د که در این اجاس کشورهای عضو، 
عزم جدی خود را برای مقابله با جرائم سایبری و 
ساماندهی شبکه های اجتماعی که بستر بسیاری 
از جرائم خصوصاً جرائم تروریس��تی هس��تند را 
ابراز داشته و اعام کردند عدم مسئولیت پذیری 
شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام موجب گسترش 
فعالیت گروه های تروریستی در فضای سایبری 

آنها شده است.
همچنین معاون دادستان کل کشور در اجاس 
تخصصی کشورهای عضو س��ازمان شانگهای 
با موضوع مبارزه با تروریس��م سایبری، پیشنهاد 
کرد ع��اوه ب��ر ایج��اد س��امانه ام��ن تعاملی 
بی��ن دادس��تان های کل کش��ورهای عض��و، 
تفاهم نامه های معاضدت قضایی و پلیسی فضای 

سایبر، بین این کشورها امضا شود.

تروریسم سایبری در قاب قانون
دکتر محمد مهدی توکلی در گفت وگو با »حمایت« بررسی کرد

گزیده ها

نظریه مشورتی

رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی مطرح کرد

پیشگیری از تعطیلی 100 کارگاه تولیدی

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
اردبیل از صدور کیفرخواست درخصوص 

یک پرونده بزرگ اقتصادی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگس��تری استان 
اردبیل، ناصر عتباتی از صدور کیفر خواس��ت 
درخصوص یک پرونده بزرگ اقتصادی خبر داد 
و اظهار کرد: متهم با جعل سند، مهر و استفاده 
از این اس��ناد جعلی اقدام ب��ه دریافت چندین 
فقره تسهیات بانکی به ارزش بیش از بیست 
میلیارد ریال از بانک های ملت و رفاه کارگران 
ک��رده و در حال��ی ک��ه این تس��هیات برای 
کارآفرینی و ایجاد ش��غل ب��وده در محل های 
دیگر مانند سفته بازی و خرید و فروش هزینه 

شده است.
وی افزود: بخش��ی از این تسهیات  از محل 

صندوق توسعه ملی بوده است .
دادستان عمومی و انقاب مرکز استان اردبیل 
ادامه داد: در این خص��وص دو نفر از کارکنان 
بانک ملت و چهار نفر از کارکنان بانک رفاه به 
اتهام همکاری و معاونت با متهم اصلی تحت 
تعقیب کیفری قرار گرفته و کیفرخواست برای 

آنان صادر شده است.
وی اضاف��ه ک��رد: در بررس��ی اس��ناد مالی و 
فعالیت های اقتصادی متهم ف��رار مالیاتی به 
ارزش بیست و سه میلیارد ریال کشف و در این 
خصوص نیز اقدام الزم معمول و پرونده منتهی 

به صدور کیفرخواست شده است.
وی ضمن قدردانی از مساعدت های اداره کل 
اطاعات استان اردبیل در خصوص این پرونده، 
به اقدام جدی و برخورد قاطع دستگاه قضایی 

با مفاسد اقتصادی تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
گلستان گفت: دو متهم پرونده تصادف 
مدیرعامل س�ازمان تامین اجتماعی به 

قید کفالت آزاد هستند.

حجت االسام سیدرضا سیدحسینی در رابطه 
با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تصادف 
مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی و معاون 
پارلمانی این س��ازمان اظهار کرد: این حادثه 
جنبه های مختلف��ی دارد که یکی از آنها بحث 
تصادف اس��ت که در شعبه شش��م بازپرسی 

دادسرای گرگان در حال رسیدگی است.
وی افزود: در کارشناس��ی اولیه راننده تریلی، 
راننده لندک��روز و اداره راه هر س��ه به عنوان 
مقصر اعام ش��دند که دالیل آن بی احتیاطی 
دو راننده و نقص راه اعام ش��د و چون به این 

نظریه اعتراض شده، هیأت کارشناسی فرستاده 
می شود تا این موضوعات را بررسی کنند.

دادس��تان عموم��ی و انقاب مرکز اس��تان 
گلس��تان در گفت وگ��و ب��ا خبرگزاری ه��ا 
خاطرنش��ان کرد: موضوع پزش��کی قانونی 
ه��م در خصوص این موضوع مطرح اس��ت 
که بای��د در رابطه ب��ا علت تام��ه فوت نظر 
بدهد همچنین موض��وع مطروحه دیگر دیر 
رسیدن آمبوالنس است که این موضوع نیز 

به طورمجزا در حال رس��یدگی اس��ت.
وی گفت: دو راننده تریلی و ماشین سواری در 
حال حاضر به قید کفالت آزاد هستند همچنین 
در رابطه با متهم س��وم که اداره راه بوده، فعًا 
مدی��رکل راه و شهرس��ازی را در این پرونده 
احضار کردیم و اتهام��ات اولیه به وی تفهیم 

شده است.

دادستان اردبیل اعالم کرد
صدور کیفر خواست 

درخصوص یک پرونده بزرگ اقتصادی

دادستان گرگان خبر داد
آزادی دو متهم پرونده تصادف

مدیرعامل تامین اجتماعی با کفالت

فرزانه دیانتی
 گروه حقوقی 
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چهرهها

پایش لحظه ای قیمت تجهیزات پزشکی
 مش��اور وزیر و مدیر کل تجهیزات 
پزشکی وزارت بهداشت، گفت: نحوه 
توزی��ع و قیمت ه��ای تجهیزات و 
ملزومات مصرفی توسط سامانه های 
آنالین اداره کل تجهیزات پزشکی 
پای��ش لحظ��ه ای می ش��وند. رضا 
مس��ائلی اظهار کرد: ب��ا افرادی که 
خارج از چارچوب  تعریف ش��ده عمل کنند برخورد قانونی می کنیم. وی 
همچنین بیان کرد: حجم بازار تجهیزات پزش��کی در سال ۲۰۲۰ در دنیا 

۴۳۰ و در ایران ۲/7 میلیارد دالر تخمین زده شده است.

آغاز طرح ویژه زمستانه 
از 22 آذرماه

 رییس پلی��س راهنمایی و رانندگی 
ناجا گفت: ط��رح ویژه زمس��تانه با 
هماهنگ��ی تمام��ی دس��تگاه های 
امدادی و خدمات رسان از ۲۲ آذرماه 
آغ��از و تا ۲۲ اس��فند ادام��ه خواهد 
داشت. س��ردار تقی مهری تصریح 
کرد: براساس هماهنگی های انجام 
شده و آمادگی همه دستگاه ها و بهره گیری از تجربیات سال گذشته برنامه 
طرح ویژه زمستانه اجرا خواهد شد.  وی به آمار تصادفات در زمستان سال 
گذش��ته پرداخت و اعالم کرد: بیش از ۳۴۰۰ نفر در سه ماهه زمستان 96 

در اثر تصادفات رانندگی جان باختند.

رشد سفر اروپایی ها به ایران 
 معاون گردشگری کشور از رشد سفر 
گردشگران خارجی به ایران خبر داد 
و گف��ت: ت��ا ۴۵ روز پی��ش، س��فر 
گردش��گران اروپایی ب��ا ۱9 درصد 
کاهش روب��رو بود که اکن��ون این 
فاصله کمتر ش��ده و ب��ه ۱7 درصد 
رسیده است.ولی تیموری با اشاره به 
وضعی��ت آماری گردش��گران خارجی در ای��ران، اظهار کرد: بیش��ترین 
گردشگران ورودی به ایران از کشورهای منطقه هستند که انگیزه شان از 

سفر بیشتر زیارتی، سالمت یا تفریح است.

مدارس گواهینامه استاندارد می گیرند
وزی��ر آموزش وپرورش در مراس��م امضای تفاهم نامه با س��ازمان 
ملی اس��تاندارد گفت: براین اس��اس م��دارس با توج��ه به الگوی 
استانداردسازی گواهینامه الزم را کسب کنند.سید محمد بطحایی 
تصریح کرد: مدارس در طرح تعالی، شاخص های استاندارد را دنبال 
می کنند، البته تعدادی از مدارس توانستند شاخص های استاندارد را 
کسب کنند و به آن سطح و درجه از کیفیت برسند. نتیجه این کیفیت 

باید مستمر در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

هفته پربارش برای کشور
مدیر شبکه پایش سازمان هواشناسی با بیان اینکه در بیشتر مناطق 
کشور در هفته جاری پدیده جوی خاصی نخواهیم داشت، گفت: از 
شنبه هفته آینده بارش های باالی نرمال در تعدادی از مناطق کشور 
پیش بینی می شود.مسعود حقیقت بیان کرد: در هفته آینده در استان 
تهران نیز ش��اهد بارش باران خواهیم بود. حقیقت در پایان در مورد 
شرایط دمایی کش��ور اظهار کرد: در هفته جاری و هفته بعد، انتظار 
تغییرات دمایی قابل توجهی نداریم و در این بازه زمانی، دمای کشور 

در شرایط نرمال خواهد بود.

پرداخت بدهی بیمه سالمت 
مدیر عامل سازمان بیمه سالمت از پرداخت یکهزار میلیارد تومان 
از بدهی س��ازمان به ارائه کنندگان خدمات سالمت تا پایان هفته 
خبر داد و گفت: به این ترتیب در پرداخت مطالبات بخش دولتی به 
مهرماه و در بخش خصوصی در بخشی از استان ها به مردادماه و در 
برخی دیگر به شهریورماه می رسیم.طاهر موهبتی افزود: امیدواریم 
همانطور که سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل تاکنون حمایت 
کرده اند، بتوانیم نظم پرداخت ها را ادامه دهیم و در پنج ماه باقی مانده 

از امسال نیز به تعهد خود عمل کنیم.

نجات ۵۰کارگر از حریق ساختمانی 
سخنگوی س��ازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 
از نجات حدود ۵۰ کارگر از حریق یک س��اختمان اداری تجاری در 
خیابان فرش��ته خبر داد. س��یدجالل ملکی گفت: 6 ایستگاه آتش 
نش��انی به همراه خودروی تنفسی و پشتیبانی را به محل حادثه که 
یک مجتمع تجاری اداری در حال س��اخت بود، اعزام شدند. کانون 
آتش انباری حدودا ۲۰۰ متری در طبقه منفی سه  بود که بالفاصله 
یک گروه از آتش نشانان عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. گروه 

دیگر نیز به موقع کارگران را از خفگی نجات دادند.

معرفی مشموالن باالی لیسانس 
به شرکت های دانش  بنیان

رییس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: تا پایان 
امس��ال حدود دو هزار نفر از مش��موالن دارای م��درک تحصیلی 
لیسانس و باالتر، به شرکت های دانش بنیان معرفی می شوند.سردار 
موسی کمالی افزود: با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری تا پایان 
امسال حدود دو هزار نفر از مشموالن واجد شرایط، به شرکت های دانش 
بنیان معرفی می شوند. به کارگیری مشموالن محقق در شرکت های 

دانش بنیان، رویکرد جدید خدمت سربازی است 

خبر

HEMAYATONLINE.
IR

واردکنندگانصالحیتدارکاغذعنوانکردند

بروکراسی اداری و تحریم؛ دالیل آشفته بازار کاغذ
چندین ماه از انتش�ار فهرست 

گروه
واردکنندگان صالحیت دار کاغذ فرهنگی

می گذرد  و البته در این پروس�ه 
زمانی همچنان وضعیت واردات 
کاغذ بغرنج است. هر روز خبرهای مختلفی از این 
آشفته بازار به گوش می رسد؛ از افزایش قیمت، 
انبار کردن، س�وءمدیریت و... که س�بب ش�ده 
مصرف کنندگان »کاغذ« روی آرامش نبینند! البته 
هفته پیش بود ک�ه رییس اتحادیه واردکنندگان 
کاغذ و مقوا در گفت وگویی با تاکید بر این موضوع 
که به زودی این »طالی سپید« ارزان خواهد شد 
از ناشران و اهالی مطبوعات خواست که در خرید 
ای�ن کاال کم�ی تعلل کنند ت�ا کاغذه�ای جدید 
وارداتی با قیمت مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به بازار تزریق شود. اما پرسشی که این 
روزها از س�وی مصرف کنندگان این کاال مطرح 
ش�ده این که پس تکلیف واردات کاغذ به کشور 
چه ش�د؟ چرا پ�س از ۵ ماه هن�وز واردکنندگان 

