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 شماره  4۳45 - 16 صفحه
800 تومان

آگهی

آگهی دعوت از بستانکاران )نوبت اول(
 شرکت صنعتی معدنی  دهبید سنگ توس )سهامی خاص( – در حال تصفیه 

در اجرای ماده 255  قانون تجارت  از  کلیه بستانکاران شرکت صنعتی معدنی دهبید سنگ توس )سهامی خاص( در حال تصفیه به شماره ثبت 488888 و شناسه ملی 
10380624839 که آگهی انحال  آن در روزنامه رسمی  کشور به شماره 21087  مورخ 1396/5/12 به چاپ رسیده است؛ دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر  6 ماه 
از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با  ارائه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در تهران خیابان شهید وطن پور شمالی   خیابان  لواسانی پاک 118 طبقه هشتم 
کد پستی 1937744663  مراجعه فرمایند. بدیهی است  شرکت  در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس  گردد، مسئولیتی نخواهد داشت. 

تاریخ انتشار  نوبت اول: 97/9/11  تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/11 تاریخ انتشار نوبت سوم: 97/11/11
مدیر تصفیه حمیدرضا قمی نژاد 

» اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل در مدیریت موقوفات و  بقاع متبرکه «
متولی موقوفه حاج کاظم تاجر معروف بجنورد با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بجنورد در نظر دارد تعداد یک باب مغازه تجاری از تاریخ 1397/09/15 تا 1398/09/15 به مدت یک سال از طریق مزایده 

بصورت اجاره واگذار نماید . متقاضیان شرکت در مزایده می توانند قبل از برگزاری مزایده از محل های فوق الذکر بازدید و با درنظر گرفتن شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند: 

آدرسمبلغ اجاره ماهیانه )پایه(موقوفهنوع رقبهردیف

بجنورد – خیابان شهید بهشتی شمالی- کوچه حمام عسکری )طاهری سابق(- داخل کوچه سمت 9/000/000 ریالحاجی کاظم تاجر معروف بجنوردیک باب مغازه1
راست مغازه دوم 

شرایط مزایده
1- برنده مزایده حق انتقال مورد اجاره را کاً یا جزاً از طریق وکالت یا نمایندگی  را به غیر ندارد. 

2-برنده مزایده حق هیچگونه تغییر و تبدیل در موقوفه را بدون موافقت متولی ندارد. 
3- برنده مزایده حق استفاده از مورد اجاره را بر خاف شرایط مندرج در قرداد تنظیمی را ندارد.

4-کلیه هزینه ها اعم از: کارشناسی، نشر آگهی و پاکت درخواست به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
5- برنده مزایده ملزم به پرداخت اجاره بهاء در وقت مقرر ماهیانه می باشد. 

6- برنده مزایده کسی خواهد بود که بااترین مبلغ را پیشنهاد نماید. 
7- کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار  و در صورت تساوی پیشنهاد با صاحدید کمیسون مزایده خواهد بود. 

8-  برنده مزایده ملزم به تخلیه مورد اجاره در پایان قرارداد می باشد و تضمین کافی اخذ خواهد شد . 
9- متقاضیان در آگهی مزایده می بایست مبلغ 10درصد  پیشنهادی را به عنوان سپرده شرکت در مزایده پرداخت نمایند.

10- شرکت کننده در مزایده می بایست پاکت های الف – ب – ج را تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 1397/09/14 تحویل دبیرخانه اداره اوقاف نموده و رسید دریافت نمایند . 
11- تاریخ برگزاری مزایده پنج شنبه مورخ 1397/09/15 راس ساعت 12 می باشد . 

حاج کاظم کاظمیان متولی موقوفه حاج کاظم تاجر معروف بجنورد 
آدرس : خیابان شهید بهشتی جنوبی کوچه شهید محمدی )کوچه اوقاف(

شرکت آب و فاضاب 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 ازم 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 معامات 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 فاضاب روستائی استان هرمزگان

10- رشته و پایه مورد نیاز: دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته آب یا تاسیسات و تجهیزات یا تعیین صاحیت 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 ازم 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.
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: بند عباس، بلوار امام حسین )ع(، 

جنب اداره استاندار. شرکت آب و فاضاب روستائی استان هرمزگان. واحد دبیرخانه. تلفن: 076-3338002-3
اطاعات 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 فاضاب روستایی استان هرمزگان

شرکت آب و فاضاب 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 کاا و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
•         ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت 90 روز از تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه معتبر بوده و برای 90روز دیگر قابل تمدید باشد.

•         تضمین شرکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار(: طبق آیین نامه تضمین معامات 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 ااشاره و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.
•         کلیه واجدین شرایط می توانند  اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک ازم شامل پاکات الف، ب و ج را تهیه و تا ساعت 19 مورخ 1397/9/12 
نسبت به بارگزاری اسناد به صورت فایل PDF در سامانه اقدام نمایند. در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شرکت 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 معامات این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می شود.

•          متقاضیان جهت دریافت اطاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس حاصل نمایند .
•      الزامیست پیمانکار بر اساس صاحیت و ظرفیت کاري مورد تائید از مراجع ذیصاح قیمت پیشنهادي خود را تسلیم که درصورت تخلف ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وي ضبط مي گردد .

•      به پیشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقاً 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 معاماتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسامی باشد .

•         آدرس شرکت آب و فاضاب روستایی استان همدان : بلوار آیت ا.. کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک
www.iets.mporg.ir :                   پایگاه اطاع رساني مناقصات کشور         •

www.Abfarhamedan.ir  :   شرکت آب و  فاضاب روستائی استان همدان         •
 

مدت اجرا   شهرستانروستا/مجتمعپروژه
)ماه( 

مبلغ اولیه    
)ریال(

شاخص 
تعدیل

مبلغ ضمانتنامه 
)ریال(

حداقل 
تهیه مصالحرتبه

خدمات تعمیر ونگهداری تاسیسات و کنترل کیفی و آبرسانی 
آب و یا 133.400.000ندارد122.667.474.000مایرروستاهای تحت پوششسیار روستاهای تحت پوشش بخش مرکزی و زند

پیمانکارخدمات

تعمیر ونگهداری تاسیسات و کنترل کیفی و آبرسانی سیار 
آب و یا 90.200.000ندارد121.803.204.000مایرروستاهای تحت پوششروستاهای تحت پوشش بخش جوکار

پیمانکارخدمات

خدمات تعمیر ونگهداری تاسیسات و کنترل کیفی و آبرسانی 
آب ویا 78.700.000ندارد121.573.416.000مایرروستاهای تحت پوششسیار روستاهای تحت پوشش بخش سامن

پیمانکارخدمات 

 
روابط عمومي شرکت آب و فاضاب روستائی  استان همدان 

 شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسامی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط )پیمانکار( 
واگذار نماید.

100 درصد نقدی صاحیت ازم مبلغ سپرده به ریال مبلغ اعتبار به ریال شرح عملیاتردیف

خرید و تحویل قطعات و تجهیزات 1
سیستم های سخت افرازی 

ارائه اساسنامه مرتبط 4/300/000/000215/000/000

1. س�پرده ش�رکت در مناقصه به یکی از روش�های ذیل ارائه گردد.  ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به 
مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانک شهر 

2. برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
3. شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 

4.  مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795  نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید آن را ارائه نمایند. 
5. متقاضیان  می توانند از تاریخ انتش�ار آگهی جهت خرید اس�ناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید – بلوار بال ش�هرداری کرج طبقه  هفتم مراجعه 

نمایند. 
6.  در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه ماک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 

7. توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدرک مربوط به متقاضیان شرکت در مناقصه در نزد شهرداری باقی می ماند. 
8. ازم به ذکر اس�ت هنگام خرید اس�ناد ارائه اساس�نامه مرتبط و معرفی نامه ممهور به مهر و امضای  مدیر عامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای ش�رکت و کد اقتصادی 

الزامی می باشد. 
9. شرکت کنندگان در مناقصه  می بایست کلیه فرم ها و اطاعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 

10 سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 
11. پیش�نهادات می بایس�ت در پاکت های مجزا )الف – ب - ج(  اک و ممهور به مهر ش�رکت ش�ده و پس  از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب  و ج تا پایان وقت اداری روز یک 
ش�نبه مورخ 97/9/11 به آدرس کرج – میدان توحید – بلوار بال دبیرخانه ش�هرداری کرج تحویل داده شود.  پیشنهادات رسیده   در مورخ 97/9/12 در کمیسیون عالی معامات 

شهرداری  کرج )دفتر شهردار( راس ساعت 11 مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعام خواهد شد. 
در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

* جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 35892418- 35892443- 026 تماس و یا به سایت www.karaj.ir  مراجعه نمائید. 
اداره امور قراردادها و پیمانها – شهرداری کرج 

آگهی تجدید  مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت سوم(
شماره مناقصه :973052 

مرحله دوم  - نوبت دوم   

آگهی مناقصه عمومی 

بدون آب ، کتاب زندگی را باید بست )آب یعنی زندگی(

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شایعات 
افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی را تکذیب کرد

بازگشت کارت سوخت 
به جایگاه ها

4

2

۳

معطل اروپا نمانید
یادداشت

2  دکتر جواد منصوری2

کااهای اساسی مردم
در هر شرایطی تأمین می شود

 آمریکا و اروپا 
بهشت گروه های تروریستی شده است

رییس جمهوری در جمع مردم خوی:

بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت تصویب قطعنامه اخیر علیه ایران؛

با افزایش قاچاق بنزین در ماه های اخیر موضوع »بازگش�ت کارت س�وخت«، »سهمیه 
بندی بنزی�ن« و »اص�اح قیمت بنزی�ن« مطرح ش�ده و س�رانجام روز گذش�ته یکی 
از برنام�ه های دول�ت ب�رای مقابله ب�ا قاچاق این ف�رآورده نفت�ی که بازگش�ت کارت 
 س�وخت بود اعام ش�د. ش�رکت مل�ی پخ�ش فرآورده ه�ای نفت�ی روز گذش�ته در 

اطاعیه ای به دارندگان خودرو و موتورسیکلت که کارت سوختشان ...

موگرینی از اعام زمان اجرای مکانیسم ویژه مالی اروپا با کشورمان طفره رفتبدبینی رییس جمهور آمریکا درباره وفادار نبودن اعضای دولتش جدی است
احتمال تغییرات گسترده 

تعلل اروپا در عملی کردن وعده های اقتصادی به ایراندر کابینه ترامپ

 برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی 
محاسبات دشمن را بهم ریخت

آیت اه آملی اریجانی با اشاره به حمایت کمپین های خارجی از اخالگران بازار:

  آیا میلیون ها انسان متضرر از اقدامات مفسدان اقتصادی »بشر« نیستند و »حقوق« ندارند؟ 
۳
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2

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
پس از مدت ها انتظار کش�ورمان برای 
اقدام اروپایی ها جهت تسهیل مراودات 
تجاری در شرایط پساتحریم، با پاسخی 
عجیب، از زمان راه اندازی کانال مالی با 

ایران ابراز بی اطاعی کرد.

در حالی که اروپایی ها متعهد ش��ده بودند پس از 
خروج آمریکا از برجام و تش��دید تحریم ها علیه 
کش��ورمان، راه مراودات تجاری تهران با دیگر 
کشورها، به خصوص اروپا، از طریق یک سازوکار 
مالی مش��خص، باز خواهد ماند، اما با گذش��ت 
زمانی طوانی از این وعده ها، ظاهرا تمامی این 
ادعاها در حد حرف باقی مانده  و اروپا تمایلی برای 
برداشتن گام عملی ندارد. در این رابطه، »فدریکا 
موگرینی« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
روز گذشته پیش از آغاز نشس��ت وزرای خارجه 
ای��ن اتحادیه در جم��ع خبرنگاران، در پاس��خ به 
س��والی درباره اقدامات کشورهای اروپایی برای 
راه اندازی کانال ویژه تس��هیل مبادات مالی با 
ایران با بیان این ادعا که تاش ها برای راه اندازی 
این مکانیسم در جریان اس��ت، گفت: نمی تواند 
تاریخی برای آن مش��خص کن��د. وی علی رغم 
این، ظهار داش��ت: این س��اختار »هرچه زودتر« 
راه اندازی می ش��ود. موگرینی در این باره گفت: 
مشارکت وزرای دارایی سه کشور)انگلیس، آلمان 
و فرانسه( در این مرحله اهمیت کلیدی دارد. آنها 
سخت برای نهایی کردن]این مکانیسم[ تاش 
می کنند. نمی توانم برای شما تاریخ خاصی برای 
نهایی ش��دن آن مش��خص کنم، ولی می توانم 
بگوی��م که تاش ها ادامه دارن��د و به نحو مثبت 
پیش می روند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا به سوال خبرنگار وال استریت ژورنال مبنی 
بر اینکه راه اندازی این س��اختار در روزهای آینده 
اعام می ش��ود یا در هفته های آینده، پاسخ نداد. 
پیش از این کشورهای اروپایی گفته بودند قصد 
دارند این س��اختار ویژه را چند روز پیش از اعمال 
مج��دد تحریم های آمریکا علیه ای��ران در روز 5 
نوامبر )14 آبان ماه( راه اندازی کنند. کش��ورهای 
اروپایی گفته اند این مرکز قرار اس��ت به تسهیل 

مبادات مالی با ایران کمک کند.
عاوه بر گفته ه��ای موگرینی که تا امروز در حد 
حرف بوده، »ج��ان کارک«  مدی��رکل روابط 
بین الملل کشاورزی اتحادیه اروپا هم گفت: این 
اتحادیه در صورت رعایت استانداردهای ازم از 
س��وی تولیدکنندگان ایرانی، به توسعه تجارت 
با ایران در زمینه محصوات کش��اورزی و مواد 

غذایی امیدوار است.

 سفر هانت به تهران
»جرم��ی هانت« وزیر امور خارج��ه انگلیس نیز 
که در رأس هیأتی به تهران س��فر کرده بود، روز 
گذشته در محل وزارت امور خارجه با محمدجواد 
ظری��ف وزی��ر امور خارج��ه کش��ورمان دیدار و 
گفت وگو کرد. وزرای امور خارجه ایران و انگلیس 

در این دیدار جنبه های مختلف روابط و مناسبات 
دوجانبه، از جمله مسائل مرتبط با سازوکار مالی 
اروپا موس��وم ب��ه SPV، برای پیش��برد روابط 
اقتص��ادی و تجاری در چارچ��وب برجام را مورد 
تبادل نظر و گفت وگو قرار دادند. طرفین همچنین 
در خصوص مهمترین مسائل منطقه ای، از جمله 
لزوم تسریع در پایان دادن به جنگ در یمن و نیز 
سایر روندهای جاری در منطقه گفت وگو و تبادل 

نظر کردند.