نتوانسته اند،  کاغذ به کشور وارد کنند؟

 ظرفیت های اسمی، نه واقعی
در ای��ن خصوص »محمد متول��ی« مدیر انتش��ارات هوپا 
به عنوان یک��ی از واردکنندگان صالحی��ت دار اظهارکرد: 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی در اقدامات خود اسامی 

واردکنن��دگان را معرفی کرد؛ در این اس��امی نام من نیز با 
ظرفیتی به ثبت رس��یده بود  که بیشتر اسمی بود،  نه واقعی. 
زی��را در دنیا برای تولید »بالک« محدودیت وجود دارد. وی 
در گفت وگو با تسنیم با اشاره به این موضوع که کشورهای 
اسکاندیناوی به تولید این نوع کاغذ می پردازند و تولیداتشان 
س��نگین نیست ادامه داد: برای نمونه ۳ هزار تن کاغذ بالک 
را می توانند یک س��اله ب��ه ما تحویل دهند ، ن��ه چند ماهه. 
متأسفانه برخی ناشران تصور می کنند، این ۳ هزار تن کاغذ 
بالک پش��ت درهای گمرک اس��ت و هر روز این پرسش را 
مطرح می کنند که کاغذهایت کو؟ وی توضیح داد: ما پیش 
از این نیز به صورت ماهیانه از این  ش��رکت خریداری کرده 
بودیم، اما اکنون دچار مشکالت نقل و انتقال مالی شده ایم، 
پول هایی که باید حواله می شد )چون ارز دولتی بود(، مستقیم 
حواله نمی شود که این موجب 8 درصد افزایش قیمت شده 
اس��ت. بانک های واس��طه هم 6 تا ۱۰ درصد کارمزد برای 
انتقال پول بر می دارن��د و البته بانک هم ۳۵ درصد حواله را 
بلوکه می کند . طی کردن این مسیر زمان سرمایه گذاری را 
افزایش می دهد بنابراین از زمان ثبت سفارش تا خرید کاغذ 
حداقل ۳ ماه طول می کشد که این اتفاقات موجب افزایش 
قیمت کاغذ خواهد ش��د. متولی با بیان اینکه نکته بعدی در 
افزایش قیمت مرتبط با حمل و نقل اس��ت، پیش بینی کرد: 
من معتقدم که از این زمان به بعد بحران در بازار کاغذ بیشتر 
خواهد شد،  چرا که کره ای ها و اندونزی ها اساساً دیگر به ما 
کاغذ نمی فروشند . هندی ها و چینی ها نیز تعداد محدودی 

برای فروش دارند. مشکالت حمل و ریسک سرمایه گذاری 
نیز ایجاد شده است.

 کاغذه�ای یاران�ه ای ایران، س�ر از ع�راق و 
افغانستان درآورد

اما بر خالف این سخنان، یک واردکننده دیگر کاغذ معتقد 
است که صادرات کاغذ به کشورهای همسایه سبب افزایش 

قیمت و کاهش عرضه شده است.
علی واضحی، مدیر شرکت راهکار برگ بهشت )واردکننده 
کاغذ بالک( در گفت وگو با تس��نیم  با اش��اره به فعالیت این 
ش��رکت در واردات کاغذ طبق فهرست نخست مورد تأیید 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی گفت:  ما از آن فهرست 
بخش��ی را وارد کرده و به صورت مستقیم به ناشران عرضه 
کرده ایم و بخشی نیز در حال واردات است که تا پایان سال به 
تدریج به ناشران مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تحویل خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش قیمت کاغذ گفت: قیمت ارزی که به 
کاغذ و مقوا اختصاص یافته است،  از ابتدای سال برای کاغذ 
تحریر از ۳8۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان و برای کاغذ گالسه 
و مقوای بس��ته بندی از ۳8۰۰ تومان به حدود 8۰۰۰ تومان 
)ارز نیمایی( افزایش یافته اس��ت. بعضی از کارخانه ها دیگر 
حاضر به همکاری با ایران نیس��تند و مابقی تأمین کنندگان 
نیز قیمت های فروش خود را افزایش داده اند. قیمت حمل به 
ایران تا تنی ۱۰۰ یورو گران تر شده است،  هزینه انتقال پول 

به بانک های خارجی، ش��امل 8 تا 9 درصد کارمزد می شود، 
بنابراین قیمت تمام شده انواع کاغذ نسبت به ابتدای سال، 

افزایش جدی داشته است.
واضحی همچنین با اش��اره به افزایش قیمت کاغذ در بازار 
گفت:  قیمت بازار آزاد را عرضه و تقاضا مش��خص می کند، 
دلیل افزایش قیمت های بازار آزاد انواع کاغذ و مقوا، کمبود 
اقالم در راه و نیاز باالی بازار تولید داخلی و صادراتی اس��ت 
و مدیریت بلند مدت قیمت ها فقط از طریق تس��هیل تأمین 

و عرضه ممکن است. البته در بخش نشر با اقدامات وزارت 
فرهنگ و ارش��اد نیاز ناشران از طریق س��امانه درخواست 
کاغذ با قیمت مناس��ب در حال تأمین است، اما برای سایر 
مصارف و مابقی اقالم کاغذ و مقوا، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و تسهیل تخصیص ارز نیمایی به انواع کاغذ چاپ و تحریر 
و بسته بندی، تأمین کنندگان مختلف را به بازار وارد کرده و 

به ثبات قیمت ها کمک خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کاغذ 

در ایران ارزان تر از کشورهای همسایه است،  گفت: اگر کاغذ 
تحریر یارانه ای بندی ۱۵۰ هزار توم��ان ایران را بخواهیم 
در عراق بخریم معادل ۲۰ دالر یعن��ی ۳۰۰ هزار تومان ما 
می شود ، این امر موجب ش��ده که برخی کاغذ را برای تهیه 
دفتر، کتاب و نوش��ت افزار مصرف ک��رده و آن را به عراق و 
آذربایجان و سایر کش��ورهای همسایه صادر کنند،  یکی از 
دالیل کاهش کاغذ در ماه های اخی��ر در بازار این موضوع 
بوده اس��ت. بسیاری از ناشران عراقی و دیگر کشورها چون 
افغانس��تان و... نیز ترجیح می دهند کتاب هایشان در ایران 
منتشر ش��ود ، زیرا برایشان مقرون به صرفه خواهد بود ، این 

یارانه کاغذ تحریر، حجم تقاضا را افزایش داده است.
وی با بیان این مطلب که برخی از قیمت های فعلی بازار لجام 
گسیخته است،  گفت:  کاغذ گالسه و مقوای بسته بندی در 
هفته های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است،  در حالی که 
اگر با ارز نیمایی قیمت تمام شده این دو کاال را محاسبه کنیم،  
باید کیلویی ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان شود اما در هفته های اخیر 
بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان فروش رفته است. حال چرا افزایش 
یافته؟ چون عرضه کم ش��ده، چرا  عرضه کم ش��ده؟ چون 
بروکراسی اداری برای گرفتن ارز نیمایی پیچیده شده است.

واضحی ادامه داد:  متأس��فانه واردکنندگان کاغذ باید با دو 
جبهه مبارزه کنند؛ یکی در خارج از کش��ور و با تحریم های 
بانکی و کشتی رانی امریکا، یکی هم با داخل کشور که باید 
بروکراسی که ایجاد شده و مشکالتی که ارز چند نرخی ایجاد 

کرده را پشت سر بگذارند. 

رضا علیدادی درباره دلیل کندی روند اچ دی ش��دن شبکه ها توضیح داد و گفت : به زودی اعتبارات دولتی در 
قالب اوراق خزانه در اختیار سازمان قرار می گیرد.

معاون توسعه و فناوری صداوسیما در گفت وگو با مهر درباره قطعی های شبکه سه برای مخاطبانی که از روی 
ماهواره به این شبکه دسترسی دارند، بیان کرد: در شبکه سه و زمان پخش برنامه های ورزشی به دلیل کپی 

رایت، دسترسی به این شبکه از ماهواره قطع می شود. 
وی ادامه داد: به دلیل اینکه حق پخش بازی ها به طور انحصاری توسط شرکت ها خریداری می شود، شرکت ها 
اجازه نمی دهند رقابت ها روی ماهواره به صورت باز برای همه پخش شود، بنابراین قطعی هایی که داشته ایم 
بیشتر در زمان رقابت ها و مسابقات ورزشی بوده و در زمانی غیر از زمان پخش بازی ها مشکل دیگری نبوده 
است. علیدادی همچنین درباره روند کند اچ دی شدن شبکه ها بیان کرد: ما برنامه مشخصی برای اچ دی کردن 
شبکه ها داریم و این اقدام در دستور کار ما وجود دارد؛ با این حال باید همه زیرساخت های موجود جمع آوری 
شده و زیرساخت های جدیدی جایگزین شود که هزینه بسیار باالیی را می طلبد. وی اضافه کرد: اعتباراتی که 
دولت در اختیار ما می گذارد برای این زیرساخت ها کافی نیست؛ ضمن اینکه دولت این اعتبارات را با اوراق خزانه 
در اختیار صداوسیما می گذارد و به این شیوه توان خرید ما را کاهش می دهد. به این ترتیب ما با چنگ و دندان 
تالش می کنیم که مسیر اچ دی شدن را هموار کنیم. معاون توسعه و فناوری صداوسیما درباره اچ دی شدن 
شبکه های مورد نظر عنوان کرد: شبکه های یک، دو و سه در یک بازه ۲ ساله قرار است اچ دی شوند که البته 
استودیوهای تولید اچ دی شده اند و بنای ما بر این است که استودیوهای پخش نیز به طور کامل اچ دی شوند.

رسانه ملی

نویس��نده داستان های مجموعه تلویزیونی »حکایت های کمال« از به نیمه رسیدن تصویربرداری این 
سریال ۱۵۰ قسمتی خبر داد. »محمد میرکیانی« نویسنده سریال »حکایت های کمال« در گفت وگو با 
فارس اظهارکرد: حکایت کمال یک مجموعه ۱۵۰ قسمتی است که در ۵ فصل تولید خواهد شد که فصل 
اول آن ۳۱ قسمت خواهد بود و اگر با همت سازمان صدا و سیما کل ۱۵۰ قسمت تولید شود این مجموعه 
بزرگترین مجموعه داستانی در طول تاریخ رسانه رسانه ملی برای مخاطب کودک و نوجوان خواهد بود. 
وی افزود: فضای این مجموعه فضای دهه ۴۰ تهران قدیم است و ناگفته هایی از سبک زندگی ایرانی و 
اس��المی و آداب و رسوم سنتی ملی و مذهبی ما را در آن مقطع زمانی به تصویر می کشد. در حقیقت اگر 
کودک و نوجوانان امروزی بدانند که کودک دهه چهل با چه دشواری دست و پنجه نرم می کردند و چه 
سختی هایی را در زندگی متحمل می شدند به شدت قدر زندگی امروزی خود را خواهند دانست و بسیاری 
از کودکان خواهند دانست که دهه شصت دهه بهشتی در ایران بوده است برعکس آنچه همه می گویند 
که دهه ش��صت دهه محرومیت هاس��ت. میرکیانی تصریح کرد: در حال حاضر تصویربرداری نیمی از 
س��ریال به پایان رسیده و لوکیشن های سریال در شهرک سینمایی غزالی که همان محله کمال است، 
ساخته شده است. ضمن اینکه این محله ها همگی به صورت ماندگار ساخته شده و ۳ خانه، امامزاده، آب 
انبار و چند مغازه مختص این س��ریال ساخته شده اند که مخاطب برای اولین بار آنها را در این اثر خواهد 
دید. خوشبختانه چون ساخت و ساز دکورها همزمان با آغاز تصویربرداری اتفاق افتاد، توانستیم در این 

بخش صرفه جویی خوبی داشته باشیم و هزینه ها را کاهش دهیم.

  مجید مجیدی و احمدرضا درویش به همراه ۳ سینماگر از بنگالدش، آرژانتین و تانزانیا،  فیلم های سینمایی بخش مسابقه بین الملل »حکایت های کمال«طوالنی ترین سریال نوجوانان 
پانزدهمین جش��نواره مقاومت را داوری می کنند. به گزارش جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، ۵ چهره سینمایی از ایران و کشورهای 
استرالیا، بنگالدش و آمریکا ترکیب هیأت داوری فیلم های سینمایی بخش بین الملل جشنواره را تشکیل می دهند. در این خبر اسامی این 
هیأت داوری به این ترتیب آمده است: مجید مجیدی از ایران، احمدرضا درویش از ایران، مارتین مهاندو از استرالیا، غالم ربانی بیپلوب 
از بنگالدش، رودریگو ویال از آمریکا. این هیأت قرار اس��ت ۱۲ عنوان فیلم سینمایی راه یافته به بخش مسابقه این رویداد سینمایی را 

داوری کنند. فیلم هایی از ترکیه، بوسنی، اروگوئه، هند، سوریه، اسپانیا، روسیه و ایران در بخش رقابت خواهند داشت.

  طرح قرآنی »صراط« ویژه حفظ و مفاهیم قرآن، نهج البالغه و صحیفه سجادیه با همت دارالقرآن بسیج در سراسر کشور اجرا می شود. 
در این طرح قرار است ۴۰ موضوع از آیات قرآن کریم به همراه موضوعاتی از نهج البالغه و صحیفه سجادیه که منطبق با موضوعات روز 

جامعه و دانستن آنها در سبک زندگی مؤثر است طی دوره هایی ارائه و عالقه مندان به حفظ و یاد گیری مفاهیم آن بپردازند. 

  با پایان تصویربرداری سریال »بانوی عمارت« و انجام مراحل فنی برای پخش از شبکه سه سیما، محسن چاوشی به عنوان خواننده تیتراژ، 
با این سریال همکاری خواهد کرد. »بانوی عمارت« به کارگردانی عزیزاهلل حمیدنژاد و تهیه کنندگی مجید موالیی، عاشقانه ای را در مقطعی از 

تاریخ قاجار روایت می کند. همچنین پخش این مجموعه تلویزیونی از اواسط آذرماه از تلویزیون آغاز خواهد شد.

  کتاب فروشی های شهر تهران که ش��نبه ۲6 آبان ماه به چهارمین طرح پاییزه کتاب پیوستند، توانستند در نخستین روز فعالیت خود 
بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون  ریال، فروش داش��ته باشند. اس��تان تهران با ۱۰۲ کتاب فروشی در دهمین طرح حمایتی خانه کتاب 
مشارکت داشته است که از این تعداد، 9۴ کتاب فروشی از شهر تهران هستند و بنا به قاعده، با دو روز تأخیر به طرح پاییزه اضافه شدند.

تیترواره

دلیل کندی در پروژه اچ دی شدن شبکه ها

تلویزیون

رییس  پلیس پایتخت و مسئوالن شهری 
در شرایطی از اجرای مرحله جدید طرح 
کاهش در آذرماه خبر داده اند که پیش از 
این عملیاتی شدن فاز دوم آن از اول آبان 

به نیمه ماه جاری تغییر کرده بود.

درحالی که قرار بود پایتخت از ابتدای آبان شاهد 
اجرای فاز دوم طرح کاهش باشد، اما مقرر شد این 
امر به دالیلی مانند ش��لوغی یکباره مراکز معاینه 
فنی، با تاخیر دو هفته ای عملیانی ش��ود. هرچند 
که به طور کلی داش��تن معاینه فنی برای تمامی 
خودروه��ا الزامی ب��وده، اما پیش از ای��ن تنها در 
محدوده های تعریف شده نظارت بر خودروها در 
این خصوص توسط دوربین ها اعمال می  شد که 
در مرحل��ه دوم طرح کاهش این محدوده به تمام 

کالنشهر تهران تسری یافت.

 اتصال به سیمفا و سامانه راهداری  
با این وجود اما روز گذشته سردار حسین رحیمی، 
رییس  پلیس پایتخت از اجرای مرحله جدید طرح 
کاهش از سوم آذرماه خبر داد که حکایت از دادن 
فرصت دوباره به رانندگان در این زمینه است. البته 
محسن پورس��یدآقایی، معاون شهردار تهران نیز 
روز گذش��ته عنوان کرد که از ابتدای آبان پالک 
خودروهای فاقد معاینه فنی را ثبت ش��ده است. 
ضمن اینکه تمامی زیرساخت ها در تهران برای 
اجرای این طرح مهیاس��ت و پ��الک خودروها را 
ثبت و با سامانه سیمفا و س��امانه راهداری  چک 
می شود. شیوه ای که به نظر می رسد تاکنون بیشتر 

شکل ارشادی داشته است.

 هشدار پلیس به شهروندان
البته ریی��س پلیس پایتخ��ت این هش��دار را به 
شهروندان داده است که تنها تا پایان هفته جاری 
فرصت دارند تا نسبت به دریافت معاینه فنی معتبر 
اقدام کنند. بنابراین اعمال قانون مربوط به معاینه 
فنی در سراس��ر تهران از تاریخ عنوان ش��ده آغاز 

خواهد شد.

 شائبه وجود معاینه فنی صوری
دراین میان اما دلنگرانی های��ی نیز در خصوص 
طرح��ی که قرار اس��ت ذرات آالین��ده و آلودگی 
هوا را از ریه های تهرانی ها دورکند وجود دارد که 
معاینه فنی به شکل صوری و نداشتن اعتبار واقعی 
گواهی های دریافت شده یکی از این موارد است. 
به عنوان مثال طبق اظهارات نواب حسینی منش، 
مدیرعامل س��تاد مراک��ز معاینه فن��ی تهران از 

مجموع ۵۳6خودروی دیزلی که مورد معاینه قرار 
گرفته اند، ۴67دستگاه دارای معاینه فنی بودند و 
۱۱۳ دستگاه اتوبوس با این که معاینه فنی داشتند، 
اما حدود مجاز آالیندگی را پاس نکردند. درواقع 
ح��دود ۲۵ درصد از خودروهای دیزلی که اس��مًا 
گواهی معاینه فنی داشتند، اتوبوس هایی بودند که 
به شکل صوری معاینه شدند. البته رییس پلیس 
تهران توضیحی برای این احتم��ال دارد، اینکه 
معاینه فنی قالبی هیچ فای��ده ای ندارد، چرا که 
معاینه فنی باید در سیستم مرکزی ثبت شده باشد؛ 
دوربین ها براساس اطالعات خودرو، خودروهای 
فاقد معاینه فنی را جریمه می کند و اگر اطالعات 

در سیستم موجود نباید جریمه خواهند شد.
 در ای��ن میان ول��ی نکته دیگری هم از س��وی 
کارشناس��ان در این خصوص عنوان شده است 
اینکه فاز نخست طرح کاهش که در قالب معاینه 
فنی خودروهای س��واری تعریف شده بود، نتایج 
مطلوبی در کاهش آلودگی هوای تهران نداشت. 

بنابراین هرچند گسترش محدوده کنترل معاینات 
فنی نسبت به فاز قبلی می تواند خودروهای فاقد 
معاینه فنی در سطح شهر را بیشتر کاهش دهد، اما 
این مسئله همان طوری که نتوانست به کمک فاز 
اول آی��د، نمی تواند اثر قابل توجهی در این فاز نیز 
داشته باشد. بنابراین ضلع دوم این طرح که مربوط 
به کنترل معاینه فنی خودروهای س��واری است، 
همچنان در کاهش آلودگی هوای تهران، توانایی 
الزم را نخواهد داش��ت. آنچه که محمد کاظمی، 

پژوهشگر محیط زیست از آن سخن گفته است.
عالوه براین خودروهایی که از شهرس��تان های 
مختلف به تهران می آیند و دراین کالنشهر تردد 
دارند، هم مساله دیگری است که باید در این طرح 

مورد توجه قرار گیرند. 
البته سردار رحیمی در این باره گفته است که این 
خودروها باید دارای معاینه فنی قانونی و رس��می 
باش��ند که در سیستم س��یم فا ثبت ش��ده باشد، 
درغیراین صورت توسط دوربین ها اعمال قانون 

و جریمه می شوند.

 نادیده گرفته شدن موتورسیکلت ها
اما در این زمینه اش��اره به موض��وع دیگری نیز 
ضرورت دارد، اینکه جریمه موتورس��یکلت ها در 
برنامه حال حاضر قرار ن��دارد هرچند که به گفته 
رییس پلیس پایتخت برای آنها نیز پیش بینی های 

الزم در آینده خواهد شد.
 به هرحال بحث نظارت ب��ر مراکز معاینه فنی در 
دس��تورکار پلیس قرار دارد و براین اس��اس امید 
می رود تمام ضوابط رعایت شود. حال باید دید آیا 
برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی از سوم آذرما 
ص��ورت خواهد گرفت، یا باز هم ش��لوغی مراکز 
معاینه فنی یا دالیل دیگر اجرای فاز دوم را با تاخیر 

یا اما و اگرهایی روبرو خواهد کرد.

برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی از 3آذر
»حمایت«گزارشمیدهد

طهرانچی 
رییس دانشگاه آزاد شد

با رای اعضای کمیته تعیین روسای دانشگاه ها محمدمهدی طهرانچی به عنوان رییس دانشگاه آزاد  اسالمی 
تعیین شد.

نشستی در شورای عالی انقالب فرهنگی با حضور وزرای علوم و بهداشت، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری و دبیر این ش��ورای عالی برگزار شد که در این جلس��ه با رای اعضا محمدمهدی طهرانچی به عنوان 
رییس دانشگاه آزاد انتخاب ش��د.پیش از این به عبارتی ۲8 مردادماه امسال محمدمهدی طهرانچی با رای 
اعضای هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان سرپرست این دانشگاه تعیین شده بود. همچنین 

محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی از تعیین روسای ۱۳ دانشگاه کشور خبر داد.

اجرای قانون بازنشستگی 
در شهرداری ها و استانداری 

وزارت کشور با اتمام مهلت قانونی حضور بازنشستگان در دستگاه ها، پایان کار شهرداران بازنشسته مشمول 
را به استانداران سراسر کشور ابالغ کرد. 

در پی این ابالغیه در دو شهر تهران و مشهد، سرپرست های شهرداری تعیین شد. شورای شهر تهران پیروز 
حناچی را به عنوان سرپرس��ت معرفی کرد. در مشهد نیز محمدرضا کالیی سرپرست شهرداری شد. گفتنی 
است؛ وزارت کشور هم در احکام جداگانه در استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان جنوبی، 
خراس��ان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، فارس و قم به جهت اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان 

۱۱ فرد را به عنوان سرپرست استانداری منصوب کرد.

الهامصادقی
گروهاجتماعی
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جاه طلبی جهانی و ترقی خواهی رئیس جمهوری فرانس��ه در مقابل 
واقعیت ناسیونالیس��م و رژیم های خودکامه در جهان ق��رار دارد. به 
گ��زارش روزنامه انگلیس��ی »گاردین« در مطلبی به قلم س��یمون 
تیس��دال نوشت: مش��کالت داخلی و افت میزان محبوبیت امانوئل 
ماکرون با تقویت چهره بین المللی او در تضاد است. رئیس جمهوری 
فرانسه در اروپایی که فاقد رهبران آماده یا توانمند برای ایستادگی در 
برابر راست های سخت گیر و ناسیونالیست های پوپولیست در داخل و 
رژیم های خودکامه در خارج است، چهره ای ویژه محسوب می شود؛ 
یا دس��ت کم، او ترجیح می دهد این گونه دیده شود. تالش ماکرون 
برای ایفای نقش قهرمان اروپا ب��از هم با ادعاهایی مبنی بر اینکه او 
آن طور که نشان می دهد ترقی خواه نیست، تضعیف می شود. سابقه 
او در بحث مهاجرتی پیچیده است و این از اختالفات مرزی با ایتالیا و 
اسپانیا نمایان است. منتقدان ماکرون می گویند که او همچنین دارای 
یک رگه از تکبر و استبداد است و سیاست های اقتصادی نئولیبرالی او 
به نفع س��رمایه داران پیش می رود. به لطف نفوذپذیری کند مرکل و 
ناآرامی مالی در ایتالیا، اصالحات پرطمطراق او در منطقه یورو به محض 

ارائه از دستور خارج شد.