 منتظر اروپا نمی مانیم
در دیگر س��و، مقامات کش��ورمان نیز که ظاهرا 
از اقدامات تعللی اروپا، دلخور هس��تند، اعتراض 
خ��ود را ب��ه اقدامات فرسایش��ی اتحادی��ه اروپا 
اعام می کنند. در همین رابطه، بهرام قاس��می 

س��خنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری 
خود در پاس��خ به سؤالی درباره اینکه اگر اتحادیه 
اروپا به تعهدات خود در ایجاد سازوکار مالی برای 
ایران عمل نکند پاس��خ چه خواهد ب��ود، اظهار 
داش��ت: این موضوع با چالش های زیادی همراه 
بوده اس��ت و ما امیدواریم که اتحادیه اروپا بتواند 
به یک راهکار مشخص برس��د اما همانطور که 
مقامات کش��ور در گذش��ته بیان کرده اند منتظر 
دیگران نمی مانیم و با استفاده از همه ظرفیت های 
داخلی، اه��داف اقتصادی مان را دنبال می کنیم. 
س��خنگوی وزارت امورخارج��ه گف��ت: اگ��ر ما 
دریابیم که ط��رف های برجامی م��ا نمی توانند 
به تعهدات خ��ود عمل کنن��د از توانمندی های 
خودمان اس��تفاده ازم را خواهی��م کرد. عباس 
عراقچی معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه هم با 
اشاره به تاش های اروپا برای حفظ برجام، اظهار 
داشت: کس��ی در ایران به خاطر تحریم دست ها 
را باا نخواهد برد بخصوص این که شرایط ما به 
مراتب بهتر از قبل از برجام اس��ت. وی با تشریح 
تاش های اروپا برای حفظ برجام، اظهار داشت: 
با در نظر گرفتن این تاریخچه و تاش هاست که 
می توان به این سوال پاسخ داد که آیا اروپا تاش 
می کند برجام را حفظ کند و ما باید با اروپا همراهی 
کنیم یا تاش های اروپا نمایشی است و می خواهد 

وقت ایران را تلف کند.

تعلل اروپا در عملی کردن وعده های اقتصادی به ایران
موگرینی از اعام زمان اجرای مکانیسم ویژه مالی اروپا با کشورمان طفره رفت

  سیاست  

حجت ااسام حسن روحانی با بیان اینکه هرگز در برابر 
فشار دست ها را باا نخواهیم برد، گفت: در هر شرایطی 

کااهای اساسی مورد نیاز مردم را تامین می کنیم

رییس جمهوری روز گذش��ته در اجتماع مردم استان آذربایجان غربی 
اظهار داش��ت: از مردم ش��ریف و قهرمان ایران بخاطر اینکه در این 
ماه ها و در این ایامی که دشمنان می خواستند ما را از استقال، آزادی، 
اس��ام، جمهوریت و مردم سااری پشیمان کنند، با قدرت و اقتدار در 

برابر دشمنان ایستادگی کردند، تشکر می کنم. 
وی با بیان اینکه ملت ایران پاس��خ آمریکا را در روز 22 بهمن امسال 
خواهد داد، گفت: برش��ما مردم بزرگ و قهرمانی که چهلمین سالگرد 
انقاب اسامی را با قدرت و نشاط به رخ جهانیان خواهید کشید، درود 
می فرس��تم. رییس جمهوری خاطرنش��ان کرد: به همه دشمنان مان 
خواهیم فهماند که با فشار بر ملت ایران و با فشار بر اقتصاد کشورمان 
و ایجاد مش��کات برای مردم، قادر نیس��تند ما را  از اهداف بلندمان 
بازگردانن��د. روحانی با تاکید بر اینکه ما مس��تقل و آزاد می مانیم و در 
برابر آمریکا سر فرود نخواهیم آورد، اظهار داشت:کاخ نشینان کاخ سفید 
بدانند ملت ایران، ملت غیور و بزرگی اس��ت که همواره پیرو فرهنگ 
عاشورا و ساار شهیدان، حضرت ابی عبداه الحسین)ع( بوده و فقط 
در برابر خداوند بزرگ  سر فرود می آوریم، رکوع و سجود می کنیم و در 

برابر هیچ قدرتی سر فرود نخواهیم آورد.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه دشمنان فکر می کنند که این ایران 
اس��ت که پای آمری��کا را از منطقه قطع کرده اس��ت، گفت: آنها فکر 
می کنند، جوانان ایران هس��تند که پای استعمار را از کل منطقه قطع 
کرده اند و اگر آنها در عراق و س��وریه و یمن و لبنان شکست خورده اند 
بخاطر ایس��تادگی ملت ایران است؛ اش��تباه می کنند زیرا این نتیجه 
ایستادگی همه مردم منطقه و کل ملت های مسلمان است. وی اضافه 
کرد: در کنار ملت ایران، همه ملت های عراق، س��وریه، لبنان، یمن، 
افغانستان و پاکستان و سراسر دنیای اسام به فکر ایستادگی، ایمان، 
اس��ام و استقال خود هستند. البته هر وقت برادران مسلمان ما از ما 
کمک بخواهند ما هم به وظیفه عمل می کنیم و آنها را یاری می کنیم. 
رییس جمهوری خطاب به دش��منان ملت ایران گفت: البته ما تاش 
کردیم و نگذاشتیم، شما داعش را بر این منطقه مسلط کنید، می دانیم 

شما عصبانی و ناراحت هستید.
روحانی تاکید کرد: ش��ما در فکر این هس��تید که ص��ادرات نفت ما را 
قطع کنید که نخواهید توانس��ت؛ اگر به فکر این باش��ید که رابطه ما 
را با کشورهای همس��ایه قطع کنید، نخواهید توانس��ت و اگر در این 

فکر  باش��ید که در زندگی به مردم فش��ار بیاورید، در ای��ن راه غلط و 
اش��تباه تان هم نمی توانید پیروز شوید.وی با بیان اینکه به حول و قوه 
الهی نفت م��ان را خواهیم فروخت، تاکید کرد: ما با همس��ایگان مان 
رابطه نزدیک تر برقرار خواهیم کرد. با کش��ورهایی همسایه همچون 
جمه��وری آذربایجان، ترکیه، ع��راق و دیگر کش��ورها رابطه مان را 
روزبه روز  مستحکم تر خواهیم کرد. روحانی با بیان اینکه مردم باید به 
حول و قوه الهی در شرایط سال جاری و  سال آینده ، با امیدواری کامل 
به آینده ایران نگاه کنند، تصریح کرد: نخواهیم گذاش��ت فش��ارهای 
آمریکا، صهیونیست ها و چند کشور مزدورشان در این منطقه، زندگی 

مردم را با مشکات بزرگ مواجه کنند.

 بودجه 98 با دار 4200تومانی
وی با اشاره به اینکه در دولت بررسی بودجه سال آینده آغاز شده و در  
هفته جاری و آینده این بحث را ادامه خواهیم داد تا بودجه سال آینده را 
تکمیل کنیم، افزود: اولین سخن دیروز در دولت این بود که کااهای 
اساسی را با همان قیمتی که امسال)با دار 4200 تومان( وارد کردیم، 

در س��ال آینده هم با همین قیمت وارد خواهیم کرد. وی افزود: امروز 
وقتی آمریکا علیه یک ملتی تصمیم می گیرد، همه همسایگان ایران 
در منطقه و دیگر کش��ورهای جهان به جز یکی دو کش��ور در برابر او 
می ایستند و این افتخار برای ملت ایران و افتخار برای سیاست خارجی 

و اقتدار برای ایران اسامی است.
وی در ادامه، احیای دریاچ��ه ارومیه را یکی از قول های خود به مردم  
آذربایجان غربی در سال 92 عنوان کرد و گفت: همچنان پای قولم به 
شما ایستاده ام. رییس  جمهوری افزود: محصول کشاورزی این استان 
در سال 92، 3میلیون ُتن بود و امسال محصول کشاروزی به 4میلیون 
و 600هزار تن رسید و این به معنای پیشرفت کشاورزی است و  باید در 
برابر کشاورزان عزیز این کشور سر فرود بیاوریم و دست آنها را ببوسیم 

که سه سال است با تاش آنان در گندم خودکفا شده ایم.
همچنین روز گذش��ته، بیمارس��تان 225تختخوابی امام خمینی)ره( 
شهرستان خوی، با حضور رییس جمهوری افتتاح شد. بیمارستان امام 
خمینی)ره( با اعتبار 640میلیارد ریال در بخش های قلب و عروق، زنان 

و زایمان، کودکان و اورژانس، احداث شده است.

کااهای اساسی مردم
در هر شرایطی تأمین می شود

رییس جمهوری در جمع مردم خوی:

  دکتر جواد منصوری 
یادداشت

معطل اروپا نمانید
1. اتحادی��ه اروپا ک��ه پس از خروج آمری��کا از برج��ام، به یک باره مدافع 
سرسخت آن شد و قول داد که مکانیسم مالی خود برای حمایت از توافق 
هس��ته ای و در تقابل با کاخ سفید را تا نیمه آبان ماه سال جاری به مرحله 
اجرا بیاورد، هنوز در پیچ وخم وعده هاست. به گفته »سید عباس عراقچی«، 
مذاکره کننده ارشد کشورمان با گروه 1+5 اروپا حتی حاضر نشد که برخی از 
بندهای برجام را برای ممانعت از خروج ترامپ از توافق هسته ای تغییر دهد 
و در مقابل، وعده کرد که سوئیفت منهای دار را عملیاتی کند اما در عمل، 
همه اقدامات قاره سبز در این خصوص سمبلیک بوده و هنوز ساز و کارهای 
کلی آن هم ارائه نشده است. روز گذشته نیز »فدریکا موگرینی«، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به این سؤال که این مکانیسم ویژه 
مالی اروپا چه زمانی راه اندازی می شود گفته است که نمی تواند برای زمان 

کلید خوردن آن زمانی تعیین کند!
2. روزنام��ه »فایننش��ال تایمز«، طی گزارش��ی در خصوص مناس��بات 
پس��ابرجامی ایران و اروپا، به امروز و فردا کردن تروئیکای اروپایی برای 
ارائه دقیق جزئیات این ساز و کار اشاره کرده و نوشته است: »دشوار است 
که تصور کنیم اروپا بتواند اقدامی ب��رای اجرای راهکاری مؤثر به منظور 

تجارت موفق و مطلوب با ایران صورت دهد.
 این گام باید در صورتی برداشته شود که از مکانیسم قابل قبولی برخوردار 
باش��د. مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در ماه س��پتامبر و در یک 
اجاس عمومی در س��ازمان ملل از راه اندازی یک مکانیسم ویژه مالی از 
جانب اروپا برای مواجهه با تحریم های ضد ایرانی آمریکا سخن گفته بود.« 
این نش��ریه همچنین در خصوص گام های اک پشتی اروپا برای اجرای 
ساز و کار مالی ویژه بروکسل )SPV( و موضع ایران در قبال آن نیز اذعان 
کرد که عملکرد کند و آهس��ته اتحادیه اروپا، نگرانی جمهوری اسامی 

را در پی داشته و ایران را به این واسطه آماده خروج از برجام کرده است.
3. نکته مهم اینجاس��ت که این اروپا بود که اجرای این ساز و کار را برای 
جبران کم کاری ها در برجام به ایران پیشنهاد داده بود اما روشن است که 
عدم تعیین زمان مشخص برای قرار دادن این مکانیسم در ریل عملیات، 
نوعی فرار از وعده ای است که خود داده بودند؛ همان گونه که پیش ازاین 
نیز به تعهدات برجامی خود عمل نکردن��د. عاوه بر این، چک بامحل 
کشورهای اروپایی در حالی صادرشده که آن ها هنوز موفق نشده اند مسیر 
اجرای پایلوت این مکانیسم را بیابند. تا به امروز اتحادیه اروپا قادر به یافتن 
یک کش��ور اروپایی برای میزبانی این طرح نش��ده و اتریش که قرار بود 
اجرای آن را بر عهده گیرد، از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده است. 
ازاین رو، شاهد سرگردانی آن ها و عدم اجرایی شدن مکانیسم مالی اروپا 

در خصوص برجام هستیم.

4. هفته گذش��ته خبرگزاری رویت��رز، نتیجه گیری تأس��ف باری در این 
خصوص کرد و طی گزارشی دراین باره نوشت: »طرح جدید اتحادیه اروپا 
برای ادامه تجارت با ایران که برخاف تحریم های آمریکا انجام می شود، 
با توجه به اینکه هیچ کش��وری از اتحادیه اروپا، میزبانی اجرای این طرح 

را به دلیل ترس از اقدامات تنبیهی آمریکا نپذیرفت، تقریباً ناکام ماند.«
5. ف��ارغ از این م��وارد و با توجه ب��ه تجربه چندباره اروپ��ا در عدم اجرای 
تعهداتش در قبال ایران – چه در برجام و چه در مورد الزامات شرکت های 
اروپایی در ایران – باید توجه داشت که سهم عمده از تأخیر صورت گرفته 
از سوی اتحادیه اروپا، ناشی از سردرگمی آن ها در طراحی و تنظیم و اجرای 
ساز و کار ویژه مالی )SPV( نیست، بلکه این موضوع به این دلیل اتفاق 

می افتد که برخی شواهد نشان 

می دهد  و توافقات پنهانی بین کش��ورهای اروپایی و آمریکا علیه ایران 
صورت گرفته و در جریان اس��ت. این بخش از گزارش رویترز را بخوانید 
تا چندوچون ماجرا بیشتر روشن شود: »در سوی دیگر، آمریکا هم موضع 
بی تفاوتی نسبت به اجرای سازوکار مالی اروپا گرفته، به طوری که سیگال 
مندلکر، معاون وزارت خزانه داری آمریکا گفته اس��ت ب��ا توجه به اینکه 
شرکت های اروپایی در حال خروج از ایران هستند، خیلی نگران راه اندازی 
کریدور مالی بین ایران و اروپا نیستیم. این مقام آمریکایی با ذکر اقدام اروپا 
برای دور زدن تحریم ها از طریق ایجاد یک سامانه موازی سوئیفت به نام 
SPV ادامه داد: خبر مهم تر دراین باره این است که شرکت های اروپایی 

در حال خروج از ایران هستند«!!
6. معنی این سخن آن است که وقتی شرکت های اروپایی برای خروج از 
ایران و لغو توافقات خود از یکدیگر سبقت می گیرند، این سامانه که نوعی 
تهاتر کاایی را بین ایران و اروپا برقرار می کند، خاصیت خود را از دس��ت 
خواهد داد چراکه واسطه ای وجود ندارد. به بیان دیگر، به فرض که این ساز 
و کار که تابه حال چیزی جز وعده ووعید نبوده اجرا هم بشود، سوئیفت غیر 
داری هم خیلی عالی و بی نقص کار کند؛ وقتی که شرکت ها حاضر نیستند 
با ایران معامله کنند و حتی کش��ورهای اروپایی از اجرای آزمایشی ساز و 
کار مالی اروپ��ا از ترس تحریم های آمریکا خودداری می کنند،  می توان و 
باید به این جمع بندی برس��یم که این، یک نمایش از پیش طراحی شده با 

اهداف مشخص است.