 
کارشناسان می گویند یکی از اهداف مانور نظامی بزرگ کشورهای 
عربی در مصر، اعالم رسمی شکل گیری "اتحاد استراتژیک خاورمیانه" 
اس��ت. به گزارش روزنامه »وال اس��تریت ژورنال«، این اتحاد که در 
رس��انه ها به عنوان "ناتوی عربی" از آن یاد می شود؛ درواقع تالشی 
از س��وی عربس��تان و امارات با همکاری آمریکا برای مقابله با ایران 
است. موضوع به دیدار ترامپ با رهبران کشورهای عربی در واشنگتن 
برمی گردد. در آن هنگام گفته ش��د که دولت ترامپ مایل است برای 
مقابله با "نفوذ ایران در منطقه"، یک ائتالف نظامی از کشورهای عربی 
ایجاد کند. "وال استریت ژورنال" در گزارش خود از پشتیبانی نهادها و 
سازمان های اطالعاتی و امنیتی آمریکا و اسرائیل از این ائتالف نظامی 
عربی سخن گفته بود. گفته می شود که ارتش کشورهای عربستان 
سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و مصر در این مانور 
نظامی که در خاک مصر برگزار شد، مشارکت داشته اند؛ مانوری که در 
آن ترکیبی از نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوایی وابسته به 

ارتش کشورهای یادشده حضور داشتند.

 
یک مقام ارشد کاخ سفید که مسئول سیاست آمریکا در قبال عربستان 
بود، استعفا کرد. این اقدام می تواند نشانگر بروز شکاف هایی در داخل 
دولت ترامپ بر س��ر واکنش نسبت به قتل جمال خاشقجی باشد. به 
گزارش روزنامه »نیویورک تایمز«، "کریستن فانتن رز" بر اقدام آمریکا 
علیه دولت عربس��تان کارکرده و به گفته دو منبع آگاه، برای بررسی 
تحریم های آمریکا علیه مسئوالن قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد سعودی در روزهای اخیر به ریاض نیز سفرکرده بود. این مقام 
آمریکایی به طور مشخص به ورود نام سعود القحطانی، مشاور ارشد 
محمد بن س��لمان، ولیعهد عربستان به فهرست مسئوالن این قتل 
تأکید داشته است که سرانجام نیز نام این مقام سعودی در این لیست 
وارد شد. پیامدهای دقیق خروج او از کاخ سفید مبهم است و همچنین 
مش��خص نیس��ت که هواداری او از واکنش سخت گیرانه آمریکا در 
قبال قتل این روزنامه نگار، خشم برخی مقامات کاخ سفید را به دنبال 
داشته یا خیر. بر اساس اظهارات این دو منبع آگاه، هنگامی که فانتن رز 
از ریاض به واشنگتن بازگشت، با روسای خود در شورای امنیت ملی 

نزاعی داشت. او در این شورا مدیر بخش منطقه خلیج فارس بود.

 
نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد، ۵۱ درصد از اسرائیلی ها مخالف 
انتصاب نفتالی بنت، وزیر آموزش رژیم صهیونیستی و رئیس حزب 
"خانه یهود" به عنوان وزیر جنگ این رژیم هستند. روزنامه عبری زبان 
»هاآرتص« ، درباره نتایج این نظرس��نجی نوشت در مقابل مخالفت 
۵۱ درصد از اس��رائیلی هایی که در این نظرس��نجی شرکت کردند، 
۵۹ درصد از آن ها استعفای آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ این رژیم را 
اقدامی درست دانستند. طبق این نظرسنجی، ۵۳ درصد از اسرائیلی ها 

از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی حمایت می کنند.  

 
منابع مطلع اعالم کردند که نخس��ت وزیر عراق اسامی شش وزیر 
پیشنهادی خود را در جلسه آتی پارلمان این کشور مطرح خواهد کرد.
روزنامه فرامنطقه ای الش��رق االوسط نوش��ت، چند منبع مطلع و 
نمایندگان پارلمان عراق اعالم کردند که عادل عبدالمهدی، نخست 
وزیر عراق در جلسه فردا )دوشنبه( یا چهارشنبه هفته جاری اسامی 
شش وزیر دیگر را در جلس��ه پارلمان مطرح خواهد کرد. در همین 
راستا، علی مونس الغانمی، نماینده دولت قانون عراق در گفت وگو 
با روزنامه الشرق االوسط گفت: عبدالمهدی پس از توافق با احزاب 
سیاس��ی مختلف و موافقت با اس��امی وزرا پرونده رؤس��ای شش 

وزارتخانه را بررسی کرده است.
وی افزود: تا بدین لحظه اختالفات میان ش��یعه ها و سنی ها درباره 
ریاست وزارت دفاع و کش��ور حل و فصل نشده است و همزمان با 
اصرار فراکس��یون "البناء" بر انتخاب فال��ح الفیاض به عنوان وزیر 
کش��ور اختالفاتی میان س��نی ها درباره کاندیدای منصب وزارت 

دفاع وجود دارد. 
نماینده پارلمان عراق تاکید کرد: به دلی��ل تداوم اختالفات درباره 
وزارت دفاع و کشور توافق درباره این دو وزارتخانه از پیش صورت 

نگرفته و از طریق رای گیری در پارلمان انجام خواهد شد.

جلدروز

آتش سوزی های اخیر در آمریکا 
نش��ان می ده��د ک��ه مقامات 
این کش��ور تا چه ان��دازه باید به 
مس��ئله آب وهوایی توجه کنند. 
روزنامه لوموند سرمقاله خود را به 
آتش سوزی های اخیر در کالیفرنیا 
اختصاص داد. این نشریه فرانسوی 
نوش��ت: آمریکا در زمینه مس��ئله 
آب وهوایی مملو از تناقض هاست. 
تحقیقات در این زمین��ه در آمریکا 
بس��یار جدی است. دانش��گاه ها و 
س��ازمان های تحقیقاتی آمریکا در 
زمینه علوم مرتبط با آبو هوا اطالعات 
مهمی ارائه کرده اند. اما آمریکا و مردم 

این کشور یکی از سرسخت ترین دشمنان وضعیت آب وهوا هستند و دولت 
کنونی در این مورد سرآمد دیگران است. آمریکایی ها اولین تولیدکننده نفت 
در جهان هس��تند و در میان کشورهای غربی بیشترین سهم را در تغییرات 
سوء آب وهوایی دارند. آتش سوزی اخیر در کالیفرنیا مؤید سهم باالی آمریکا 
در تغییرات آب وهوایی است. رکوردها یکی پس از دیگری شکسته می شوند. 
امروز از بزرگ ترین آتش سوزی در تاریخ سواحل غربی آمریکا سخن به میان 
می آید، این در حالی است که آتش سوزی در مناطق جنگلی در منطقه که سه 
ماه پیش رخ داد، بزرگ ترین آتش سوزی قلمداد می شد. از ابتدای سال جاری 
بیش از 6 هزار و ۵00 کیلومترمربع از جنگل های منطقه در آتش سوخته و 
به خاکستر مبدل شده است. بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده در ایالت 
کالیفرنیا، از سال ۱۹۳2 ده مورد آتش سوزی بزرگ در این ایالت رخ داده که 
مورد آن به سال های پس از س��ال 2000 مرتبط می شود. کالیفرنیا از سال 
20۱2 به بعد نیز شاهد وقوع 4 آتش سوزی بوده است. ظاهراً وقوع اتفاقات 
استثنایی در آمریکا به امری عادی مبدل شده است. در این آمارها هراس و 
فجایع انسانی ناشی از آتش سوزی ها منعکس نمی شوند. پس از کشورهای 
جنوب که اقتصاد و زیرساخت های آسیب پذیرتری دارند، هم اکنون نوبت به 
کشورهای شمال رسیده است و این کشورها نیز ناتوانی های خود را در برابر 

تبعات بسیار وخیم تغییرات آب وهوایی مشاهده می کنند

گزارش

اززمان۱۱سپتامبر؛
۵۰۰ هزار تن 

در جنگ های آمریکا کشته شده اند
آمری��کا پس از حمالت ۱۱ س��پتامبر بی��ش از ۵.۹ تریلی��ون دالر برای 
جنگ های خارجی هزینه کرده که به کش��ته ش��دن حدود ۵00 هزار تن 

انجامیده است.
موسسه امور عمومی و بین الملل واتسون در گزارشی با عنوان "هزینه های 
جنگ" عنوان کرده است که آمریکا از زمان حمالت ۱۱ سپتامبر 200۱، 
برای جنگ های خارجی ۵.۹ تریلیون دالر هزینه کرده که کش��ته شدن 
حدود ۵00 هزار نفر را نیز به دنبال داشته است. این گزارش که ماه جاری 
میالدی منتشرش��ده، حاکی از آن اس��ت که حدود ۳۷0 هزار نفر به طور 
مس��تقیم در خش��ونت های مرتبط با جنگ های آمریکا کشته ش��ده اند، 
درحالی که افراد بیشتری در اثر سوءتغذیه و زیرساخت های ویران شده جان 
خود را ازدس��ت داده اند. تخمین زده می شود که در جنگ هایی به رهبری 
آمریکا، 2۵0 هزار غیرنظامی کشته و بیش از ۱0.۱ میلیون تن آواره شده 
باشند. عالوه بر آن، 6 هزار و ۹00 تن از نیروهای نظامی، هفت هزار و ۸00 
مقاطعه کار و بیش از ۱۱0 هزار مبارز ارتشی از زمان حمالت ۱۱ سپتامبر در 
جنگ هایی به سرپرستی آمریکا کشته شده اند. این آمارها مرگ بیش از نیم 
میلیون نفری را که پس از تالش آمریکا و قدرت های دیگر برای سرنگونی 
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در سال 20۱۱ کشته شدند، شامل نمی شود. 
ائتالف تحت رهبری آمریکا که بیش از ۷0 کش��ور در آن حضور داشتند، 
از سپتامبر سال 20۱4 عملیاتی را علیه تروریست های داعش در سوریه و 
عراق صورت داده است. اقدامات مرگبار ائتالف آمریکا در سوریه با مجوز 
دولت سوریه یا ش��ورای امنیت س��ازمان ملل صورت نگرفته است. این 
گزارش همچنین نش��ان می دهد که بهای جنگ هایی که در افغانستان، 
عراق، پاکستان و سوریه به سرپرس��تی آمریکا صورت گرفته، برای این 
کشور حدود ۵.۹ تریلیون دالر هزینه داشته است. بر اساس این گزارش، 
این آمار با هزینه ای که پنتاگون برای این جنگ ها تخمین می زند، تفاوت 
قبل توجهی دارد زیرا "این مبلغ نه تنها بودجه های تخصیصی که از سوی 
وزارت دفاع تعیین شده را در نظر دارد، بلکه هزینه های دولت فدرال برای 
پیامدهای جنگ را نیز شامل می شود." طبق ارزیابی این گزارش، هزینه 
جنگ های فعلی که پس از ۱۱ س��پتامبر آغازش��ده اند، تقریباً منحصراً از 
طریق قرض پرداخت می شود که هم بدهی های ملی آمریکا و هم کسری 
بودجه این کشور را افزایش داده اس��ت. این گزارش هشدار می دهد: اگر 
آمریکا فوراً قرض های خود را پرداخت نکند، باید سود این بدهی ها را نیز 
بپردازد. ما تخمین می زنیم که س��ود این بدهی ها تا سال 20۵۳ می تواند 
به بیش از ۷.۹ تریلیون دالر برسد. نتا کرافورد، استاد علوم سیاسی در این 
گزارش نوشته اس��ت: هیچ استراتژی ای برای پایان جنگ وجود ندارد. او 
می افزاید: این واقعیت که آمریکا هزینه های هنگفتی را برای جنگ هایی 
می پردازد که دست کم در افغانستان به بن بست خورده و در عراق و سوریه 
به راه حلی دست پیدا نکرده اس��ت و این یک مشکل مالی طوالنی مدت 

است که بر نسل های آینده تأثیرگذار خواهد بود.

یونان
پلیس یونان گفت، دست کم ۱2 هزار تن از یونانی ها در آتن گردهم 
آمدند و مراسم چهل و پنجمین سالگرد قیام دانشجویی سال ۱۹۷۳ 
را علی��ه دولت خونتای )نظامی( مورد حمایت آمریکا برگزار کردند. 
این راهپیمایی با تدابیر امنیتی شدید و با حضور بیش از ۵000 نیروی 
پلیس و پهپاد و یک فروند هلیکوپتر پلیس بر فراز جمعیت حاضر در 
میدان س��ینتاگما در آتن برگزار شد؛ محلی که یادآور درگیری های 
خیابانی تظاهرات های قبلی است. برخی از شرکت کنندگان در این 
راهپیمایی بنرهایی را در دست داشتند که شعارهای ضد فاشیستی، 
ضد امپریالیستی، ضد ناتو و ضد جنگ های آمریکا و همچنین ضد 
ریاضتی بر روی آنها نوشته شده بود. براساس گزارش پلیس، ۷۵00 
معترض در شهر سالونیک دومین شهر بزرگ یونان حضور داشتند. 
پلیس برای متفرق کردن معترضان از نارنجک دودزا استفاده کرد. 
در جریان س��رکوب نظامی ۱۹۷۳ دس��ت کم 24 تن کشته شدند. 
این رویداد به از میان رفتن نظامی هفت س��اله و احیای دموکراسی 
در یونان منجر ش��د. در تظاهرات سال های اخیر، مراسم سالگرد از 
س��وی اپوزیس��یون برای اعتراض به اقدامات ریاضتی در یونان از 
س��وی وام دهندگان بین المللی و پس از بحران مالی در این کشور 

تبدیل شده است.

عکسنوشت

»عبدالعلیم موسی« امام جماعت مسجد »االسالم« در شهر »واشنگتن 
دی.س��ی«، مؤسس مسجد »االسالم« در ایالت کالیفرنیا در دهه هشتاد 
میالدی و از اعضای فعال »موسس��ه اندیشه اسالمی معاصر« در آمریکا 
اس��ت که چندی پیش موردحمله افراطی��ون در کالیفرنیا قرار گرفت و با 
وجود شکایت به پلیس آمریکا، پرونده این حادثه به صورت جدی پیگیری 
نش��د.  امام موسی منتقد سیاس��ت های دولت آمریکا و تبعیت آن از رژیم 
صهیونیستی است و بارها به ایران سفرکرده که همین مسائل وی را هدف 

حمالت افراطیون در آمریکا قرار داده است.

نتانیاه��و با اش��اره به ح��وادث س��ال ۱۹۹0 که 
فروپاشی دولت دست راستی، منجر به روی کار 
آمدن چپ ها و اس��حاق رابین در سرزمین های 
اشغالی ش��د، به احزاب همراس��تا با حزب لیکود 
که خود ریاس��تان را بر عهده دارد هشدار داد که 
باید از ای��ن واقعه درس گرفته و مانع از س��قوط 

دولت او شوند.
با اس��تعفای آویگدور لیبرمن وزی��ر جنگ رژیم 
صهیونیس��تی در اعتراض به آتش بس ش��کل 
گرفته با حماس، نفتالی بنت وزیر آموزش پرورش 
که از حزب خانه یهود است، به نتانیاهو گفته بود 
که برای حفظ کابینه اس��تعفا نمی دهد اما او یک 
شرط جدی برای حمایت از نتانیاهو داشت و آن 
هم رسیدن به پست وزارت جنگ بود. روز جمعه 

گذش��ته نتانیاهو و بنت گفت و گوهای مفصلی 
داشتند و در نهایت نتوانس��تند به نتیجه خاصی 
برس��ند. با وجود اینکه روزنامه جروزالم پست در 
همان روز جمعه به نقل از نزدیکان دفتر نخست 
وزیری بیان کرده بود که کابینه نتانیاهو رس��مًا 
فروپاشیده و او باید تا روز یکشنبه دستور برگزاری 
انتخاب��ات مجدد را صادر کن��د، حزب لیکود این 
اخب��ار را تکذیب کرد. نتانیاهو نی��ز بیان کرد که 
کابینه سقوط نمی کند و باید مذاکرات ادامه یابد. 
اما رسانه ها از جمله سی ان ان و واشنگتن پست 
بیان کردن��د که با اصرار نفتالی بنت به اس��تعفا، 
کابینه نتانیاهو هم اینک نیز سقوط کرده است و 
او راهی جز اعالم برگزاری مجدد انتخابات ندارد. 
این خبرها در حالی منتشر شد که واشنگتن پست 

به نقل از منابع آگاه خود بیان کرد نتانیاهو در این 
جلس��ه از نفتالی بنت و دیگر اعضای حزب خانه 
یهود زمان گرفته اس��ت تا حداقل تا پایان س��ال 
ج��اری میالدی کابینه به همی��ن وضع فعلی به 
کار خود ادامه دهد و بعد از س��ال جدید میالدی، 
انتخابات مجدد برگزار خواهد شد. با این حال به 
نظر می رس��د نتانیاهو که این روزها به شدت از 
ش��اخص محبوبیتش در س��رزمین های اشغالی 
کاسته شده اس��ت، به دنبال اس��تفاده از همین 
زمان برای قانع س��اختن اعضای احزاب دیگر به 
حفظ کابینه اش است. او در این راستا روز گذشته 
در جلسه کابینه گفت: اسرائیل در مرحله امنیتی 
حساس��ی به س��ر می برد و برگ��زاری انتخابات 
کار درس��تی نیست. درخواس��ت برای برگزاری 

انتخابات زودهنگام اشتباه و غیرضروری است.
وی رخداده��ای مربوط به س��رنگونی دولت در 
سال ۱۹۹0 و توافق اسلو و انتفاضه را در این راستا 
یادآور شد. نتانیاهو تأکید کرد: باید برای ممانعت از 
اشتباهات هر کاری را که الزم باشد، انجام دهیم.
طبق گزارش رسانه ها، در صورت تعیین بنت به 
عنوان وزیر جنگ تعداد اعضای ائتالف حاکم در 
پارلمان اسرائیل 6۱ عضو باقی می ماند و این یعنی 
هر دولت جدیدی که نتانیاهو تعیین کند ضعیف 
خواهد بود و امکان براندازی اش در هر سلب رأی 

اعتمادی از دولت ممکن خواهد بود.
موش��ه کاهلون، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی 
که ریاس��ت ح��زب »کوالنو« را بر عه��ده دارد 
اولین ش��ریک ائتالفی کابین��ه نتانیاهو بود که 
خواس��تار برگزاری انتخابات زودهنگام شد. بعد 
از آن، روس��ای دیگر احزاب کابینه ائتالفی هم 
درخواست های مش��ابهی مطرح کردند. نتانیاهو 
با از دس��ت دادن حمایت حزب لیبرمن، تنها 6۱ 
کرسی از ۱20 کرس��ی پارلمان را در اختیار دارد. 
در این وضعیت، هر ک��دام از احزاب عضو کابینه 

ائتالفی می توانند این ائتالف را منحل کنند.«

با وجود تالش��های بی وقفه نتانیاهو برای حفظ 
کابینه اش، به نظر می رس��د برگزاری انتخابات 
زودهنگام که از هم اینک نیز خبرهای آن منتشر 
شده اس��ت، تنها گزینه پیش روی نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی باشد اما او باز هم تالش دارد 
تا دقایق آخر به کار خود ب��رای حفظ کابینه اش 
مشغول باشد. در همین راستا اگر تالشهای او با 
موفقیت همراه شود، دولت رژیم صهیونیستی با 
مشکل دیگری رو به رو خواهد شد و آن مخالفت 
اکثر اعضای کابینه و همچنین کنست )مجلس 
نمایندگان( رژیم صهیونیستی با منصوب شدن 
نفتالی بنت در وزارت جنگ اس��ت. این مس��ئله 
می تواند کار را ب��ه اختالفات عمی��ق در کابینه 
کش��انده و باعث ایجاد چالش های بعدی برای 

دولت تضعیف شده نتانیاهو باشد.

نخستوزیررژیمصهیونیستیدستبهدامنتجربههایتاریخیشد

 بنیامین نتانیاهو که این روزها کابینه اش در معرض سقوط قرار داشته و احتمال می دهد نتواند در انتخابات دوره جدید نیز 
گروه

س�مت خود به عنوان نخست وزیر رژیم صهیونیستی را حفظ کند، دست به دامن تجربه های تاریخی این رژیم شده تا بینالملل
شاید کابینه اش را حفظ کند.

سناریوهای پیش رو 
برای تعیین سرنوشت کابینه نتانیاهو

چهرهخبر

طرح آمریکا برای تشکیل دولت موقت در افغانستان
خبرگزاری »جمهور« افغانستان اعالم کرد که آمریکا و گروه 
طالب�ان در روند مذاکراتش�ان برای صلح، با تش�کیل دولت 
موقت در این کش�ور به توافق رسیده اند و تا شش ماه آینده 

صلح آمریکا و طالبان نیز نهایی می شود.

این خبرگزاری روز یکشنبه در مطلبی با عنوان » توافق آمریکا و طالبان، 
حکومت موقت تش��کیل می شود« نوشته است که »زلمی خلیل  زاد« 
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانس��تان با شماری 
از نمایندگان گروه طالبان بتازگی در قطر دیدار و به این توافق دس��ت 

یافته است.
در این گزارش آمده است: در جریان این دیدار »مال یعقوب« پسر مال 

عمر رهبر پیشین گروه طالبان ، »مال فضلی« و »مال نوراهلل نوری« و 
شمار دیگر از چهره های سرشناس گروه طالبان حضور داشتند. بر اساس 
این گزارش خروج نظامیان خارجی از افغانستان، رهایی زندانیان طالبان 
و حذف نام رهبران طالبان از فهرس��ت تروریست ها در آمریکا از دیگر 
مس��ائلی بود که در قطر مورد بحث قرار گرفت و هر دو طرف از نتیجه 

این دیدارها ابراز رضایت کرده اند.
این مطلب افزوده اس��ت : »عزیزاهلل دین محمد« معاون شورای عالی 
صلح افغانس��تان گفته که احتمال دارد خلیل زاد و نمایندگان طالبان بر 
سر مسئله خروج نظامیان خارجی از افغانستان به توافقاتی رسیده باشند.
وی اعتراف کرده اس��ت که ش��ورای عالی صلح افغانستان از جزئیات 
دیداره��ای خلیل زاد با طالبان اطالع ن��دارد و این موضوعات با آنها به 

اشتراک گذاشته نمی شود. »حبیبه سرابی« معاون دیگر شورای عالی 
صلح افغانستان هم اعتراف کرده است که روند صلح افغانستان از دست 
شورای عالی صلح خارج شده است. »وحید مژده « آگاه مسائل سیاسی 
افغانس��تان هم به جمهور گفته است که خلیل  زاد، پیشنهاد ایجاد اداره 
موقت در افغانس��تان را به نمایندگان طالبان داده است. مژده گفت که 
خلیل  زاد از طالبان خواسته تا فهرس��ت نمایندگانشان را برای شرکت 
در اداره موق��ت به آمریکا تحویل دهند تا پ��س از اداره موقت و حضور 
نمایندگان طالبان در آن تصمیم برای انتخابات گرفته ش��ود. این آگاه 
مسایل سیاسی گفته است که تعیین زمان مشخص برای خروج نظامیان 
آمریکایی از افغانستان، تنها مسئله ایست که آمریکایی ها و نمایندگان 

طالبان بر سر آن اختالف نظر دارند.

حامد کرزی:  صلح بدون کمک همسایگان 
ممکن نیست

ترامپ: تا دو روز دیگر گزارش کاملی 
درباره پرونده خاشقجی منتشر می شود

رئیس جمهور س��ابق افغانستان اعالم کرد که نباید کشورهای همسایه افغانستان از جمله چین، روسیه و 
ایران در تالش های صلح این کشور نادیده گرفته شوند.

»حامدکرزی« رئیس جمهور س��ابق افغانستان با اشاره به تحوالت اخیر در روند صلح این کشور خواستار 
هماهنگی بیشتر بین کشورهای منطقه و تالش های آمریکا در روند صلح شده است.

رئیس جمهور سابق افغانستان اظهار داشت: تالش هایی که در روند صلح صورت می گیرند بدون همکاری 
کشورهای همسایه نمی تواند نتیجه بخش باشد. وی افزود: نباید در روند صلح افغانستان از نقش کشورهای 
همس��ایه از جمله چین، روسیه و ایران چشم پوشی ش��ود.  وی خاطرنشان کرد، نشست صلح مسکو نیز 
پیشرفت قابل توجهی در روند صلح افغانستان محسوب می شود زیرا طالبان برای نخستین 
بار در نشستی مشترک با مقامات کشورهای منطقه و اعضای شورای عالی صلح حضور 
یافتند. رئیس جمهور سابق افغانستان تاکید کرد که در روند صلح افغانستان کشورهای 
همسایه نقش مهمی دارند و بدون همکاری آنها برقراری صلح ماندگار در این کشور 
غیرممکن اس��ت. کرزی اظهار داش��ت: در حال حاضر طالبان بدون شک 
یک واقعیت در منطقه محس��وب می شوند. وی افزود: حضور نیروهای 
آمریکایی در افغانس��تان تهدیدی برای کشورهای منطقه محسوب 

می شود که باعث ایجاد تقابل بین کشورهای منطقه شده است.