7. فرانس��ه را ک��ه در طول مذاکرات هس��ته ای نقش پلیس ب��د را بازی 
می کرد، یادتان هس��ت؟ »ژان ایو لودریان«، وزیر امور خارجه فرانسه در 
حال حاضر، با ماس��ک حمایت از برجام، فعال ترین نقش را در سناریوی 
ضد ایرانی اروپا بر عهده دارد. برنامه این اس��ت که همان داستان »پلیس 
بد«، »پلیس خوب« دوباره تکرار شود و مطابق توافقاتی که بین کاخ سفید 
و الیزه صورت گرفته، بناس��ت که اروپایی ها با دست فرمان فرانسه تا حد 
امکان، ارائه و اجرای SPV را برای خرید زمان به تأخیر بیندازند تا از این 
طریق، بستر اثربخش��ی مضاعف تحریم های واشنگتن علیه جمهوری 

اسامی فراهم شود.
8. نباید گذاشت این احتمال پر رنگ شود که مقامات اروپایی و آمریکایی 
با سوءاس��تفاده از غفلت برخی از مسئولین کش��ورمان می توانند در قبال 
ارائه مشتی وعده ووعید و تضمین های کامی محکم اما بدون پشتوانه، 
امتیازات بیش��تری دریافت کنند و جایی که عرصه به آن ها تنگ ش��ود، 
حداقلی ترین خدمات مالی ممکن را با انبوهی از منت و ش��رط و شروط، 
فراهم  کنند. اروپایی ها از زمانی که ترامپ در اردیبهش��ت امسال زیر میز 
توافق هسته ای زد، می توانستند ساز و کار مالی مدنظر خود را طراحی و به 
فاز اجرا بیاورند اما تأخیر هدفمند و عامدانه آن ها به دلیل همان تقسیم کار 

است که پیش تر ذکر آن گذشت.

و بااخ��ره اینکه مق��ام معظم رهب��ری پیش ازاین بارها به مس��ئولین و 
دست اندرکاران کش��ور در خصوص نحوه تعامل با اروپا هشدار داده و در 
دیدار با آن ها به کرات یادآور شده بودند که در مسائل اقتصادی باید روی 
پای خود بایس��تیم و از اروپا و غرب قطع امید کنیم، چراکه »نگاه به غرب 
و اروپا جز معطل ماندن، منت کش��یدن و کوچک شدن فایده ای ندارد.« 
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گزیده ها

ایران تکیه گاه واقعی 
فلسطین است

 »شیخ علی یاس��ین« رییس 
انجم��ن علمای ص��ور لبنان 
اظهار داشت: آنچه جمهوری 
اس��امی ایران در معرض آن 
قرار گرفته منج��ر به تضعیف 
اراده اش نخواه��د ش��د بلکه 
ق��درت و ایس��تادگی آن را در 
حمایت از قضایای محرومان و مس��تضعفان و در مقدمه آن مسأله 
فلس��طین افزایش خواهد داد. وی ادام��ه داد: ایران، تکیه گاه واقعی 
فلس��طین و حامی آن در مقابل خیانت های کس��انی اس��ت که به 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی روی آوردند و عامان پروژه 
صهیونیستی-آمریکایی شدند. یاسین بر وحدت اسامی به عنوان 
یک ض��رورت برای حمای��ت از منطقه و نج��ات آن از توطئه های 
صهیونیستی-آمریکایی تأکید کرد و گفت هدف این توطئه ها تسلط 
بر منطقه و چپاول ثروت های مادی و معنوی آن است. وی ادامه داد: 
تنها طرفی که هر فتنه ای در جهان س��ود می برد آمریکا و کس��انی 
هس��تند که با این کشور همراه ش��ده اند. به گزارش تسنیم، رییس 
انجمن علمای صور همچنین گفت: پیروزی در فلسطین چیزی جز 
عینیت وحدت میان قطب های محور مقاومت نیس��ت و همچنین 
تجلی حقیقی برای حمایت مطلق جمهوری اسامی ایران از مقاومت 
در فلسطین است. ش��یخ یاسین ابراز امیدواری کرد: نخبگان جهان 
عربی و اسامی بویژه روحانیون باید راه را بر فتنه های صهیونیستی-

آمریکای��ی ببندند، بیداری ها مبنی بر ض��رورت وحدت را افزایش و 
ملت ها را به سمت مقابله با عادی سازی روابط با تل آویو و حمایت از 

گزینه مقاومت سوق دهند.

تهران کنوانسیون منع ساح های 
شیمیایی را رعایت می کند

 »س��رگئی ریابکوف« معاون 
وزیر خارجه روسیه تأکید کرد: 
مسکو اطمینان دارد که ایران 
به ط��ور کام��ل و ب��دون هیچ 
انحراف��ی کنوانس��یون من��ع 
ساح های شیمیایی را رعایت 
کرده و اته��ام جدید آمریکا در 
این باره، تنها برای اعمال فش��ار سیاسی بر تهران است. به گزارش 
تسنیم، وی افزود: ما هم اخبار مربوط به اینکه آمریکا قصد دارد ایران 
را به نقض این کنوانس��یون متهم کند، دیده ایم. جای تعجب ندارد، 
دقیقاً در زمانی که مباحثات جدی درباره چارچوب کنفرانس مربوط 
به کشورهای شرکت کننده در کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی 
امروز در اهه آغاز ش��ده، چنین اتهاماتی شنیده می شود که به طور 
مشخص نشان دهنده تاش جدید آمریکا برای اعمال فشار سیاسی 

بر ایران است.

مبارزه با موادمخدر 
مسئولیت مشترک بین المللی

 کاظ��م غریب آبادی س��فیر و 
نماین��ده دائم کش��ورمان در 
سازمان های بین المللی مستقر 
در وی��ن ، طی س��خنرانی در 
نشست کمیس��یون مبارزه با 
موادمخ��در س��ازمان ملل، با 
تشریح سیاست جامع ایران در 
حوزه موادمخدر شامل مقابله، پیش��گیری، و درمان، اظهار داشت: 
جمهوری اسامی ایران تاکنون هزینه های سنگین مالی و انسانی 
در این مسیر پرداخته است. وی با اشاره به این که ایران در امر مبارزه 
با موادمخدر جلودار اس��ت و عاوه بر کشف انواع موادمخدر دیگر، 
بیش از 75 درصد کش��ف موادمخدر در ایران روی می دهد، از عدم 
برخورداری از همکاری های بین المللی در این مسیر ابراز تاسف کرد 
و تاکید کرد که مواد مخدر یک معضل جهانی و مبارزه با آن نیز یک 
مسؤولیت جهانی است. سفیر کشورمان در وین، در این چارچوب با 
اشاره به اینکه برخی کشورها برای برآوردن نیازهای داخلی و در نقص 
تعهدات بین المللی مبادرت به قانونی کردن برخی انواع موادمخدر 
کرده ان��د، از این اقدامات انتقاد کرد و این کش��ورها را به پایبندی به 

تعهدات خود فراخواند.

7آذر دور بعدی مذاکرات 
صلح سوریه در آستانه 

 »غیرت عبدالرحمانف« وزیر 
امور خارج��ه قزاقس��تان روز 
گذشته اظهار داش��ت: ایران، 
روس��یه و ترکیه قرار است دور 
بعدی مذاکرات صلح سوریه را 
28 و 29 نوامب��ر )7 و 8 آذرماه( 
در قزاقستان برگزار کنند. وی 
با انتش��ار بیانیه ای تأکید کرد: کشورهای تضمین کننده روند آستانه 
شامل فدراسیون روسیه، جمهوری ترکیه و جمهوری اسامی ایران 
موافقت کرده اند که یازدهمین دور از نشس��ت های صلح سوریه در 
سطح عالیرتبه بین المللی در چهارچوب روند آستانه در تاریخ 28 و 29 
نوامبر در پایتخت قزاقستان برگزار شود به گفته این دیپلمات ارشد 
قزاقستان، این نشست »در چهارچوب سنتی با مشارکت هیأت هایی 
از کشورهای تضمین کننده روند آس��تانه، دولت سوریه، معارضان 
مسلح سوری و ناظران بین المللی از جمله سازمان ملل و اردن که به 

این نشست دعوت شده اند«، برنامه ریزی شده است.

گزافه گویی های تکراری 
شاه عربستان علیه کشورمان

 »ملک سلمان بن عبدالعزیز« 
پادش��اه عربس��تان در مراسم 
افتتاحی��ه دور جدی��د مجلس 
شورای این کشور، مدعی شد 
که ایران به دنبال ایجاد هرج و 
مرج و تخریب در کش��ورهای 
منطق��ه اس��ت. وی ادعا کرد: 
ای��ران در امور داخلی کش��ورهای منطقه دخالت م��ی کند و حامی 
تروریسم است. جامعه بین المللی باید با فعالیت های ایران که امنیت 
و ثبات منطقه را تهدید می کند، مقابله کند. ملک س��لمان در ادامه 
افزود: ما به تاش های خود برای مقابله با افراط گری و تروریس��م و 
توسعه و پیشرفت منطقه ادامه می دهیم و همکاری های راهبردی 
مبنی بر منافع مش��ترک و احترام متقابل را حفظ خواهیم کرد. وی 
همچنین مدعی ش��د ک��ه از جامع��ه بین الملل��ی می خواهیم که 
فعالیت های هس��ته ای و موش��کی ایران را محدود کند. به گزارش 
ف��ارس، ای��ن ادعاه��ا در حالی مطرح می ش��ود که ای��ران همواره 
تاش ه��ای فراوانی برای ایج��اد راه حل های سیاس��ی برای حل 
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فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه آمریکایی ها در 
خلیج فارس، لحظه به لحظه زیر نظر ما هستند، گفت: البته 

اکنون آنها حضور معناداری در منطقه ندارند.

دریادار حس��ین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در آستانه 7آذر روز 
نیروی دریایی درخصوص وظایف این نیرو در تامین امنیت دریایی کشور 
گفت: هر کش��وری که از مرزهای دریایی برخوردار است برای برقراری 
امنیت در مناطق دریایی تحت حاکمیت و آبهای متعلق به آن کشور نیازمند 
به برقرای امنیت و مقابله با هرگونه تهدید علیه منافع ملی و مرزهای دریای 
کشور است.  وی افزود: جمهوری اسامی ایران از مرزهای گسترده آبی چه 
در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان برخوردار است؛ بالغ بر 
2هزار کیلومتر مرز دریایی فقط در ناوگان جنوب داریم، بنابراین برقراری 
امنیت در این مرزها و تامین منافع ایران نیازمند وجود یک نیروی دریایی 
قوی اس��ت که بتواند امنیت آن را تامین کن��د. در حال حاضر جمهوری 

اس��امی ایران از نیروهای دریایی قدرتمند ارتش و سپاه برخوردار است 
ک��ه به طور همزمان و در تعامل یا هم امنیت مناطق دریایی کش��ور را در 
خلیج فارس، تنگه هرم��ز و دریای عمان برقرار می کنن��د. امروز مناطق 
دریایی تحت حاکمیت جمهوری اس��امی ایران به طور کامل از اهمیت 

بسیار باایی برخوردار هستند.

 تحریم در خودکفایی ساخت تجهیزات ما کمک کرد
خانزادی درخص��وص وضعیت تجهیزات کنونی نیروی دریایی ارتش به 
العالم، گفت: تجهی��زات در دریا نقش اول را ایف��ا می کند در واقع یکی از 
مهمترین نکات برای حضور در دریا برخورداری از تجهیزات مناسب است. 
تحریم ها کمک کرده تا ما روی پای خود بایستیم و نیازها و تجهیزاتمان 
را خودمان بسازیم. نماد این بلوغ و خودباوری ناوشکن جمهوری اسامی 
ایران)جماران( است که در حال حاضر در دریاهای آزاد در حال دریانوردی 
است و یک روز هم توقف نداشته است و بخشی از آن امنیتی که در قالب 

57ناوگروه اعزامی به دریاهای آزاد برقرار کردیم مدیون حضور ناوشکن 
جماران در دریا بوده است. وی درباره ادعای رییس جمهور آمریکا که مدعی 
شده، ایران در خلیج فارس حضور کمرنگی نسبت به گذشته دارد، تأکید کرد: 
از زمانی که ترامپ روی کار آماده، مطالبی را در صفحات مجازی و اظهارات 
خود بیان کرده که اینها به دور از واقعیت است. از ابتدای سال جاری آمارها 
نشان میدهد آمریکایی  ها و هم پیمانانش منطقه خلیج فارس را ترک کرده 
اند و دیگر حضور معناداری در منطقه ندارند و البته در گذش��ته نیز حضور 
آنها اهمیتی برای ما نداش��ت و به جز ایجاد ناامنی و ایجاد ش��کاف میان 
کشورهای منطقه، ثمره دیگری نداشتند. وی افزود: آمریکایی ها می توانند 
از تعداد ناوهای خود در منطقه آمار بگیرند که چند شناور درمنطقه دارند که 
ترامپ اعام می کند که ما اخطار نمی دهیم و به کسی اعام نمی کنیم! ما 
به نیروهای خود تاکید کرده ایم که مقررات بین المللی دریاها به آنها تفهیم 
ش��ود و به هیچ عنوان حق ندارند از حقوق بین المللی دریاها عبور تخطی 

کنند و حضور آنها به شدت زیر ذره بین ماست.

آمریکایی ها حضور معناداری در خلیج فارس ندارند
دریادار خانزادی: 

هشدار شمخانی به وزیر خارجه انگلیس:
برای بازگشت به شرایط پیش از برجام آماده ایم

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کش��ورمان در دیدار »جرمی هانت« وزیر خارجه انگلیس با انتقاد از عدم همکاری مناسب اتحادیه اروپا در 
ش��رایط خروج آمریکا از توافق بین المللی برجام و نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اظهار داشت: مذاکرات هسته ای و توافق برجام به میزبانی 
و تاش اتحادیه اروپا صورت گرفت و نقض آن نیز به معنای زیر پاگذاردن حیثیت، اعتبار و جایگاه سیاسی اتحادیه اروپا از سوی آمریکاست. وی افزود: 
ایران با توجه به انفعال طرف های دیگر در برابر گفتار و رفتار ناشایست آمریکا بر اساس منافع ملی و مسئولیت های خود تصمیمات ازم را در مقابله با این 
اقدام و امکان بازگشت به شرایط پیش از توافق اتخاذ کرده است. شمخانی با انتقاد از مواضع بی پایه برخی کشورها علیه سیاست های منطقه ای ایران و 
تاکید بر جدیت کشورمان در مبارزه مستمر با تروریسم اذعان داشت: در صورتی که سیاست ها و اقدامات عملی جمهوری اسامی و تقدیم ده ها شهید در 
مقابله با تروریسم  انجام نشده بود، امروز داعش حکومت عراق و سوریه را در دست داشت و همسایه اروپا محسوب می شد. وی گفت: اگر آمریکا در مقابل 
ایران خواسته هایش را به اروپا تحمیل کند، فردا در مناسبات شما با سایر کشورها هم ورود خواهد کرد و اتحادیه اروپا  باید نه بخاطر برجام  بلکه به خاطر 
دفاع از هویت و استقال خودش جلوی زیاده خواهی های آمریکا را بگیرد. جرمی هانت وزیر امور خارجه انگلیس نیز در این دیدار با اشاره به مشکات و 
موانعی که دولت آمریکا در مسیر مبادات مالی و روابط بانکی پس از برجام ایجاد کرده است، بر ضرورت پیگیری و حل و فصل مسائل پیش رو تاکید کرد.
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  قض�ایی  

ــر در محکومیت تصویب قطعنامه  ــتاد حقوق بش بیانیه س
اخیر علیه ایران؛

 آمریکا و اروپا 
بهشت گروه های تروریستی شده است

س��تاد حقوق بش��ر قوه قضاییه در محکومیت قطعنامه حقوق بشری علیه 
جمهوری اسامی ایران بیانیه ای صادر کرد.

در متن این بیانیه آمده است: تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران در 
هفتاد و سومین نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با 
پرچم داری برخی دولت هایی که خود از بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند، 
بدون در نظرگرفتن واقعیات موجود در ایران و مبتنی بر نگرشی تبعیض آمیز، 
گزینش��ی، مغرضانه و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است که آن را 

مردود دانسته و قویاً محکوم می کنیم.
جای بس��ی شگفتی است که با وجود مسائل بس��یار حاد و جدی که حقوق 
اساسی میلیون ها انسان را تهدید می کند، قطعنامه ای بدون تناسب با وضعیت 
امروز جهان و با اغراض و انگیزه های رسوا، از سوی نهادی در سازمان ملل 
متحد صادر ش��ود! آنهم درباره جمهوری اس��امی ای��ران که مهمترین و 
بزرگترین دموکراس��ی غرب آسیا است و در چهاردهه که از عمر مبارک آن 
می گذرد، ایران عزیز را که یک دیکتاتوری فاس��د و وابسته و تحت سیطره 
آمری��کا و برخی متحدان اروپایی بر آن حاکم بود را به مهمترین و توس��عه 
یافته ترین کشور منطقه چه از لحاظ علمی و فّنی و چه از لحاظ مدنی تبدیل 
کرده است. در ادامه این بیانیه مطرح شده است: جمهوری اسامی در حالی 
مورد تعرض قطعنامه کمیته س��وم مجمع عمومی قرار می گیرد که دولت 
آمری��کا به همراه دول متحد اروپایی خود و میدان داری صهیونیس��ت ها و 
نوکری رژیم فاسد سعودی خشونت بارترین گروه های تروریستی را  مانند 
داعش تأس��یس، هدایت و حمایت کرده و می کنند و آمریکا و اروپا بهشت 
گروه های ترور رنگارنگ شده است و یکی از خشن ترین گروه های تروریستی 
یعنی منافقین دارای حامیان آش��کار در کاخ سفید هستند و این جمهوری 
اس��امی ایران است که از یک س��و خود یکی از قربانیان این جریان های 
تروریستی است و از س��وی دیگر بااترین و پرافتخارترین کارنامه موفق 
مبارزه با تروریس��م را در داخل و منطقه غرب آس��یا دارد. در این بیانیه آمده 
است: جمهوری اسامی ایران در زمانی محکوم می شود که آمریکا و انگلیس 
و فرانسه با ایادی وابسته خود مانند رژیم عربستان و امارات مرتکب جنایت 
جنگی آش��کاری در یمن، سوریه و افغانستان ش��ده و می شوند. رسوائی به 
حدی رسیده است که این دولت ها درصدد نوعی سرپوش برآمده اند. آمریکا، 
متحدانش و نوک��ران منطقه ای وی در یمن شکس��ت بزرگی خورده اند و 
ملّت مظلوم یمن با دست خالی این مدعّیان بی فرهنگ و شرافت و دشمن 
انسانیت را شکست داده، اما وسعت جنایات چنان است که در تاریخ تجاوزات 
امپریالیستی همواره باقی خواهد ماند و سازمان ملل در اثر زد و بند مافیایی 
آمریکا و غرب صهیونی به این درجه از بی خاصیتی و افول رسیده است که 
توان حتی اعام موضع علیه این دشمنان بشریت را ندارد. جمهوری اسامی 
که مهد تنوع قومیت ها و ادیان مختلف است در زمانی محکوم می شود که 
نژادپرستی، تبعیض، اسام هراسی، خشونت سراسر آمریکا و اروپا را فراگرفته 
است و رهبران سیاسی با افتخار به این رسوائی های بشری اذعان می کنند! 
چرا دولت کانادا هر گونه تقاضای بررس��ی و گزارش رسمی سازمان ملل را 
در این زمینه رد می کند؟ از سوی دیگر دولت کانادا شریک جنایات آمریکا 
و غرب صهیونی در منطقه غرب آسیا است، و با حمایت تسلیحاتی عمأ به 
تجاوزات جاری در منطقه و خفقان در کشور هایی مانند بحرین کمک می کند. 
از نظر جمهوری اسامی ایران قطعنامه کمیته سوم بیان بسیار روشنی است 
از بیماری مهلک بی خاصیتی و آلت دس��ت شدن این نهاد مهم بین المللی 
برای پیشبرد غرائض و مطامع اس��تکبارغرب صهیونی به رهبری آمریکا 
و همراهان اروپایی و منطقه ای می باش��د. آنچه پیگیری می خواهد نجات 
سازمان ملل از این وضعیت اسفبار است. جمهوری اسامی ایران پرچمدار 
و مدافع حقیقی کرامت انس��انی در تمام عرصه های زندگی مدنی است و با 
تاش و تعامل مداوم خود سعی دارد که ضمن مقابله با انحرافات مهلک و 
نفاق و شعبده بازی های آمریکا و متحدانش قاطعانه به طرح مسائل اساسی 
و مهم و حیاتی برای پاسداری از حقوق بشر در تمام صحنه های بین المللی 
ادامه می دهد و از همه دولت ها و نهاد های دلس��وز نیز می خواهد که به این 

حرکت جهانی بپیوندند.

روی خط خبر

ریی�س قوه قضایی�ه ب�ا تأکید ب�ر ضرورت 
خ�ودداری مس�ئوان از س�خنان مجمل و 
دو پهلو که ممکن اس�ت مورد سوءاستفاده 
دش�منان قرار گیرد، از آنان خواس�ت که در 
مورد اظهارات خود دقت کافی روا دارند و در 
عین حال تأکید کرد که نباید از این موارد به 
عنوان ابزاری برای وارد آوردن فشار به دولت 

استفاده شود.

آیت اه آملی اریجانی در جلس��ه مس��ئوان عالی 
قضایی، ضمن تبریک سالروز آغاز دوران امامت حضرت 
ولی عصر )عج(، میاد مسعود پیامبر اکرم)ص( و امام 
جعفر صادق)ع( را پیش��اپیش تبریک گفت و تصریح 
کرد: میاد پیامبر)ص( برای بش��ریت نعمتی بس��یار 
عظیم بوده و زمانی این موضوع تصدیق می ش��ود که 
انسان نیاز خود را به حقیقت و باطن هستی و اتصال به 

مبدأ عالم احساس کند.

 وجود پیامبر )ص(، بزرگترین نعمتی است 
که خداوند به بشر اعطا کرده است

رییس قوه قضاییه در توضیح این کام افزود: انس��ان 
باید راهی برای تلق��ی کلمات حق تعالی بیابد و زمانی 
که احس��اس کند که کاستی های او به حدی است که 
مستقیماً نمی تواند برای تلقی این کلمات راهی بیابد، 
درک وجود کسی که همانند او بشر است اما می تواند از 
ساحت حق تعالی تلقی کلمات ربوبی و وحی الهی داشته 
باشد، متوجه خواهد شد که این بزرگترین نعمتی است 

که خداوند به بشر اعطا کرده است.
آیت اه آملی اریجانی ادامه داد: اگر به عوالم علوی و  
امکان صعود در مسیر ماقات رب توجه کنیم، کوتاهی 
مان در دستیابی به کلمات حق تعالی وادارمان می کند 
به سمت کسی برویم که به واس��طه او می توانیم این 
کلمات و خطاب��ات را درک کنیم. دراین صورت وجود 
نورانی پیامب��ر)ص( برای همه ما تبدیل می ش��ود به 
ش��خصی که با ما زندگی می کند و حشر و نشر دارد اما 
س��یر وجودی و کمالی او به گونه ای است که به دلیل 
تماس مستقیم با مبدأ هستی، کلمات حق تعالی را به 
زبان قابل فهم برای انسان که به صورت وحی نازل شده 

است، منتقل می کند.

 عدم توجه به نعمت عظیم وجود 
پیامبر )ص(، ناشی از انس با دنیاست

رییس قوه قضاییه، عدم توجه ب��ه این نعمت عظیم را 
ناش��ی از انس انسان با دنیا دانس��ت و اظهار کرد: این 
نَْیا إَِاّ َمَتاُع الُْغُرور « اس��ت.  مصداق بارز »و َما الَْحَیاُة الُدّ
در جای دیگر نیز می فرماید »تِلَک الداُر اآخره نَْجَعُلَها 
ا ِفي اْلَْرِض َوَا َفَساًدا « که حاکی  لِلَِّذیَن َا ُیِریُدوَن ُعُلًوّ
از آثار زیانبار »اراده علو« و فس��اد در زمین است. وقتی 
به »َفلَُنْحییَنُّه َحیاًة َطیَبه « بی توجه باش��یم در واقع از 
خودمان غفلت کرده ایم و در نتیجه نیاز به واس��طه ای 
همچون پیامبر اکرم)ص( آنطور که باید تلّقی نمی شود.

آیت اه آمل��ی اریجانی با تأکید ب��ر اینکه برای گام 
برداش��تن در مس��یر صحیح باید ابتدا این مقدمات را 
اصاح کنیم، تصریح ک��رد: اصرار به ذک��ر به معنای 
حقیق��ی آن که یاد و توجه به حق تعالی اس��ت و صرفًا 
این نیس��ت که در ذهن خود ام��ری را تخیل و تکرار 
کنیم، جز با ش��ناخت باطن ومراتب آن ممکن نیست 
واگر کسی متذکر به این ذکر حقیقی شد، نیاز بیشتری 
به وجود واسطه فیض الهی احساس خواهد کرد. چون 
در این صورت مدام اشتیاق دارد که بداند موایش چه 
می خواه��د و این باید ها و نبایده��ا را صرفاً می تواند از 
طریق پیامبر )ص( و ائمه طاهرین)ع( که واسطه بین 

سماء و ارض هستند دریافت کند.
رییس قوه قضاییه  گفت: امیدواریم خداوند چشمهای 
ما را به عوالم باطن و یادحق باز کند تا احس��اس فقر و 
نیاز بیشتری به این حقیقت عظیم پیدا کنیم زیرا قطعًا 
به دنبال این احس��اس نیاز، توسات دیگری خواهیم 

یافت که به واس��طه آن می توانیم گام های بلندی در 
مسیر  کمال برداریم.

آیت اه آمل��ی اریجانی در ادامه ب��ه ابتکار تاریخی 
حضرت امام )ره( در تأسیس »هفته وحدت« اشاره کرد و 
افزود: زمانی که دشمنان ما و جهان اسام دائماً به دنبال 
تفرقه افکنی بودند و سیاست استعماری، دامن زدن به 
انفصال و شقاق بین امت اسامی بود، امام امت)قدس 
اه نفسه الزکیه( بر یک حقیقت مهم اصرار کردند. آن 
حقیقت بزرگ عبارت بود از کنار گذاشتن اختافات به 
خاطر دستیابی به مصلحتی بزرگتر  که همان حفظ کیان 

اسام و مسلمانان بود.

 بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیام 
امام )ره( مبنی بر وحدت مسلمانان هستیم

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان 
دیگری نس��بت به پیام نورانی امام)ره( و تأسیس مهم 
»هفته وحدت «احس��اس نیاز می کنیم، به نقشه ها و 
توطئه های دشمنان به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی 
برای کشورهای غرب آسیا اش��اره کرد و یادآورد شد: 
امروز بزرگترین و مهمترین آرمان های جهان اسام، 
با وحدت و گردآمدن حول محور اسام، پیامبر)ص( و 
تعالیم نورانی آن حضرت محّقق می ش��ود و لذا باید با 

تمام قدرت به دنبال تحقق این امر بود.
به گزارش روابط عمومی قوه قضایی��ه، آیت اه آملی 
اریجانی با ابراز تأسف از رفتار برخی حکام کشورهای 
اسامی، خاطرنشان کرد: این رفتارها به دشمنان اسام 
چنین جسارتی را داده که به یک کشور اسامی با ثروت 
بی اندازه بگوید اگر دو هفته از شما حمایت نکنیم از بین 
خواهید رفت. واقعاً چرا باید این تحقیر را تحمل کنند؟ 
البته برخی دیگر از حکام کشورهای اسامی نیز متکی 
به طواغیت زمان شده اند که باید هرچه سریعتر به خود 
بیایند و فراموش نکنند که تنها را پیشرفت و رهایی در 
جهان اسام، همان وحدتی است که امام راحل)رضوان 
اه تعال��ی علیه( منادی آن بود و تا امروز نیز سیاس��ت 

جمهوری اسامی بر همین مبنا بوده است.
رییس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که ایران همانگونه 
که تاکنون در سیاست های کان جهان اسام پیشگام 
بوده اس��ت بتواند بیش ازپیش در این عرصه تأثیرگذار 
باشد و در عین حال رهبران برخی کشورهای اسامی 

نیز از خواب غفلت بیدار شوند.