دونالد ترامپ اظهار کرد که دولتش طی دو روز آینده گزارش��ی کامل را درباره مرگ روزنامه نگار سعودی 
منتشر خواهد کرد. دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در این باره گفت: احتماال طی دو روز آینده گزارشی 
کامل و جامع منتشر خواهیم کرد که شامل پاس��خ این پرسش که چه کسی این کار را کرده نیز می شود. 
ترامپ همچنین اظهار کرده است که آمریکا جزئیات مساله کشته شدن جمال خاشقجی در کنسولگری 
عربستان در استانبول را نادیده نمی گیرد. رئیس جمهوری آمریکا خاطرنشان کرده است که ایاالت متحده 
روابط مستحکمی با ترکیه و عربستان دارد. پیشتر بلومبرگ به نقل از ترامپ گزارش داد که وی با مایک 

پامپئو، وزیر خارجه آمریکا و سازمان سیا درمورد کشته شدن جمال خاشقجی صحبت 
خواهد کرد.  از سوی دیگر، ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استرداد فتح اهلل 
گولن به ترکیه اظهار کرد که این موضوع در حال بررسی نیست. به گزارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، به گفته یک مقام آمریکایی آگاه از روند ارزیابی این پرونده در آمریکا، 

آژانس های اطالعاتی این کش��ور به این نتیجه رسیده اند که ولیعهد عربستان 
دستور قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری این کشور 
در استانبول را صادر کرده است. دیگر مقامات آگاه از این مساله اظهار کرده اند، 
با اینکه ممکن است محمد بن س��لمان، ولیعهد عربستان در این قتل دست 

داشته باشد اما همچنان سواالتی درباره نقش او در این پرونده وجود دارد. 

نخس�ت وزیر انگلی�س باتوجه ب�ه اینکه 
پارلم�ان این کش�ور بای�د درب�اره توافق 
پیشنهادی برگزیت رای گیری کند، ۷ روز 
آینده را برای سرنوشت این کشور حیاتی 

توصیف کرد.

ترزا م��ی نخس��ت وزیر انگلی��س در مصاحبه با 
»اس��کای نیوز« روند برگزی��ت در ۷ روز آینده را 
برای آینده این کش��ور حیاتی اعالم کرد. وی در 
این باره گفت: ۷ روز آینده حیاتی است و به آینده 

انگلیس مربوط است.
این در حالی اس��ت که ترزا می در یادداش��تی که 
روز گذشته در روزنامه »س��اندی تایمز« منتشر 
ش��د، اعالم کرد که هیچ جایگزینی برای توافق 
برگزیتی که اوایل هفته جاری میالدی ارائه شد، 
وجود ندارد. وی خطاب به پارلمان این کش��ور در 
خصوص مخالفت با توافق برگزیت هش��دار داد 
و گفت طرح پیش��نهادی وی تنه��ا راه مذاکره با 

اتحادیه اروپا است.
نخس��ت وزیر انگلس��تان نوش��ت: هی��چ طرح 
جایگزینی روی میز نیست. هیچ رویکرد متفاوتی 
که ما بتوانیم با اتحادیه اروپا روی آن توافق کنیم، 

وجود ندارد. چنانچه قانونگذاران این توافق را رد 
کنند، ما به پله اول ب��از می گردیم. این به معنای 
اختالف بیش��تر، تردید بیشتر و ناکامی در اجرای 

رای مردم بریتانیاست.
در همین حال  چهارش��نبه گذشته، تنها ساعاتی 
بعد از آنکه وزرای بلندپایه کابینه لندن با نس��خه 
ارائه ش��ده از تواف��ق برگزیت موافق��ت کردند؛ 
»دومینی��ک راب« وزی��ر امور برگزیت اس��تعفا 
داد. دیگ��ر صاحبنظران نیز در خصوص مخالفت 
احتمالی پارلمان با این توافقنامه هش��دار داده اند. 
حامیان برگزی��ت می گویند توافق پیش��نهادی 
برای مدتی نامعلوم مانع از قطع وابستگی لندن به 
بروکسل ش��ده و انگلیس را به مستعمره اتحادیه 

اروپا تبدیل می کند.
چهارشنبه ساعاتی پس از آنکه اعالم شد وزیران 
ارش��د ترزا می به اتف��اق آراء از تواف��ق جدایی او 
حمایت کردند، نخست وزیر بریتانیا وارد بدترین 
بحران در دوره رهبری خود شد و وزیر بریگزیت در 
اعتراض به این توافق استعفا داد. سایر قانونگذاران 
معترض از ح��زب محافظه کار ترزا می هم علنا از 
برکناری او س��خن گفته و تاکید کردند که چنین 

توافقی در پارلمان تصویب نخواهد شد. 

هزاران تن از معترضان فرانس�وی نسبت 
به افزایش مالیات سوخت و سیاست های 
اقتصادی ریی�س جمهور کشورش�ان در 
بزرگراه ه�ای سراس�ر کش�ور دس�ت به 
راهپیمایی زدن�د و منجر ب�ه ترافیک های 
ش�دید و رویدادهای متعدد از جمله کشته 
ش�دن ف�ردی در یک�ی از ترافیک های به 

وجود آمده شدند.

همزم��ان با این ک��ه راننده ها ت��الش می کردند 
تا از ای��ن جمعیت و ترافیک های ب��ه وجود آمده 
عبور کنند، چندین تن از مردم نیز زخمی ش��دند. 
معترضان در 2400 محل در شهرهای مختلف در 
یک جنبش اعتراضی مردمی تحت عنوان »جلیقه 
زردها« در ورودی بزرگراه ها، ورودی تونل ها و یا 
جاده هایی که به فرودگاه منتهی می شدند، تجمع 

و راهپیمایی کردند.
خبرگ��زاری رویترز در گزارش خود اعالم کرد: 
این راهپیمایی ها که در رس��انه های اجتماعی 
هماهنگ ش��ده بودند، اعتراضی ب��ه افزایش 
قیم��ت س��وخت و منعکس کردن ش��کایت ها 
نسبت به فشار حس شده به قدرت خرید مردم و 

افزایش نارضایتی ها نسبت به عملکرد امانوئل 
ماکرون، رییس جمهور فرانس��ه بودند؛ رئیس 
جمهوری که از نظر بس��یاری از مردم نس��بت 
به ش��هروندان طبقه پایین و معمولی کشورش 

بی اعتنا و بی توجه اس��ت.
به گفته وزارت کش��ور فرانسه دست کم 22۷ تن 
در سراسر فرانسه مصدوم شدند که شرایط شش 
تن از آنها بسیار وخیم است. این در حالی است که 
برآوردها نشان می دهند که نزدیک به 2۸۳ هزار 
معترض در اعتراضات روز شنبه شرکت داشتند؛ 
اعتراضاتی که در جریان آن یک افس��ر پلیس نیز 

به شدت زخمی شده است.
تا عصر روز شنبه ۷۳ تن بازداشت شدند و برخی از 
معترضان همچنان در بزرگراه ها به سر می برند. 
پلی��س برای متفرق کردن معترض��ان از ورودی 
تونلی در رشته کوه مون بالن در آلپ، در نزدیکی 
کاخ الی��زه در پاریس و همچنی��ن در مرکز لیون 
متوسل به شلیک گاز اشک آور شد. معترضان در 
حالی که جلیقه های زردرنگ به تن داشتند، شعار 
»ماکرون، استعفا« و همچنین »قدرت خرید ما را 
بازگردانید« سر دادند؛ جلیقه ای که به سمبل این 

جنبش اعتراضی تبدیل شده است.

ترزا می: هیچ جایگزینی 
برای برگزیت وجود ندارد

یک کشته و صدها زخمی 
در اعتراضات سراسری فرانسه
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فدراسیون های مشمول قانون 
بازنشستگی، بودجه نمی گیرند

 کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش 
روس��ای  ب��ا  گرفتن��د  تصمی��م 
فدراس��یون هایی ک��ه بازنشس��ته 
هستند و هنوز مس��ند خود را ترک 
نکرده اند مکاتبه نکنند و البته بودجه 
ه��م ندهن��د. تاکن��ون تکلی��ف 
فدراس��یون های والیب��ال، کاراته و 

ورزش های رزمی مشخص نشده است.

محمد بنا سرمربی 
تیم ملی کشتی فرنگی شد

 محمد بنا به عنوان سرمربی تیم ملی 
کشتی فرنگی بزرگساالن منصوب 
ش��د. در حکم محمد بنا آمده است: 
نظر به س��ال ها س��وابق و تجارب 
ارزش��مند جنابعال��ی در عرص��ه 
مربیگری و با توجه به تأیید شورای 
فن��ی تیم های ملی ب��ه موجب این 
حکم به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن منصوب 
می ش��وید. امیدوارم با بهره گیری از نظرات تمامی پیشکس��وتان، 
قهرمانان، مدال آوران و مربیان کشتی کشور، در پیشبرد امور مربوطه 
و اعتالی نام ورزش ملی کش��ور در میادی��ن مهم پیش رو موفق و 

سربلند باشید.

هواداران پرسپولیس
در جمع برترین های فوتبال دنیا 

  در نظرسنجی یک نشریه اروپایی، 
هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در 
جای��گاه س��وم بهترین ه��واداران 

فوتبال دنیا قرار گرفتند.
نش��ریه مارکای اس��پانیا در پایگاه 
اینترنتی خود یک نظرسنجی انجام 
داد و از مخاطبانش خواست بهترین 

و پرشورترین هواداران فوتبال دنیا را انتخاب کنند. 
در پایان این نظرس��نجی که 4 میلیون نفر در آن ش��رکت کردند، 
ه��واداران تیم پنارول اروگوئه به عن��وان بهترین هواداران معرفی 
ش��دند چرا که یک میلیون و 700 ه��زار رأی را به خود اختصاص 
دادند. پس از آنها، با اختالفی زیاد، هواداران تیم پالمیراس برزیل در 
جایگاه دوم قرار گرفتند. آنها با کسب یک میلیون رأی این جایگاه 

را به دست آوردند.
 س��کوی بهترین ه��واداران فوتبال دنی��ا با ه��واداران تیم فوتبال 
پرس��پولیس ایران کامل می ش��ود که 400 هزار از آرا به آنها تعلق 
دارد. ه��واداران تیم فوتبال پنارول به خاطر جوی پرش��وری که در 
بازی های خانگی این تیم می س��ازند و تشویق بی وقفه تیم شان در 

تمام 90 دقیقه بازی معروف هستند.
 آنها سال 2011 به مناسب 120 ساله شدن تیم شان پرچمی با 309 
متر طول و عرض 15 متر ساختند که بزرگترین پرچم ساخته شده 

توسط هواداران در تاریخ فوتبال است.

ورزش داخلی
HEMAYATONLINE.IR 

 ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از بازی با پیکان:

سرخپوشان به طور قطع برنده هستند
در چارچوب بازی معوقه 

گــــروه
ورزشی

از هفت�ه نهم لی�گ برتر 
فوتبال امروز پرسپولیس 
مص�اف  ب�ه  پی�کان  و 
یکدیگر می رون�د، رقابتی که ب�ه اعتقاد 
برانک�و ایوانکوویچ، در فیف�ادی برگزار 
می شود و برخالف مقررات مقابل پیکان 
بازی داریم اما سرخپوشان به طور قطع 

برنده این مسابقه خواهند بود.

برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل پیکان 
اظهار کرد: با وجود اینکه فیفادی است، برخالف 
مقررات مقابل پیکان بازی داریم. ظاهراً ما مقصریم 
که به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیده ایم، آیا کسی 
از شما به یاد دارد تیمی در فیفادی بازی کرده باشد؟ 
اگر چه مدیرعامل باشگاه هم به ما اعالم کرد که 
اگر مایل هس��تید می توانید مقاب��ل پیکان بازی 
نکنید، اما من گفتم ب��ازی می کنیم تا فکر نکنند 
بزدل هس��تیم. وی از بازیکن��ان تیمش به عنوان 
س��تاره های سرخپوشان یاد کرد و گفت: برخالف 
مقررات امروز برابر پیکان به میدان خواهند رفت.