 حکام برخی کشورهای اسامی به تحقق 
تفرقه میان جهان اسام کمک می کنند

آی��ت اه آملی اریجانی با اش��اره ب��ه جنایات رژیم 

صهیونیستی طی س��الیان متمادی علیه ملت مظلوم 
فلسطین، اظهار کرد: در چنین فضایی متاسفانه برخی 
کشورهای اسامی به صورت پنهان و آشکار با دشمنان 
اسام رابطه برقرار می کنند و این امر موجب می شود 
که دشمن به تحقق هدفش که همان چندپاره کردن 
جهان اس��ام است نزدیک شود. البته دیدیم که مردم 
مقاوم فلس��طین چگونه طی دو روز گنبد آهنین رژیم 
صهیونیستی را هدف حمله قرار دادند و آنها را مجبور به 
تسلیم برای تن دادن به خواسته های برحقشان کردند.

رییس قوه قضاییه همچنین با اشاره به جنایات عربستان 
سعودی در یمن با پیشتیبانی آمریکا و برخی کشورهای 
اروپایی، گفت: ملت مظلوم یمن نیز با دس��ت خالی در 
برابر فجایع انس��انی و جنایات جنگ��ی بزرگی که در 
آنجا ارتکاب می یابد مقاومت کرده اند و آنچه در جهان 
اسام نوید بخش اس��ت همین مقاومت ملت هاست 
که جمهوری اس��امی نیز محور آن است وامیدواریم 
خداوند ش��ر مس��تکبران را از س��ر ملت های مظلوم 

مسلمان کم کند.
آیت اه آملی اریجانی در بخش دیگری از س��خنان 
خود با اشاره به ادامه برخوردهای قاطع دستگاه قضایی 
با مفسدان اقتصادی، تصریح کرد: نمی توان نشست و 
تماشا کرد که عده ای زندگی میلیون ها شهروند را که 
با سختی های فراوان تاش کرده اند زندگی متعارفی 
برای خود فراهم کنند، دس��تخوش منافع دنیوی خود 
قرار دهند و در شرایطی که دشمن با تمام توان  در جبهه 
جنگ اقتصادی و عملیات روانی فعال است، از تاطمی 

که خود در بازار به وجود می آورند سوء استفاده کنند.

 کارگران به سختی زندگی کنند تا کسانی 
بگویند 700 میلیارد رقمی نیست؟

رییس قوه قضاییه ادامه داد: میلیون ها انس��ان به دلیل 
اقدامات مفسدان اقتصادی متضرر می شوند و کارگر و 
کارمند در شرایطی دشوار تاش می کنند زندگی خود 
را به پیش ببرند تا کسانی بگویند هفتصد میلیارد تومان 
رقمی نیست؟ گویی این افراد در فضای دیگری زندگی 
می کنند و نمی فهمند در بستری این سخن را می گویند 
که بخشی از مردم با معضل بیکاری دست به گریبانند و 
حتی اگر شغلی داشته باشند با حقوق ماهی یک میلیون 
و دویس��ت هزار تومان به واسطه سودجویی های آنان 
روز به روز ارزش پولش��ان کمتر و قدرت خریدش��ان 

کاهش می یابد.
آیت اه آملی اریجانی ب��ا تأکید بر اینکه قوه قضاییه 
براساس موازین دقیق شرعی و قانونی هیچ تردیدی در 
برخورد با مفاسد اقتصادی به خود راه نمی دهد، از برخی 

اظهارنظرها پیرامون مجازات مفسدان اقتصادی انتقاد 
کرد و گفت: عده ای در همین زمان که آشکارا می بینند 
تمام مقررات قانونی از سوی برخی افراد زیرپا گذاشته 
شده و با کمال وقاحت از تاطمی که خود در بازار ایجاد 
کرده اند سوء اس��تفاده می کنند، به حمای��ت از چنین 
اش��خاصی می پردازند و جالب اس��ت که کمپین های 

خارجی نیز به آنها ملحق شده اند.
رییس قوه قضایی��ه ادامه داد: چنین اقداماتی نش��ان 
می دهد که »حقوق بش��ر« برای این افراد صرفاً لقلقه 
زبان است. آیا میلیون ها آدمی که از اقدامات مفسدان 
اقتصادی متضرر می شوند بشر نیستند و حقوقی ندارند؟ 
آیا تخلف از قوانین در ثب��ت معامات ، ارتکاب جرایم 
سنگین اقتصادی و اخال در نظام اقتصادی، بخشی 

از حقوق بشر است؟
آیت اه آملی اریجانی تأکید کرد: من شخصاً قاضی 
این پرونده ها نب��وده ام که بخواه��م راجع به ماهیت 
رسیدگی نظر بدهم اما حسب گزارش ها روند رسیدگی ها 
را کامًا قابل قبول و مورد اعتماد می دانم و اطمینان دارم 
که قضات باسابقه، متدین و سخت گیر از حیث دقت در 
قوانین و تطبیق اح��کام با موضوعات به این پرونده ها 
رسیدگی کرده اند. به ویژه در پرونده هایی که مجازات 
اعدام صادر شده اس��ت، قضات فاضل و خوش سابقه 
دیوان عالی کش��ور پرونده ها را به دقت بررسی کرده 
اند و از این جهت جای هیچ گونه شبهه ای وجود ندارد.

 در محاکمات، خوشایند کشورهای خارجی 
مدنظر ما نیست

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه در محاکمات، خوشایند 
کشورهای خارجی مدنظر ما نیست و صرفاً در چارچوب 
قانون آیین دادرسی خود عمل می کنیم، خاطرنشان کرد: 
کس��انی که از این قبیل انتق��ادات حمایت می کنند، 
حرکتش��ان در مس��یر تحقق نقش��ه بیگانگان است. 
دشمنان با تشدید جنگ اقتصادی که یکی از مهمترین 
ساح های آن همین مفسدان اقتصادی هستند در پی 
وارد آوردن فش��ار به مردم اند و طبعاً برخورد دس��تگاه 
قضایی با مفسدان اقتصادی، مولفه ها و محاسبات کار 
آنها را بهم می ریزد. به همین دلیل چنین واکنش هایی 

نسبت به مجازات مفسدان طبیعی به نظر می رسد.
آیت اه آملی اریجانی با بیان اینکه برخی کمپین ها 
که با پول دشمن اداره می ش��وند مدعی شده اند نحوه 
محاکمه متهمان برای ما معلوم نبوده اس��ت، خطاب 
به آنها اظهارکرد: مگر جزیی��ات این محاکمه ها باید 
برای شما معلوم باشد؟ کشور، قانون و قاضی دارد و در 
چارچوب موازین قانونی و شرعی به پرونده ها رسیدگی 

می کنیم . اینکه شما نس��بت به روند محاکمات جهل 
دارید دلیل بر نادرست بودن رسیدگی ها نیست.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی تاکنون 
مسیر صحیح خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی را طی 
کرده و با استجازه اخیر از رهبر معظم انقاب روند این 
مقابله سرعت بیشتری یافته است، برخوردها با مفسدان 
اقتصادی را در چارچوب قانون و شرع و مورد تأیید بخش 
عظیمی از مردم عنوان کرد و اف��زود: این برخوردها با 
اتقان و اقتدار ادامه خواهد یافت البته سفارش همیشگی 
من به همه مسئوان قضایی و خصوصاً قضات شریف 
که در خط مقدم جبهه مقابله با مفاسد اقتصادی هستند 
این اس��ت که به دقت قوانین را رعای��ت کنند و توجه 
ویژه ای به عدالت داشته باشند. نباید به فضاسازی های 
رسانه ای توجه کرد و تحت تاثیر جنجال های تبلیغاتی 
قرار گرفت بلکه شرع و قانون تنها معیارهایی است که 
در رس��یدگی ها باید مدنظر ق��رار داد و بدون واهمه به 

اجرای عدالت پرداخت.

 مسئوانی که از پولشویی مطلعند باید به 
قوه قضاییه اطاع دهند

آیت اه آملی اریجانی با تأکی��د بر ضرورت همدلی 
بیش��تر بین قوا و مسئوان کش��ور، به وجود دشمنان 
مشترک اش��اره کرد و گفت: در شرایطی که دشمنان 
نابخ��ردی نظیر آمری��کا داریم که به اروپ��ا می گوید 
اگر س��ه ماه با ما همکاری کنید جمهوری اس��امی 
مضمحل خواهد شد، همگی باید در یک مسیر و تحت 
رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری حرکت کنیم تا 

بتوانیم کشور را از بند مشکات برهانیم.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: در چنین ش��رایطی توقع 
نیست که برخی مسئوان سخنان مجمل و دوپهلویی 
بر زبان بیاورند که موجب سوء اس��تفاده دشمنان شود. 
باید حواسمان جمع باشد در بستری سخت می گوییم 
که دش��من حتی از حرف صحیح ما هم سوء استفاده 
می کند. در چنی��ن فضایی نباید زمینه سوء اس��تفاده 
دشمن را فراهم کرد. آیت اه آملی اریجانی افزود: اگر 
پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا این موضوع 
را به قوه قضاییه اطاع نداده اید؟ این موضوع نیز مانند 
بحث واردات غیرقانونی خودروهاست که بعد از چند ماه 
به اطاع قوه قضاییه رسید. قانون مبارزه با پولشویی در 
دهه 80 به تصویب رسیده و براساس آن کسانی که از 
پولشویی مطلع اند موظف به اعام آن به مرجع قضایی 
هستند. رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: نباید سخنی 
گفت و بعد اصاح و بیان کرد که مقصود چیز دیگری 
بوده اس��ت. ما از فرد مسلمان قبول می کنیم که قصد 
سویی نداشته اس��ت اما نباید فراموش کرد که برخی 

سخنان اثر نادرست خود را می گذارند.

 مسیر دش�وار را نباید با برخی اظهارات و 
رفتارها دشوارتر کرد

آیت اه آملی اریجانی با بیان اینکه همه مسئوان به 
ویژه افرادی که در دولت و در میدان اصلی کارزار حضور 
دارند باید مراقب اظهارات خود باشند، تأکید کرد: البته 
نباید برخی اظهارات نیز ابزاری برای وارد آوردن فشار 
به دولت شود. در عین حال معتقدیم مسئوان نیز نباید 
سخنانی به زبان بیاورند که مانند خنجر به قلب نظام فرو 
برود. امروز باید از سخنان همه ما شمیم وحدت احساس 
شود. اگر اطاعی از وقوع جرایم داریم نباید پنهان کاری 
کنیم بلکه ازم است آن را به مرجع مربوطه اعام کنیم.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه مس��یر دش��وار را نباید 
ب��ا برخی اظه��ارات و رفتارها دش��وارتر ک��رد، افزود: 
رییس جمهور محترم در جلس��ات مختلف گفته اند که 
یقی��ن داریم در میانه یک جنگ تم��ام عیار اقتصادی 
هستیم. این سخن درستی است و تردیدی نیست که 
بهترین ابزار دشمن نیز همین فشار اقتصادی است لذا 
باید برای کم کردن آثار این فش��ار بر مردم دس��ت به 
دست هم دهیم و از بیان سخنانی که هیچ وجهی ندارد 

خودداری کنیم.

برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی محاسبات دشمن را بهم ریخت
آیت اه آملی اریجانی با اشاره به حمایت کمپین های خارجی از اخالگران بازار:

معاون اول قوه قضاییه در خصوص دو مفس�دی که اخیرا حکم اعدامش�ان 
اجرا ش�ده است، گفت: ما چند قانون در این خصوص داریم که اگر کسانی 
ش�بهه یا بحثی دارند، می توانند به آنها مراجعه کنند؛ البته من با مغرضین و 
معاندین کاری ندارم؛ اما اگر کسانی شبهه دارند، به این قوانین مراجعه کنند.

 حجت ااسام والمسلمین غامحسین محسنی اژه ای در حاشیه جلسه مسئوان عالی قضایی 
در جمع خبرنگاران اظهارکرد:  قوه قضاییه از قبل مبارزه با فساد را در دستور کار خود داشته است 
اما در شرایط کنونی که دشمن رسماً اعام جنگ اقتصادی کرده و امید به این جنگ بسته که 
بتواند فش��ار را بر مردم زیاد کند و وضع روزمره مردم را مختل کند، اگر کسانی در این شرایط 
دست به فساد خصوصا فسادی که بصورت شبکه ای و اخال در نظام اقتصادی باشد، بزنند، 

در اینجا می طلبد که یک مبارزه جدی تر، متناسب با شرایط جنگی اعمال شود .
به گزارش میزان، وی گفت: بر همین اس��اس استجازه ای از مقام معظم رهبری در خصوص 

تسریع و قاطعیت در برخورد با این پرونده ها انجام شد .
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در تعیین قضاتی که در این پرونده ها در حال رسیدگی هستند، 
سعی شده است هر شعبه  از سه قاضی تشکیل شود؛ قضاتی که با تجربه ، متدین و دارای سابقه 

خوبی در این زمینه ها هستند که بحمداه این کار انجام شده است.
وی در ادامه گفت: در مورد دو فردی که به عنوان مفسد فی اارض و از طریق ارتکاب اخال  
در نظام پولی و ارزی کش��ور به اعدام محکوم شدند باید عرض کنم که ما چند قانون در این 
خصوص داریم که اگر کسانی شبهه ای یا بحثی دارند، می توانند به آنها مراجعه کنند. البته من 
با مغرضین و معاندین کاری ندارم؛ اما اگر کسانی شبهه ای دارند، به این قوانین مراجعه کنند. 
البته وقت نیست همه مفاد و مواد را توضیح دهم و فقط آدرس می دهم تا مراجعه کنند. البته اگر 
کسی به اصل قانون اشکال دارد آن یک بحث دیگر است؛ چون ما ملزم به اجرای قانون هستیم.

معاون اول قو ه قضاییه اظهارکرد: ما یک قانون داریم که مصوب س��ال 67 است. البته درباره 
این قانون بین مجلس و شورای نگهبان اختافی بود که بعدا رفت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و در سال 67 تصویب و ازم ااجرا شد. این قانون که عنوانش تشدید مجازات مرتکبین 

ارتشاء، اختاس و کاهبرداری بود، موادی دارد.
وی افزود: در ماده 4 این قانون آمده است که چنانچه افرادی بصورت شبکه ای و یا کسی که 
رئیس این شبکه و باند اس��ت اقداماتی انجام دهند،  اگر کسی در حد فساد فی اارض باشد، 
حکم  مفس��د فی اارض بر او جاری می ش��ود؛ آنجا هم نگفته اند که حکم افساد فی اارض 

چه چیزی است.
محسنی اژه ای گفت: اگر کسانی شبهه ای دارند به این قانون مراجعه کنند. قانون دیگری هم 
دراین رابطه داریم که مصوب س��ال 69 است که اختافی در روند تصویب آن بین مجلس و 

شورای نگهبان نبوده است. آن قانون، قانون اخال در نظام اقتصادی کشور است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد: در ماده یک این قانون آمده است که چه مواردی اخال در 

نظام  اقتصادی کشور است. خواهش می کنم همه مردم حتی ازم نیست حقوقدان ها مراجعه 
کنند بلکه همه مردم مراجعه کنند و بندهای این قانون را بخوانند که توضیح داده اس��ت که 

اخال در نظام اقتصادی چیست.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ماده یک این قانون به اخال در نظام اقتصادی اشاره کرده  
و ماده 2 هم مجازات آن را تعیین کرده است و گفته است اگر چنانچه اخال در نظام اقتصادی 
به اینگونه باشد، فرد مستوجب مفسد فی اارض و اعدام است. اگر به طریقی دیگر باشد که در 

ماده 2 توضیح داده شده است، از 5 تا 20 سال حبس دارد.
وی بیان کرد: همچنین قانون دیگری داریم که اخیر التصویب است و در سال 92 تصویب شده 
است و آن هم ماده 286 قانون مجازات اسامی است. در اینجا باز قانونگذار پیش بینی کرده 
که چه افرادی اعم از اینکه جرمشان فساد مالی باشد و یا فساد امنیتی ، سیاسی ، فرهنگی، در 
چه شرایطی این فساد مشمول افساد فی اارض است و مجرمان به اعدام محکوم می شوند.

محسنی اژه ای گفت: اما درباره دو نفری که اخیرا به اعدام محکوم شدند، اینجا دادگاه  تشخیص 
داده است و به ماده یک و دو قانون اخالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 وبه ماده 
286 قانون مجازات اسامی مصوب سال 92  استناد کرده است. در این قانون بوضوح روشن 

است که چه کسانی مفسدفی اارض هستند و چگونه باید مجازات شوند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اما یک شبهه ای که عده ای ایجاد می کنند، این است که 
می گویند اموال اینها چطور شد؟ اتفاقا در متن دادنامه آمده است؛ همانطور که در خود قانون 
هم آمده اس��ت که اگر کسانی اخال در نظام اقتصادی کشور داشتند و از این طریق مالی به 
دست آوردند، اموالشان ضبط می ش��ود. در خود همین دادنامه اشاره شده است که عاوه بر  
مجازات اعدام باید اموال ناش��ی از جرم هم هر مقداری که تحصیل شده است، ضبط گردد. 
عین این در حکم آمده است و اان هم اجرای احکام مشغول این کار است و اقدام خواهد شد.

وی  بیان کرد: شبهه دیگری که می کنند این است که می گویند مگر سکه را بانک مرکزی 
نفروخته است؟ اگر کسی سکه ای را که بانک مرکزی فروخته است خریداری کند، جرم است؟

محسنی اژه ای افزود: ما می گوییم که اصًا بحث خرید یا فروش سکه ای که از ناحیه بانک 
مرکزی صورت گرفته در مورد این دو متهم به هیچ عنوان مطرح نبوده است. سکه هایی که 
بانک مرکزی فروخته است، اینکه اشکال داشته است یا نه بحث دیگری است و اگر در آنجا هم 
کسانی خاف داشته باشند، تحت تعقیب قرار می گیرند؛ اما بحث این افراد این موضوع نیست.

سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: این افراد اوًا یک شبکه بودند؛ ثانیا عمده فعالیت های آنها 
در طول سالیان گذشته تاکنون در مورد مساله فعالیت غیرمجاز ارزی چه در داخل کشور چه 

خروج غیر قانونی ارز به خارج از کشور بوده است.
وی  بیان کرد: البته در مورد معامات فردایی یا غیر فردایی درباره سکه هم دخالت داشته اند. 
باز این را هم عرض کنم که بر اساس ضوابط، این افراد مجوز ازم را هم نداشته اند؛ چون قبا  
صنف این مجوز را صادر می کرد؛  اما بعدا تصویب ش��د که حتما هر گونه خرید و فروش ارز یا 
حواله یا سکه باید توسط صرافان صورت گیرد و آن صراف هم حتما باید از بانک مرکزی مجوز 

داشته باشد و این دو این مجوز را هم نداشتند؛ یعنی  مجوز صرافی یا مجوز بانک مرکزی برای 
خرید و فروش را نداش��ته اند . محسنی اژه ای گفت: بنابراین این مطلب  که  بانک مرکزی یا 
دولت سکه ای فروخته و اینها خریده اند ولو زیاد هم باشد، درباره این پرونده مطرح نبوده است؛ 
بلکه شبکه ای بوده که در راستای اخال در نظام ارزی و پولی کشور به صورت گسترده، هم 
فعالیت غیرمجاز و اخال در داخل کش��ور داشته و هم به قاچاق ارز به خارج از کشور مبادرت 
داشته اند. سخنگوی دستگاه قضا افزود: نکته دیگر این است که عده ای می گویند چرا افراد 
دیگری دس��تگیر نش��ده اند؟ اگر منظوراز افراد دیگر افراد در این شبکه است، باید گفت تمام 
کس��انی که در این شبکه بوده و در داخل ایران بوده اند شناسایی و دستگیر شده اند؛ اما از این 
شبکه افرادی هم خارج از کشور بودند که تحت تعقیب قرار گرفتند ولی دسترسی به آنها هنوز 
پیدا نشده اس��ت. معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: اما اگر منظور این است که کسان دیگری 
یعنی افراد دیگری اینها را پشتیبانی و حمایت می کرده اند، نه چنین چیزی تحصیل نشده است 
و اگر چنانچه روزی سرنخی در این مورد به دست بیاید که اینها یک رییس بااتر هم داشته اند، 
اقدام ازم انجام خواهد شد. درباره این شبکه وزارت اطاعات کارکرده و نیروی انتظامی هم 
به طور خاص کار کرده و چنین چیزی مشخص نشده است. سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد: 
رییس این شبکه و عوامل آن با اطاعاتی که توس��ط وزارت اطاعات و نیروی انتظامی به 
دست آمد و بازپرس هم بصورت جدی کار کرد، شناسایی شدند و به تناسب جرم آنها که چه 
نقشی داشته اند، مجازات آنها با رعایت دقت قانون و برداشت از این دو قانون مشخص شد و 
برای دو نفر از افراد این شبکه که رأس و عنصر اصلی بودند، حکم مفسد فی اارض داده شد؛ 
یعنی اعدام و ضبط اموال ناشی از جرم و البته باقی افراد هم به حبس های 15 سال یا 12 سال یا 
کمتر محکوم شدند. محسنی اژه ای بیان کرد: یکی از بحث های جلسه در خصوص ماده واحده 
اخیرالتصویب بود که در خصوص منع به کارگیری بازنشستگان است. در رابطه با این موضوع 
مردم مستحضر هستند و این روز ها هم از طرف برخی نمایندگان محترم و هم افراد دیگری در 
دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور مباحثی مطرح می شود که تاریخ ازم ااجرا شدن این 
قانون چه زمانی است. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این ماده واحده که اخیرا تصویب 
شده اصاح قانون مصوب سال 95 اس��ت. آن قانون یک تبصره داشت که فقط این تبصره 
اش اصاح شده است و کسانی که بازنشسته شده اند برای مشغول شدن به کارشان یکسری 
محدودیت ها ایجاد شده است و یک دایره وسیع تری برای کسانی که بازنشسته هستند و منع 
قانونی اشتغال دارند، ترسیم شده است. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در این خصوص 
باز از نظر تاریخ اجرا اختاف بود که البته تاریخ خیلی مهم نیست؛ چون در هر زمانی که مطرح 
کنیم بحث آن گذشته است. وی عنوان کرد: در قانون قبلی پیش بینی شده بود که بعد از دو ماه 
این قانون باید ازم ااجرا شود در این تبصره که اصاح شده است ذکری از قانون نشده است. 
مسلما این اصاحیه یک قانون جدید است؛ اگر چه که اصاح قانون قبلی است، اما یک قانون 

جدید است و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
محسنی اژه ای گفت: برخی گفته اند که آن دو ماهی که در قانون قبلی آمده است در اینجا لحاظ 

شود که یک بحث است؛ اما یک بحث دیگر این است که در این ماده واحده زمانی اعام نشده 
است و ما باید به همان عمومات مراجعه کنیم و بگوییم که از زمانی که ریاست محترم جمهوری 

آن قانون را اباغ کرد و در روزنامه رسمی منتشر شد باید 15 روز پس از انتشار اجرایی شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر این برداشت را داشته باشیم یک معنا دارد و یک تاریخ 
مشخص می شود که آن تاریخ دیگر گذشته است؛ چون فکر می کنم 31 شهریورماه بود که 
این قانون در روزنامه رسمی منتشر شد. اما اگر آن دوماه را حساب کنیم و بگوییم که تبصره قبل 
اینجا هم پابرجاست، تاریخش فرق خواهد کرد. در هر حال از نظر زمان هر تاریخی باشد اان 
خیلی مهم نیست؛ اما بحث درباره محتوای قانون است که واقعا چه کسانی را شامل می شود 
و آیا همه کسانی که شامل می شوند بافاصله می شود اینها را کنار گذاشت یا نه؟ یا یک وقت 
یک موارد بس��یار ویژه ای است که اان نمی شود این کار را کرد یا به هر طریقی ممکن است 
یک کس��ی را با یک مجوز خاص نگه داشت. البته بنده این را به عنوان مثال عرض می کنم  
حاا این موضوع در دس��تگاه ما نیست در برخی دس��تگاه های دولتی ممکن است باشد؛ در 

دستگاه ما من بررسی نکرده ام.
وی عنوان کرد: در اینجا ریاس��ت قوه قضاییه به معاونت ذی ربط دس��تور دادند که شما دقیقا 
مشخص کنید که مّر قانون در قوه قضاییه در مورد کارمندان اجرا شود و ببینید که اگر کسانی 

هستند که این قانون شامل حالشان می شود، طبق قانون عمل شود.
محس��نی اژه ای توضیح داد: اگر موارد خیلی فوری، فوتی و ضروری در مورد این قانون باشد 
که به هیچ وجه اکنون امکانش نباشد که ظرف دو ماه آینده انجام شود، برای این کار باید چاره 
اندیشی صورت گیرد؛ کما اینکه در دستگاه های دیگر و در دولت هم همین چاره اندیشی در 
حال انجام است. به هرحال اگر راه چاره  به جایی رسید که انجام می شود و اگر احیانا اجازه ای 

هم از مقام معظم رهبری ازم بود، اخذ شود و نهایتا باید مّر قانون اجرا شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اجرای این قانون برای ایثارگران هم گفت: نمی شود گفت که 
این قانون هیچ ابهامی ندارد، البته در این قانون مواردی که اس��تثنا شده، مشخص هستند و 
کس��انی  استثنا شده اند؛ مثا جانباز یا نیرو های مسلح به یک معنا و قیود، وزارت اطاعات با 
یک درصد مشخص؛ لذا اگر کسی ابهام یا اشکالی داشته باشد، کما اینکه قبا هم انجام شده 

است، می تواند تفسیرش را از مجلس بخواهد.

حکم اعدام 2 مفسد فی اارض هیچ شبهه قانونی ندارد
محسنی اژه ای در حاشیه جلسه مسئوان عالی قضایی:
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چهره ها

بازار ارز راه اندازی می شود
 عبدالناصر همتی، رییس کل بانک 
مرکزی اعام کرد، برای ساماندهی 
معام��ات ارزی و پاس��خگویی به 
نیازهای مردم با مشارکت بانک ها، 
صرافی ه��ای مج��از  و نظ��ارت و 
بازیگردانی بانک مرکزی، در آینده 
 نزدی��ک »ب��ازار ارز« راه ان��دازی 

می شود.
همت��ی گفت: از جمله دغدغه ه��ای بانک مرکزی در ماه های گذش��ته، 
راه اندازی این بازار با هدف معامله آزاد، اعم از نقد و حواله اسعار )نرخ های 

بین المللی( توسط کارگزاران )بانک ها و صرافی های مجاز( بوده است.
وی در همی��ن ارتباط افزود: جلس��ات متعددی با حضور کارشناس��ان و 
صاحب نظران بازار ارز و س��رمایه و خصوصاً بانک ها و صرافی ها در بانک 

مرکزی تشکیل و ابعاد مختلف موضوع بررسی شد.
همت��ی ادامه داد: در نهایت، در مورد راه اندازی بازار معامات آزاد نقدی و 
حواله ارز، مبتنی بر س��از وکار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل و 

تأمین نیازهای خدماتی و خرد مردم، به جمع بندی رسیدیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: این بازار با مشارکت بانک ها و صرافی های 
مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک به طور گام به 

گام و با تمرکز بر معامات نقدی راه اندازی خواهد شد.
وی ادامه داد: صادرکنندگان هم می توانند در چارچوب مقررات اعامی، 

بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند.
همتی افزود: امیدوارم این اقدام موجب شفافیت شکل گیری نرخ تعادلی ارز 
شده و تجربه مفیدی برای معامات حواله های تجاری در سامانه نیما باشد.