 بیرانون�د اس�تحقاق عن�وان بهترین 
بازیکن آسیا را دارد

ایوانکوویچ با بیان اینک��ه علیرضا بیرانوند، احمد 
نوراللهی، بشار رس��ن، حمیدرضا طاهرخانی و دو 
بازیکن مصدوم مان یعنی ماهینی و انصاری را در 
اختیار نخواهیم داشت، درباره نامزدی بیرانوند برای 
کسب عنوان مرد سال فوتبال آسیا گفت: بیرانوند 
واقعًا استحقاق عنوان بهترین بازیکن آسیا را دارد 

و این موضوع را هم نشان داده است. 

 بازی بدون چهار ملی پوش مان 
وی در ادام��ه تصریح کرد: مقابل نس��اجی و نود 
ارومیه هم بدون ملی پوشان مان بازی کردیم. پنج 

روز قبل از فینال لیگ قهرمانان هم با سایپا بازی 
کردیم که آن مس��ابقه هم به یمن داور، مس��اوی 
ش��د. هرگز به دنبال اولویت خاص��ی نبودیم. اگر 
کسی با لیگ همکاری کرده باش��د آن ما بودیم. 
یکی به من توضیح بدهد آیا طبیعی است ما بدون 
چهار ملی پوش مان بازی کنیم؟! مسئله دیگر این 
است که خیلی ها فکر نمی کردند ما به فینال لیگ 
قهرمانان آس��یا صعود کنیم. برای دیدار با پیکان 
هم آماده هستیم و به طور قطع برنده این مسابقه 
خواهیم ش��د. به گزارش خبرگزاری ها، سرمربی 
تیم فوتبال پرسپولیس همچنین در رابطه با اینکه 
قرار بوده اس��ت بازیکنان تیم امی��د به اردوی تیم 
پرس��پولیس بازگردند، اما این اتفاق نیفتاده است، 
خاطرنش��ان کرد: این موضوع کاماًل عادی است. 
تیم امید اگر بازیکنان پرس��پولیس را آزاد کند باید 
بازیکنان استقالل و تراکتورسازی را هم آزاد کند. 
آن وقت باید کرانچار و استیلی بدون بازیکن بازی 
کنند. این بحث مربوط به س��ازمان لیگ نیست، 

بلکه بحث سرمربی تیم ملی است. 

 جذب بازیکن برای نیم فصل دوم
ایوانکووی��چ درمورد جلس��ه ای که ب��ا حمیدرضا 
گرشاسبی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس داشته 
و اینک��ه آیا در این جلس��ه درب��اره نقل وانتقاالت 
باشگاه در نیم فصل نیز صحبت شده است یا خیر؟ 

نیز اظهار کرد: بله من با گرشاسبی جلسه داشتم. 
این موضوعی است که ما روزانه به آن می پردازیم. 
طبیعی است ما در نیم فصل بازیکن خواهیم گرفت 
و حتی توافقاتی هم کرده ایم، اما قبل از ماه ژانویه 

نمی توانیم هیچ بازیکنی را جذب کنیم.
در ادام��ه نشس��ت خبری پن��دار خمارل��و، مدیر 
روابط عمومی باش��گاه پرسپولیس نیز در واکنش 
به پرس��ش خبرنگاری مبنی بر اینک��ه کارلوس 
کی روش اع��الم کرده که دلی��ل عدم حضورش 
در فینال لیگ قهرمانان آس��یا تهدید وی از سوی 
برخی از لیدرها بوده است، بیان کرد: وی اسمی از 
باشگاه پرس��پولیس نبرده است. وی اگر مشکلی 
دارد می توان��د نام ببرد تا باش��گاه ه��م جوابش را 
بدهد. همیشه ثابت شده که باشگاه پرسپولیس از 
تیم ملی حمایت کرده است. وی همچنین درباره 
اینکه سرمربی باش��گاه پرس��پولیس از نامه این 
باشگاه به س��ازمان لیگ برای لغو دیدار با پیکان 
مطلع بوده است یا خیر، گفت: بله، وی کاماًل از این 
موضوع اطالع داشت. در آن زمان سازمان لیگ به 
ما نامه زد که در صورتی بازی شما و پیکان را عقب 
می اندازیم که به ما نامه رسمی بزنید. ما هم این کار 
را انجام دادیم. سپس سعید فتاحی به ما زنگ زد و 
اعالم کرد باید قبول کنید بدون ملی پوشان خودتان 
با پیکان بازی کنید و من هم این موضوع را همان 
زمان به اطالع ایوانکوویچ رساندم. االن بحث ما 

این است که کجای نامه گفته ایم در فیفادی و بدون 
ملی پوشان بازی می کنیم؟! 

 به دنبال بازی خوب هستیم
همچنین مجید جاللی، سرمربی پیکان در نشست 
خبری پیش از دیدار تیمش با سرخپوشان پایتخت 
اظهار کرد: بعد از این که یک ماه بازی نکردیم، سه 
بازی کیفیتمان نزول کرد و نتوانستیم امتیاز جمع 
کنیم. آن چیزی که می تواند به ما التیام دهد، یک 
بازی خوب مقابل یک تیم بزرگ و خوب اس��ت. 

امیدوارم به هدفمان برسیم.

 کمب�ود بازیکن پرس�پولیس در بازی 
با پیکان

وی درباره کمبود بازیکن پرسپولیس در بازی مقابل 
پیکان، افزود: ش��اید این موضوع شرایط را برای 
پرسپولیس آس��ان کند، اما برای ما سخت تر شده 
است. تیمی که نزدیک سه سال است بازیکنانش 
در کنار هم هس��تند و پشتوانه قوی و ثبات دارد، با 
شایس��تگی کامل به فینال لیگ قهرمانان رسیده 
است. فکر می کنم در ترکیب 11 نفره آنها هفت یا 
هش��ت نفر از بازیکنانی هستند که در فینال بازی 
کردند. شاید پنج، 6 روز تمرین نکرده باشند، ولی 

فضای راحت تری برای آنها است. 
س��رمربی پیکان درباره اینکه که آیا اخراج مهدی 
ش��یری در بازی مقابل پارس جنوبی از روی عمد 
بود تا مقابل پرسپولیس به میدان نرود، توضیح داد: 
اگر یک هفته با شیری زندگی کنید، می فهمید که او 
خیلی خالص است. شاید از اینکه او را ندارم ناراحتم، 
ولی از یک جهت هم خوشحال هستم. اگر شیری 
بازی می کرد و روز خوب��ش بود و گل می زد، فکر 
می کرد چه کار کند و اگر روز بدش بود دیگران چه 
فکری می کردند. روزی که داش��تیم در جم بازی 
می کردیم به عبارتی روز اخراج شیری، تصورمان 
این بود که دیدار بعدی ما با فوالد خوزستان و نه با 

پرسپولیس است.

ورزش جهان

لیکرز و وریرز شکست خوردند
تیم های لس آنجلس لیکرز و گلدن استیت وریرز در ادامه دیدارهای خود در 
NBA مقابل حریفان خود شکست خوردند. در دیدارهای صبح دیروز لیگ 
بسکتبال حرفه ای آمریکا، تیم  گلدن استیت وریرز با وجود 32 امتیاز کوین 
دورانت، 22 امتیاز کلی تامپسون و در غیاب استفین کری، دریموند گرین و 
دیمارکوس کازینز در سالن امریکن ایرالینز مغلوب دالس موریکس شد. 
این پنجمین شکست وریرز در فصل جاری بود. لس آنجلس لیکرز نیز در 
سالن آمِوی سنتر از میزبان خود اوالندو مجیک شکست خورد. لبران جیمز 
در این بازی 22 انتیاز و 7 پاس گل برای لیکرز داشت. در بازی دیگری که 
در س��الن تویوتا سنتر شهر هیوستون برگزار ش��د، تیم میزبان با 34 امتیاز 
جیمز هاردن مقابل ساکرامنتو کینگز به پیروزی رسید. تیم اوکالهماسیتی 
تاندر هم با 32 امتیاز و 11 ریباند پل جرج و در غیاب راسل وستبروک از سد 

میزبان خود فیالدلفیا سونی سیکسرز گذشت.

آغاز تحقیقات فیفا از باشگاه چلسی 
فدراس��یون جهانی فوتبال اعالم کرد نقل وانتقاالت آبی پوش��ان لندن را 
برای شناسایی تخلفات احتمالی این باش��گاه زیر ذره بین برده است. فیفا 
تأیید کرد که تحقیقاتی را برای مشخص شدن قانونی یا غیرقانونی بودن 
نقل وانتقاالت باشگاه چلسی در سال  های اخیر آغاز کرده است و این احتمال 
وجود دارد که دو سال محرومیت از خرید بازیکن جدید برای این باشگاه در 
نظر گرفته ش��ود. در بیانیه منتشر شده در سایت فدراسیون جهانی فوتبال 
در خصوص پرونده باشگاه چلسی آمده است: همان طور که در ماه سپتامبر 
سال 2017 اعالم شده بود، تحقیقاتی در مورد نقض احتمالی قوانین مربوط 
به اساس��نامه نقل و انتقاالت بازیکنان توسط باشگاه فوتبال چلسی و چند 
باشگاه انگلیسی دیگر آغاز شده اس��ت. فرآیند تحقیقات ادامه دارد و تا به 
امروز هیچ حکم و تصمیمی درباره این پرونده ها توس��ط مقامات قضایی 
فیفا اعالم نشده است؛ از این رو، باشگاه های نامبرده تا زمانی که خالف آن 
ثابت نشود، بی گناه تلقی می شوند. با توجه به ادامه دار بودن تحقیقات، در 

حال حاضر اطالعات بیشتری قابل ارائه نیست.

جوکوویچ فینالیست تور ATP لندن شد
مرد ش��ماره یک جهان به راحتی توانست کوین اندرسون را شکست دهد 
و به فینال تور ATP لندن صعود کند. در دومین دیدار مرحله نیمه نهایی 
تور ATP لندن ن��واک جوکوویچ به مصاف کوین اندرس��ون رفت و به 
راحتی حریف اهل آفریقای جنوبی اش را شکست داد. مرد شماره یک جهان 
پس از یک رقابت نزدیک در گیم نخست توانست پیروز شود و در ادامه به راحتی 
امتیازها را کسب کند. تنیسور صربستانی کاماًل برتر از اندرسون بود و 6 بر 2 در 
ست اول پیروز شد. ست دوم نیز شرایط مشابه بود و اندرسون فاصله زیادی 

با جوکوویچ داشت. او در این ست 6 بر 2 پیروز شد تا راهی فینال شود. 

آگهی

بيس��ت و چهارمين نمایشگاه بين المللي صنعت نساجی ایران با حضور 9 کشور 
برگزار می شود ده ها شرکت، کارگاه و کارخانه حوزه نساجی و صنایع وابسته از 
ایران و دیگر کش��ورهای جهان از 11 تا 14 آذر ماه در تهران گردهم می آیند و 
ضمن ارائه آخرین توليدات و توانمندی های خود؛ زمينه های س��رمایه گذاری، 
مبادالت تجاری و بازرگانی را فراهم کرده و با یکدیگر به گفتگو و تبادل اطالعات 

و فناوری های نوین این صنعت می پردازند.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی بيست و چهارمين نمایشگاه بين المللي 
ماش��ين آالت، مواد اوليه، منسوجات خانگي، ماشين هاي گلدوزي و محصوالت 
نس��اجي تهران؛ در این نمایش��گاه بيش از 220 شرکت داخلی و خارجی حضور 

و مشارکت دارند.
علی مرادی رئيس ستاد برگزاری بيست و چهارمين نمایشگاه بين المللي صنعت 
نس��اجی ایران گفت: در این نمایشگاه 141 شرکت داخلی و 80 شرکت خارجی  
از  9 کشور ایتاليا، سوئيس، رومانی، بلژیک، تایوان، ترکيه، آلمان، چين و اتریش 

جدید ترین توليدات و خدمات خود در حوزه صنعت نساجی را ارائه می کنند.
وی با بيان اینکه اهميت نمایشگاه نساجی تهران موجب شده است تا کشورهای 
ایتاليا، آلمان، چين و ترکيه بصورت پاویون )گروهی( در نمایشگاه حضور داشته 
باش��ند، گفت: انجمن ماش��ين آالت و قطعات ایتالي��ا ) ACIMIT( و انجمن 
ماشين و قطعات نساجی آلمان)VDMA( امسال دو پاویون مهمی هستند که 

امسال برای نخستين بار در نمایشگاه حضور دارند.  
مرادی اضافه کرد: در این نمایشگاه انواع تجهيزات، صنایع و خدمات مربوطه  از 
جمله :ماشين آالت نساجی، قطعات ، چرخ خياطی، ماشينهای گلدوزی و دوخت 
و برش،انواع منسوجات خانگی شامل: پتو، پارچه های رومبلی وپرده ای،روتختی، 
ملحفه و روبالش��ی، تشک خواب، حوله، روميزی ، ترمه، لوردراپه، پرده و لوازم و 
قطعات وابسته ،پارچه ، پوشاک ، انواع  نخ ، الياف ، رنگ ، مواد تعاونی و انواع مواد 
اوليه صنایع نساجی،انواع نخ و مواد اوليه نساجی، منسوجات خانگی از جمله پتو، 
پارچه رومبلی و پرده ای، روتختی، سرویس های آشپزخانه، حمام و دستشویی و 

انواع پارچه جهت توليد پوشاک عرضه و به نمایش گذاشته می شود.
رئيس س��تاد برگزاری بيست و چهارمين نمایش��گاه بين المللي صنعت نساجی 
ایران گفت: برگزاری 15 کارگاه علمی و دو همایش تخصصی با حضور متخصصان 

و اس��تادان دانشگاهها و همچنين برنامه ریزی برای بازدید چند هيئت تجاری و 
بازرگانی خارجی؛ برخی از برنامه های جانبی بيس��ت و چهارمين نمایشگاه بين 

المللي صنعت نساجی ایران است.
وی با بيان اینکه بيس��ت و چهارمين نمایش��گاه بين المللي صنعت نس��اجی در 
فضایی بالغ بر بيس��ت هزار متر مربع برگزار می ش��ود، خاطرنشان کرد: معرفی 
دس��تاوردها ، ظرفيت ها و توانمندیهای کارخانه ها،شرکت ها ، نهادها و سازمان 
های داخلی، توس��عه صادرات و یافتن بازارهای جدید صادراتی، ارائه پتانسيل ها 
و توانمندیهاي صنعت نس��اجی کش��ور، نمایش آخرین تحوالت و دستاوردهای 
علمی، فنی و صنعتی داخلی و خارجی این حوزه ، فراهم آوردن بس��تر مناس��ب 
برای انتقال بيش��تر فناوریهاي روز به کشورمان، ایجاد ارتباط های تجاری جدید 
و تقوی��ت روابط قبلی، انتقال دانش، تکنولوژی و تجربيات، آش��نائی با الگوهای 
موفق جهانی درعرصه صنعت نساجی، فراهم کردن زمينه های الزم برای سرمایه 
گذاری ش��رکت های داخلی و خارجی و کار آفرینی و اشتغال پایدار ؛ مهمترین 

اهداف برگزاری این نمایشگاه است. 
مرادی گف��ت: برگزاری این نمایش��گاه می تواند با فراه��م کردند زمينه حضور 
بس��ياري از کشورها و ش��رکتهای فعال خارجی، سبب انتقال آخرین فناوریهای 
روز جهان به کشورمان شود و همچنين از طرف دیگر کشورمان می تواند با ارائه 
توانمندی های منحصر به فرد بخش نساجی خود در چنين رویدادی ، مزیت ها 
و فرصت های خود را در معرض دید سرمایه گذاران خارجی و داخلی قرار دهد.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه برگزاری چنين نمایش��گاه هایی موقعيت مناسبی را 
برای آشنایی مستقيم قشر دانشگاهی، پژوهشگران، دست اندرکاران و متخصصان 
با دس��تاوردهای علمی و صنعتی این حوزه فراهم کرده و در رش��د بخش علمی 

وانگيزه بخشيدن به ارائه نوآوری در کشورمان موثر واقع شود. 
گفتنی اس��ت بيست و چهارمين نمایش��گاه بين المللي صنعت نساجی ایران را 
شرکت سامع پاد نوین با نظارت و همکاری انجمن صنایع نساجی ایران، اتحادیه 
توليد و صادرات نساجی و پوشاک ایران و جامعه متخصصين نساجی ایران برگزار 
می کند.عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بيشتر این نمایشگاه به پایگاه 
خب��ری WWW.SPNCO.NET مراجع��ه کنند و یا با ش��ماره تلفن های 

26409902-5 ستاد برگزاری نمایشگاه تماس بگيرند.

همایش س��االنه مدیران ارشد حقوقی بانک انصار با 
حضور دکترابراهيمی مدیرعامل ، صحرانورد مدیرکل 
و جمعی از مدیران ارشد اداره کل حقوقی  در مرکز 
همایش های بانک انصار برگزارشد و  دکترابراهيمی 
طی سخنانی با اشاره به تأثير ذخایر معنوی و ارزشی 
بانک انصار در موفقيت آن گفت: ایمان، س��المت و 
توانمندی حرفه ای، بانک انص��ار را به دومين بانک 
سودآور کشور تبدیل کرده است. به گزارش اداره کل 

الهی،  تقوای  روابط عمومی وتبليغات، دکترابراهيمی 
مجاه��دت و تعهد را از عوامل عمومی و رفتار حرفه 
ای و سياس��ت های پيش��گيرانه را ني��ز از  عوام��ل 
تخصصی پيش��رفت های حوزه حقوق��ی این بانک 
دانس��ت و افزود: در سایه تالش، زحمات و مراقبت 
های اداره کل حقوقی، بانک انصار، بدون مس��ئله و 
حاش��يه مس��ير تحول خود را دنبال می کند . وی 
با برش��مردن تالش های مجاهدانه همکاران بانک 
انصار تصری��ح کرد: امروز بانک انصار در تراز انقالب 
اس��المی و یک��ی از موفق ترین بانک های کش��ور 
اس��ت و موفقيت های بانک انص��ار محصول تالش  
همه مدیران و کارکنان متعهد است. دکترابراهيمی 
در پایان با تش��ریح موضوع��ات مختلف و مرتبط با 
حوزه حقوقی بانک انص��ار از جمله مدیریت امالک 
تمليکی،  امالک مازاد، مطالبات معوق و لزوم رعایت 
جنبه های انسانی در تعامالت با مردم تصریح کرد: 

با همان روحياتی که شما را تا امروز به اینجا رسانده 
است، به جلو بروید بی تردید خدای متعال همانند 
گذش��ته بزرگترین حامی ش��ماخواهد بود ؛ باید از 
حداکثر پتانس��يل خود برای درست عمل کردن در 
ش��رایط جدید بصورت حرفه ای استفاده کنيد؛ وی 
درخواست کرد شبکه ای از وکالی متعهد و دین باور 
ایجادکني��د تا ب��ه هنگام اجرای قان��ون، مالحظات 
انس��انی را از یاد نبرند؛ش��رایط وح��ال محرومين و 
معسرین را مراعات کنيد؛ زیرا بانک انصار ارزش های 
اله��ی و انس��انی را هيچ گاه نادی��ده نمی گيرد و ما 
در هر ش��رایط و وضعيتی بایس��تی از محرومين و 
مس��تضعفين حمایت کنيم و پيگيری های حقوقی 
و دفاع از حقوق بانک بایس��تی با مالحضه ش��رایط 
عمومی کشور و مردم انجام شود.شایان ذکر است ، 
این گردهمایی دو روزه با هدف تبيين سياست های 

تحولی بانک در تهران تشکيل شد .

صنعتگران نساجی در مسیر تهران

مدیرعامل بانک مطرح کرد 
 بانک انصار  سودآور ترین بانک کشور 

 شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق نقشه و مشخصات فنی موجود براساس قیمت پیشنهادی  از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت یک مرحله ایبه پیمانکاران واجد شرایط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه که تمایل همکاری دارند واگذار نماید .

•         نوع ، کیفیت و کمیت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
•         ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت 90روز از تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه معتبر بوده و برای 90 روز دیگر قابل تمدید باشد.

•         تضمین شرکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار(: طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659/ه مورخ 1394/09/22 هیئت وزیران
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نام در سایت فوق االشاره و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.
•      کلیه واجدین ش�رایط می توانند  اس�ناد مناقصه را از طریق س�امانه س�تاد به آدرس فوق الذکر دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف، ب و ج را تهیه و تا ساعت 19 
مورخ 1397/9/12 نس�بت به بارگزاری اس�ناد به صورت فایل PDF در س�امانه اقدام نمایند. در ضمن ارس�ال اصل ضمانت نامه ش�رکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( در پاکت مهر و موم شده تا ساعت 12 

مورخ 1397/9/12 به دبیر خانه شرکت الزامی می باشد .
•         بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز سه شنبه مورخ 1397/9/13 راس ساعت 9 در محل کمیسیون معامالت این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می شود.

•          متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس حاصل نمایند .
•      الزامیست پیمانکار بر اساس صالحیت و ظرفیت کاري مورد تائید از مراجع ذیصالح قیمت پیشنهادي خود را تسلیم که درصورت تخلف ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وي ضبط مي گردد .

•      به پیش�نهادات فاقد امضا و مهر ، س�پرده ، س�پرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیش�نهادات مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقًا ترتیب 
اثر داده نخواهد شد .

•         تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی )HSE( الزامی است.
•         ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.

•         برنده باید دارای کد معامالتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمی باشد .
•         آدرس شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان : بلوار آیت ا.. کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک

www.iets.mporg.ir :                   پایگاه اطالع رساني مناقصات کشور         •
www.Abfarhamedan.ir  :   شرکت آب و  فاضالب روستائی استان همدان         •

مدت اجرا   شهرستانروستا/مجتمعپروژه
)ماه( 

شاخص مبلغ اوليه    )ریال(
تهيه حداقل رتبهمبلغ ضمانتنامه )ریال(تعدیل

مصالح
خدمات تعمير ونگهداری تاسيسات و کنترل کيفی 

و آبرسانی سيار روستاهای تحت پوشش بخش 
مرکزی و زند

روستاهای تحت 
آب و یا 133.400.000ندارد122.667.474.000مالیرپوشش

خدمات
پيمانکار

تعمير ونگهداری تاسيسات و کنترل کيفی و آبرسانی 
سيار روستاهای تحت پوشش بخش جوکار

روستاهای تحت 
90.200.000ندارد121.803.204.000مالیرپوشش

آب و یا 
خدمات

پيمانکار

خدمات تعمير ونگهداری تاسيسات و کنترل کيفی و 
آبرسانی سيار روستاهای تحت پوشش بخش سامن

روستاهای تحت 
78.700.000ندارد121.573.416.000مالیرپوشش

آب ویا 
خدمات 

پيمانکار

روابط عمومي شرکت آب و فاضالب روستائی  استان همدان 

شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- موضوع مناقصه: عملیات راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه ها و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان بشاگرد ) نوبت سوم (

2- مبلغ برآورد اولیه کارفرما: 5/379/798/328 ریال  
3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 268/989/916 ریال

4- نوع تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار: ارائه ضمانت نامه های مقرر در ماده 4 آئین نامه تضمین معامالت دولتی س�ال 94 بش�رح مندرج در اس�ناد 
مناقصه

5- قیمت اس�ناد مناقصه و ش�ماره حس�اب: واریز مبلغ 500/000 ریال به حس�اب س�پهر ش�ماره 2195215491005 بانک صادرات شعبه س�ه راه آزادگان 
بندرعباس بابت فروش اوراق مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(.

6- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از 1397/8/28 لغایت 1397/9/4 ساعت 19:00
7- مهلت زمان ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19:00 مورخ 1397/9/15

8- تاریخ بازگشائی پیشنهادات: در ساعت 9 صبح مورخ 1397/9/17
9- محل بازگشائی پیشنهادات: سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب روستائی استان هرمزگان

10- رشته و پایه مورد نیاز: دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته آب یا تاسیسات و تجهیزات یا تعیین صالحیت دارای تاریخ معتبر مرتبط با موضوع مناقصه 
از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی مناقصه گران الزامی می باشد.

پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه 
مدارک الزم را شامل پاکات الف، ب و ج و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند.

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: بند عباس، بلوار امام حسین )ع(، 

جنب اداره استاندار. شرکت آب و فاضالب روستائی استان هرمزگان. واحد دبیرخانه. تلفن: 076-3338002-3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس تهران 021-41934

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/8/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/29
294629 شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
شماره مناقصه :973052 مرحله دوم - نوبت اول  

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت سوم(

 بدون آب ، کتاب زندگی را باید بست

 )آب یعنی زندگی(