تعریف پول واحد با همسایگان 
برای کاهش نقش دار

 محمد حس��ینی، عضو کمیس��یون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از 
تعریف پول ملی در بین کش��ورهای 
همس��ایه برای کاهش نقش دار و 

مقابله با تحریم ها خبر داد.
وی  با اش��اره به اینکه رئیس بانک 
مرکزی از آمادگ��ی این بانک برای 
مقابله با شرایط بدتر از تحریم خبر داده است، اظهار داشت: صاح نیست 
این موضوعات ش��فاف و باز ش��ود اما تایید می کنیم که میزان صادرات 
فرآورده های غیرنفتی در 7 ماهه نخس��ت س��ال به نسبت سال گذشته 

شرایط بهتری دارد.
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس ادامه داد: از سوی 
دیگر ب��ا افزایش قمیت نفت و صادرات آن ش��رایط ذخایر ارزی کش��ور 
نسبت به زمان مش��ابه در سنوات گذشته ش��رایط بهتری دارد البته این 
بهبود شرایط ارزی به این معنا نیس��ت که به تقاضای کاذب ارزی پاسخ 

مثبت داده می شود.
نماینده مرم تفرش، آش��تیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسامی 
تاکید کرد: شرایط ارزی کشور در وضعیتی است که می توان به تقاضاهای 
معمولی و رویه های س��نوات گذش��ته برای واردات مواد اولیه مورد نیاز 
کااهای تولیدی کشور را پاسخ داد، همچنین می توان با ارز ذخیره شده 

کااهای اساسی و درمانی را تامین کرد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با تمهیدات بس��یار خوبی که داشته توانسته 
ذخایر ارزی مناسبی فراهم کند تا در شرایطی که مشکلی برای کشور ایجاد 
شود در مقابل تحریم های خصمانه آمریکا مقابله کرد، تا امروز نیز با همین 

اقدامات تحریم ها اثربخشی مدنظر آمریکا را نداشته است.
حسینی  با بیان اینکه همبستگی و همدلی در بین حوزه نفت، بانک مرکزی 
و سایر قوا ایجاد شده است، بیان داشت: با همدلی و همبستگی ایجاد شده 
شرایطی برای غلبه بر تحریم ها فراهم شده تا نیاز واقعی کشور برای ارز 
پاسخ داده شود. این نماینده مجلس درخصوص سامانه جایگزین سوئیفت 
توضیح داد: در شرایطی که دس��ت ما در روابط بانکی، واردات و صادرات 
 به نوعی خروج و رود ارز بس��ته ش��ده اس��ت، یقینا بانک مرکزی و سایر 
ارگان ه��ای قانونی  برنامه ریزی هایی برای جایگزینی مبادی مباداتی 
فراه��م می کنند. وی گفت: انتظار می رود با برنامه ریزی ها و جایگزینی 
هایی که صورت می گیرد هزینه های کشور در اعمال تحریم های خصمانه 

جبران و مواد اصلی مورد نیاز کشور تامین شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در خصوص سوئیفت 
روسی بیان داشت: از هر شرایطی که به کشور کمک کند تا معامات را در 
فضای قانونی انجام شود استفاده می کنیم، با این حال به دنبال ایجاد پول 

ملی در تعدادی از کشورهای همسایه هستیم .

ضرورت کنترل قیمت  کااهای اساسی 
 س��میه محمودی، عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسامی با 
بیان اینک��ه نظارت ب��ر روند قیمت 
گ��ذاری کااهای اساس��ی ضعیف 
است،گفت:در حالی کااهای اساسی 
با نرخ باا فروخته می شود که مبالغ 
قابل توجه��ی ارز با نرخ دولتی برای 

کنترل قیمت ها اختصاص داده می شود.
وی درباره اختصاص ارز با نرخ 4200 تومانی برای تامین کااهای اساسی 
گفت:قیمت کااهای اساسی در س��ال جاری علی رغم اینکه مسئوان 
اعام می کنند نباید افزایش پیدا کند با رشد قابل توجهی روبرو شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی ادامه داد:نظارت بر روند 
قیمت گذاری کااهای اساسی ضعیف است و کااها با نرخ گران به مردم 
تحمیل می شود هر چند که مس��ئوان تاش می کنند اما باید پذیرفت 

کیفیت تغذیه مردم کاهش یافته است.
نماینده مردم ش��هرضا در مجلس ش��ورای اس��امی، ادامه داد:در حالی 
کااهای اساسی با نرخ باا به مردم در بازار فروخته می شود که مبالغ قابل 
توجهی ارز با نرخ دولتی برای کنترل قیمت ها اختصاص داده می شود که 
این وضعیت بیانگر ضعف در نظارت و مدیریت بازار  کااهای اساسی است.
محمودی تصریح کرد:مسئوان اذعان دارند افزایش نرخ  کااهای اساسی 
باید مهار ش��ود اما سئوال این است زمان زیادی سپری شده و منابع ارزی 

نیز اختصاص داده شده است اما مردم از قیمت های گران گایه دارند.
وی با اشاره به قاچاق کااهای اساسی به خارج از کشور گفت:برای مدیریت 
بازارکااهای اساس��ی باید اقدامات همه جانبه انجام شود و اگر این مهم 

قرار نیست اتفاق بیوفتد باید حداقل راهکارهای دیگر بکار گرفته شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اس��امی یادآور شد:می توان 
منابع حاصل از ما به التفاوت نرخ ارزی که برای تامین کااهای اساس��ی 
در نظر گرفته شده با روش کارت اعتباری برای خرید کااهای اساسی در 
اختیار مردم قرار داد هرچند که این موضوع باید بصورت دقیق بررسی شود.

  اقتصادی  

بررسی ها نش��ان می دهد قاچاق بنزین به دلیل 
افزایش نرخ ارز و شکاف آن با کشورهای همسایه 
در چند ماه گذشته افزایش پیدا کرده است و این 
مس��اله درآمدهای میلیاردی نصیب قاچاقچیان 
کرده اس��ت. در حالیکه قیمت بنزین در کش��ور 
1000 تومان اس��ت این قیمت در ترکیه 7000 
تومان اس��ت و این شکاف قیمت ها انگیزه برای 
قاچاق سوخت را افزایش داده است. کارشناسان 
بازگشت کارت سوخت و س��همیه بندی بنزین 
 را به عن��وان راه��کاری کوتاه م��دت و اصاح 
حامل های انرژی را به عنوان راهکاری بلند مدت 

برای  کاهش قاچاق سوخت عنوان می کنند. 

 اقدام�ی ب�رای جلوگیری از تش�دید 
قاچاق بنزین

قدم های اولیه برای بازگرداندن کارت س��وخت 
از زمستان س��ال گذشته با اطاعیه شرکت ملی 
پاایش و پخش فرآورده های نفتی برداشته شد 
و ش��رکت ملی پاایش و پخ��ش فرآورده های 
نفتی همان زمان اعام کرد طبق مصوبه مجلس 
شورای اس��امی، استفاده از کارت سوخت برای 

متقاضیان سوخت گیری خودرو بار دیگر الزامی 
خواهد شد. ضمن اعام این خبر هم چنین تاکید 
شد افرادی که کارت سوخت ندارند، باید به منظور 
جلوگیری از ایجاد مش��کل، نسبت به اخذ کارت 

سوخت اقدام کنند.
در این مدت بارها نمایندگان مجلس و هم چنین 
مس��ئوان دولتی از به کارگی��ری مجدد کارت 
سوخت خبر دادند. درنهایت شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ظهر روز گذشته در اطاعیه ای 
اعام کرد: به منظور جلوگیری از قاچاق بنزین به 
ویژه با تشدید قاچاق از مرزها، تصمیم بر این شده 
که تحویل بنزین به خودروها و موتورسیکلت ها، 
از تاریخی که متعاقباً اعام خواهد ش��د، صرفاً با 

استفاده از کارت سوخت انجام شود.
در این اطاعیه آمده اس��ت: مالکان خودروها و 
موتورس��یکلت هایی که کارت س��وخت خود را 
گم کرده اند، ازم است به ترتیبی که در رسانه ها 
توضیح داده خواهد ش��د، از تاریخ شنبه 3 آذرماه، 
حداکثر تا ش��نبه 24 آذرماه 1397 نسبت به ثبت 
درخواس��ت خود برای دریافت کارت س��وخت 

جدید اقدام کنند.

به منظور تسهیل در دریافت کارت جدید سوخت، 
امکان دسترس��ی به س��امانه ثبت مشخصات از 
طریق اینترن��ت و یا تماس تلفنی فراهم ش��ده 
که نحوه دسترس��ی و اقدام، از طریق رسانه های 
عمومی و صدا و س��یما به اطاع م��ردم خواهد 
رسید. برای ثبت تقاضای دریافت کارت سوخت 
جدید، هیچ مبلغی از متقاضیان توسط شرکت ملی 
پخش دریافت نخواهد ش��د. این اقدام به معنای 
سهمیه بندی و افزایش نرخ سوخت نبوده و ازم 
است هموطنان محترم به شایعات بی اساس در 

این مورد توجه نکنند.
بنابرای��ن از زمان فراهم ش��دن ام��کان تحویل 
س��وخت با کارت برای عموم دارندگان خودروها 
و موتورس��یکلت ها، همانگون��ه که گفته ش��د، 
از تاریخ��ی که متعاقباً اعام خواهد ش��د، بنزین 
صرفا با ارائه کارت به خودروها و موتورسیکلت ها 

تحویل خواهد شد.

 نظ�ر مجل�س و دول�ت در خص�وص 
سهمیه بندی و اصاح قیمت بنزین

بیژن زنگن��ه، وزیر نفت به تازگ��ی در خصوص 

تصمیم گیری ها درباره مدیریت مصرف بنزین 
و س��همیه بندی آن گفت:  »بحث احیای کارت 
س��وخت به صورت جدی در دولت مطرح است. 
طرح جدی احیای کارت سوخت در دولت مربوط 
به امروز و دیروز نیست، بلکه بیش از 3 ماه است 
که این طرح در دس��ت بررسی است و قرار است 
نتیجه آن، اعام زمان مشخص برای استفاده از 
کارت سوخت ش��خصی به جای کارت سوخت 

جایگاه داران باشد.«
وی در خص��وص تصمی��م گیری ه��ای جدید 
مربوط به عرضه سوخت در کشور گفت: »درباره 
سهمیه بندی یا کارت سوخت به طور جدی بحث 
است، اما اساس دولت بر افزایش قیمت ها نیست؛ 
البته برای کسانی که می خواهند بیشتر از سهمیه 
خود سوخت بگیرند، بحث افزایش قیمت مطرح 
شده است. در حال حاضر بیشتر بحث ها در مورد 
بنزین اس��ت زیرا گازوئیل وضعیت پیچیده تری 
دارد. بحث احیای کارت سوخت و سهمیه بندی 
ب��رای بنزین به طور جدی مطرح اس��ت و انجام 
ه��ر اقدامی در زمین��ه بنزی��ن، در جهت کنترل 
مصرف، جلوگیری از قاچاق و عدم وابس��تگی به 

واردات است.«
س��ید محمدرض��ا موس��وی خواه مدیرعامل 
ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی نیز 
حدود 5 ماه پیش در میانه خردادماه در خصوص 
بازگشت کارت سوخت شخصی به نظام توزیع 
س��وخت کش��ور گفته بود: »ما مصمم هستیم 
تا به س��متی برویم ک��ه م��ردم از کارت های 
ش��خصی خود اس��تفاده کنند؛ چرا که استفاده 
از کارت های شخصی می تواند اطاعات آمار 
مدیریت��ی خوبی در خصوص م��دل خودروها، 
میزان س��وخت مصرفی و حتی میزان مصرف 
در صد کیلومتر را در اختیار ما قرار دهد که پایه 

اطاعات آماری کش��ور خواهد بود.«
روز گذش��ته نیز بر اس��اس  اعام س��خنگوی 
کمیسیون انرژی مجلس قرار بود نشست با حضور 
وزرای نف��ت، امور اقتص��ادی و دارایی و رییس 
س��ازمان برنامه و بودجه برگزار ش��ود تا  درباره 

مدیریت مصرف سوخت تصمیم گیری شود.
پیش ازاین در بیس��ت و نهم مهرماه هم نشست 
کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسامی با 
موضوع کارت هوشمند س��وخت و راهکارهای 
مقابله با قاچاق س��وخت با حضور برخی اعضای 
مرکز پژوهش های مجلس و انجمن نفت برگزار 

شده بود.  
در این نشست گزارشی درباره مصرف سوخت و 
کنترل آن و اقدام های گذشته همچون استفاده 
از کارت هوش��مند س��وخت ارائه و پیشنهادها 
درب��اره راهکاره��ای مهار مصرف س��وخت 

مطرح ش��ده بود. 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شایعات افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی را تکذیب کرد

بازگشت کارت سوخت به جایگاه ها
اخبار کوتاه

قیمت مرغ
 9800 تومان تعیین شد

اتحادیه سراس��ری مرغداران کش��ور در نامه ای به رئیس جمهور، 
از تصویب قیمت 9800 تومان برای هرکیلوگرم مرغ در س��ازمان 
حمایت، انتقاد کردند. بعد از نوس��انات قیمت مرغ در بازار، سرانجام 
نرخ این کاا از سوی سازمان حمایت 9800 تومان در هرکیلوگرم 
تعیین ش��ده که به زودی اباغ خواهد ش��د؛ این درحالی است که 
تولیدکنندگان به این نرخ تعیین شده معترض هستند و معتقدند که 
با توجه به افزایش قیمت تمام شده تولید، این نرخ جوابگوی هزینه 

های تولیدکنندگان نیست و منجر به زیان آنان می شود.  
در همین زمینه،  رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق 
بازرگانی ایران در نشست ماهیانه کمیسیون کشاورزی اتاق ایران که  
با حضور نمایندگان سازمان حمایت برگزار شده بود، با نرخ مصوب 
مرغ هر کیلوگرم 9800 توم��ان برای مصرف کننده، مخالفت کرد 
و گفت: این نرخ غیر کارشناس��ی، غیر اقتصادی و زیر قیمت تمام 

شده تولید است.
غامعل��ی فاروغی تصریح کرد: نظر ما ح��ذف قیمت گذاری  های 
دس��توری برای محصوات اس��ت و دولت باید مانند تخم مرغ که 
قیمت گ��ذاری را بر عهده اتحادیه میهن گذاش��ته اس��ت، قیمت  
گذاری  س��ایر محصوات مانند مرغ و گوشت و غیره را به اتحادیه 
ها و تشکل های مربوط واگذار و سازمان حمایت بر کار آنها نظارت 
کند تا قیمت گذاری با توجه به شرایط )نرخ نهاده های تاثیرگذار( به 

سرعت قابل تعدیل باشد.

نرخ های خرید تضمینی محصوات 
کشاورزی به زودی اباغ می شود

در حالی که دو ماه از فصل کش��ت می گذرد و هنوز نرخ های خرید 
تضمینی محصوات کشاورزی تصویب و اباغ نشده است، معاون 
وزیر جهاد کشاورزی اعام کرد که رئیس جمهوری و وزیر کشاورزی 
پیگیر این مساله هستند تا به کشاورزان اجحاف نشود و به زودی این 

نرخ ها اباغ خواهد شد.
براساس آن چه قانون تضمین خرید محصوات اساسی کشاورزی 
مصوب سال 1368 برای دولت مشخص کرده است، وزارت جهاد 
کشاورزی باید تا نیمه تیر ماه هر سال نرخ های پیشنهادی خود برای 
خرید تضمینی محصوات 24 گانه کشاورزی را به دولت پیشنهاد 
دهد و دولت نیز موظف است تا پیش از آغاز فصل کشت یعنی ابتدای 
مهر ماه، این نرخ ها را بررس��ی، تصویب و اباغ کند. اما هم اکنون 
حدود 60 روز از آن چه که قانون تکلیف کرده می گذرد و هنوز نرخی 

تصویب و اباغ نشده است.
در این رابطه یزدان سیف ، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و 
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره  علت تاخیر در اباغ نرخ های خرید 
تضمینی محصوات کشاورزی، اظهار کرد: این نرخ ها در شورای 
اقتصاد چندین بار مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به وضعیت 

موجود به نظر می رسد که در آینده نزدیک تصویب و اباغ شود.
وی اف��زود: یکی از دای��ل تاخی��ر در اباغ نرخ خری��د تضمینی 
محصوات کش��اورزی، حساس��یت ویژه وزیر جهاد کشاورزی و 
رئیس جمهوری برای بررس��ی دقیق تر این مس��اله است تا در حق 
کشاورزان اجحاف نشود و نرخ هایی اباغ شود که کشاورزان از آن 

رضایت داشته باشند.
س��یف همچنین درباره  این مس��اله که آیا نرخ های خرید تضمینی 
محصوات کش��اورزی افزای��ش می یابد یا خیر؟ گف��ت: قاعدتا با 
توجه به افزایش هزینه های تولید، نرخ ها نیز درصدی افزایش پیدا 
خواهد کرد و وزیر جهاد کش��اورزی نیز پیش از این بر این مس��اله 

تاکید کرده است.

توقف رشد 7 ماهه 
بازار مسکن

پس از رش��د نسبی در دو ش��اخص معامات و قیمت که از ابتدای 
امسال آغاز شد، بازار مسکن کل کشور در دو ماه اخیر روند معکوس 
به خود گرفته و به دنبال افزایش افسارگس��یخته قیمت ها، خرید و 

فروش 19 درصد کاهش یافته است.
آمارها می گوید از ابتدای امسال تاکنون معامات در کل کشور 19 
درصد و پرداخت وام خرید مسکن از نظر تعداد 48 درصد رشد داشته 
اما این روند در ماه های اخیر متوقف شده و رشد منفی به خود گرفته 
است. بانک مسکن اعام کرده که در هفت ماهه ابتدای سال جاری 
تس��هیات پرداختی از نظر تعداد 48 درصد و از نظر ارزش ریالی با 

رشد 36 درصدی همراه بوده است.
 طب��ق آمار اتحادیه اماک نیز از ابتدای امس��ال تا روز 22 آبان ماه 
معامات در کل کش��ور 19 درصد رشد داشته اما در دو ماه اخیر این 
روند متوقف و منفی شده است؛ به طوری که در 22 روز ابتدای آبان 
ماه امسال، معامات در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال قبل 
22 درصد کاهش نش��ان می دهد. البته قیمت ها مسیر صعودی را 

طی می کند.
 در مهرماه امسال و در ش��رایطی که معامات مسکن شهر تهران 
32 درصد افت کرد، قیمتها نسبت به ماه مشابه سال قبل 83 درصد 

باا رفت.
مسعود ایزدی،  مدیر ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن، ضمن 
اشاره به روند رو به رشد پرداخت تسهیات در بخش مسکن به رغم 
رک��ود در این بخش، افزود: از ابتدای س��ال جاری تا پایان مهر ماه، 
بیش از 293 هزار فقره انواع تسهیات توسط این بانک به متقاضیان 
س��اخت، خرید و تعمیر خانه یا ساختمان های مسکونی و همچنین 
فعاان دیگر حوزه های این بخش پرداخت ش��د که به لحاظ تعداد 
تسهیات، رشد 48 درصدی در مقایسه با 7 ماه اول سال 96 به ثبت 
رس��یده است. همچنین در 7 ماه اول امس��ال مجموع ارزش ریالی 
تس��هیات پرداختی از سوی بانک مسکن رقمی معادل 10 هزار و 
849 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال 96،   از رشد 

36 درصدی در مبلغ تسهیات برخوردار شده است.
ایزدی با تشریح آمار پرداخت تسهیات خرید مسکن در سال جاری 
نیز گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، نزدیک به 135 هزار 
نفر در سراسر کشور موفق شدند با استفاده از تسهیات بانک مسکن 

صاحب خانه شوند.
 این تعداد تسهیات پرداختی برای خرید مسکن در مقایسه با 7 ماه 
اول سال گذشته 61 درصد افزایش پیدا کرده که رقم قابل توجه به 
لحاظ رشد پرداخت تسهیات به حساب می آید. بخشی از این رشد 
به استفاده خانه اولی ها از تسهیات صندوق پس انداز مسکن یکم 
مربوط است. تس��هیاتی که بانک مسکن در ماه های سپری شده 
از سال 97 برای خرید مسکن به متقاضیان پرداخت کرده به لحاظ 
ارزش ریالی، 51 درصد رش��د داشته اس��ت. ارزش کل تسهیات 
خرید مسکن پرداختی طی این مدت، 6 هزار و 573 میلیارد تومان 

گزارش شده است.
رییس اتحادیه مش��اوران اماک درخصوص معامات انجام شده 
در آبان ماه نیز گفت: در 22 روز ابتدای آبان ماه 30 هزار و 857 مورد 
معامله ملک در کل کشور انجام شده که نسبت به زمان مشابه سال 

قبل 22 درصد  افت کرده است.
مصطفی قلی خس��روی تصریح کرد: در ش��هر تهران نیز از یکم تا 
بیس��ت و دوم آبان ماه س��ال جاری 5582 ق��رارداد خرید و فروش 
مسکن به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 60 
درصدی را نش��ان می دهد. قراردادهای اجاره نیز 7719 مورد بوده 

که نسبت به آبان ماه سال گذشته 33 درصد کاهش یافته است.

با افزایش قاچاق بنزین در ماه های اخیر موضوع »بازگشت کارت سوخت«، »سهمیه بندی بنزین« و »اصاح 
گروه

قیمت بنزین« مطرح ش�ده و سرانجام روز گذشته یکی از برنامه های دولت برای مقابله با قاچاق این فرآورده اقتصادی
 نفت�ی که بازگش�ت کارت س�وخت بود اعام ش�د. ش�رکت ملی پخ�ش فرآورده ه�ای نفتی روز گذش�ته در 
اطاعیه ای به دارندگان خودرو و موتورس�یکلت که کارت سوختش�ان مفقود شده  فرصت داد حداکثر تا شنبه 
24 آذرماه 1397 نس�بت به ثبت درخواست خود برای دریافت کارت س�وخت جدید اقدام کنند. این اقدام هرچند گمانه زنی 
هایی در خصوص احتمال افزایش قیمت بنزین و یا سهمیه بندی آن را به همراه داشته است اما شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی این ش�ائبه ها را تکذیب کرد.  جلسات دولت و مجلس برای مدیریت سوخت و جلوگیری از قاچاق بنزین در مدت اخیر به 
کرات برگزار شده و  بنا به اعام  سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس قرار بود روز گذشته نیز با حضور وزیر نفت و اقتصاد برگزار 
شود. هرچند تصمیم  مشخصی در خصوص بنزین تاکنون اتخاذ نشده اما به نظر می رسد  اصاح قیمت بنزین و سهمیه بندی 

آن برنامه ای است که در طوانی مدت در دستور کار دولت و مجلس باشد. 
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بورسپولی مالی

تاش بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
قیمت ارز و س��که که هفته گذش��ته کاهش پی در پی داش��ت از روز شنبه با نوس��اناتی رو به رو شده است؛ 
موضوعی که به گفته فعاان و کارشناسان به دلیل سیاست های بانک مرکزی برای کنترل بازار بوده است. 
با کاهش پی در پی نرخ دار تقاضای س��فته بازی برای دار افزایش یافت و این اقدام بانک مرکزی باعث 

عقب نشینی داان شده است. 
به گفته کارشناسان بازارساز خود در حال بازی قیمتی با داان است و سعی می کند قیمت را در یک کانال 
مشخص دچار نوسان کند. به باور فعاان، بازارساز قصد دارد با هزینه ارزی کمتر بازار را مدیریت کند و فضا 
را به سویی ببرد که داان در دوران تحریم ها نتوانند بازار را دچار هیجانات زیاد کنند. از سوی دیگر بازارساز 

اخیرا سعی کرده است با قوانین جدید خریدهای ارزی را دچار شفافیت بیشتری کند. 
قیمت طا و س��که در بازار روز گذشته  روندی نسبتا کاهشی داشت که به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان 
و سازندگان طا و جواهر تهران، تاش بانک مرکزی برای تامین نیاز ارزی بازار و همچنین کاهش تقاضا 
برای طا و سکه به دلیل وجود انتظار ارزانی در آینده نزدیک، از عوامل اصلی این کاهش قیمت بوده است.

ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: »قیمت طا و سکه با کاهش نسبی مواجه شده است 
به گونه ای که هر عدد سکه طرح جدید تمام بهار آزادی 4 میلیون و 230 هزار تومان معامله شده است و سکه 

طرح قدیم نیز 4 میلیون تومان فروخته می شود.«
وی افزود: »همچنین نیم س��که دو میلیون و 150 هزار تومان،  ربع س��که یک میلیون و 220 هزار تومان و 

سکه گرمی 665 هزار تومان در بازار به فروش رسید.«
رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طا و جواهر تهران ادامه داد: »قیمت طا نیز روندی کاهشی داشته 
 اس��ت به گونه ای که هر مثقال طای 17 عیار یک میلی��ون و 680 هزار تومان قیمت دارد و هر گرم طای 

18 عیار نیز 387 هزار و 800 تومان فروخته شد.«
محمدولی در رابطه با نوس��انات قیمت ها گفت: »بانک مرکزی ت��اش می کند تقاضای بازار را تامین کند 
و قیمت را به کنترل خود درآورد و از س��وی دیگر نیز این روزها تقاض��ا در بازار به دلیل وجود انتظار کاهش 

قیمت ها، کمتر شده است و همین مسئله سبب شده تا قیمت طا و سکه روند کاهشی به خود بگیرد.«
وی آینده ب��ازار را اینگونه پیش بینی کرد که اگر مدیریت و سیاس��ت گذاری اقتصادی در بازار ارز به همین 
منوال اعمال ش��ود و ادامه یابد، آرامش بیشتری بر بازار حاکم خواهد شد و امیدواریم که در آینده نزدیک به 

جایی برسیم که مردم به راحتی قدرت تصمیم گیری را در این بازار داشته باشند.

قیمت ها در بورس افزایشی شد
در سومین روز معامات بورس اوراق بهادار تهران در این هفته، نمادهای پاایشی، پتروشیمی و فلزی بر 
خاف روزهای گذشته با رشد قیمت مواجه شدند و سعی در تقویت شاخص کل داشتند اما برخی از نمادها 

در گروه خودرو و بانک روی شاخص های بازار تاثیر کاهنده گذاشتند.
روز گذش��ته ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 2258 واحد رشد کرد و به رقم 
175 هزار و 816 واحدی رس��ید. همچنین ش��اخص کل هم وزن با 170 واحد رشد عدد 27 هزار و 922 

واحدی را تجربه کرد.
شاخص آزاد شناور نیز با 2132 واحد رشد، رقم 187 هزار و 127 واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول 

و دوم هر یک به ترتیب 1562 و 4990 واحد رشد کردند.
روز گذش��ته بر خاف روز گذشته نمادهای پاایشی و پتروشیمی در کنار برخی از نمادهای گروه فلزات 
اساسی به کمک رشد شاخص های بازار سرمایه آمدند؛ به طوری که پاایش نفت اصفهان، پتروشیمی 
فارس، فواد مبار که اصفهان و پاایش نفت بندرعباس هر یک به ترتیب 194، 194، 151 و 142 واحد 
تاثیر افزاینده روی شاخص های بازار داشتند اما تعدادی از نمادهای بانکی و خودرویی سعی کردند جلوی 
افزایش شاخص کل را بگیرند. بانک ملت، ایران ترانسفو، ابراتوار داروسازی دکتر عبیدی، مس شهید 
باهنر و سایپا هر یک به ترتیب با 97، 32، 15، 12 و 12 واحد تاثیر کاهنده بیشترین نقش را روی نوسانات 

کاهشی نماگرهای بازار داشتند.
روز گذشته در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای بسیاری از سهم ها بر خاف روز گذشته با 
روند افزایش قیمت مواجه شدند؛ به طوری که برخی از آنها تا بیش از چهار درصد نسبت به روز گذشته در 
قیمت پایانی رشد کردند و شاهد صف خرید بودند. در گروه محصوات شیمیایی نیز روند قیمت نسبت به 
روزهای گذشته افزایشی بود و بسیاری از نمادها توانستند بیشتر از سه درصد هم در قیمت آخرین معامله 

و هم در قیمت پایانی رشد را ثبت کنند.
فلزات اساسی نیز با نوس��انی عمدتا کمتر از 2.5 درصد مواجه شدند و عموما شرایطی رو به رشد داشتند 
اما نیمی از نمادهای گروه خودرو و س��اخت قطعات با کاهش قیمت مواجه شدند. تعدادی از کارشناسان 
معتقدند ابهام در قیمت گذاری خودروها باعث ش��ده در روند قیمت س��هام آنها نیز نوسان های غیرقابل 

منتظره ای را شاهد باشیم.
ارزش معامات بورس تهران روز گذش��ته به رقم 552 میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به 

دست شدن 1.8 میلیارد سهم و اوراق مالی طی 206 هزار و 750 نوبت داد و ستد بود.

جلسه اخیر خودروسازان با مسئوان وزارت 
صنعت که روز ش�نبه برگزار شده بود باعث 
ابهاماتی در بازار خودرو ش�ده است. خبرها 
حاکی از این اس�ت که در این جلسه موضوع 
آزادسازی قیمت خودرو مطرح شده و اعام 
ش�ده که قرار اس�ت قیمت مص�وب خودرو 

5درصد کمتر از حاشیه بازار شود. 

این موضوع اگرچه از سوی برخی منابع خبری اعام 
شده اما وزارت صنعت آن را تائید نکرده است. ابهام 
در این خصوص نوسانات بازار خودرو را افزایش داده 
اس��ت و در روزهای اخیر شاهد قیمت های عجیب 
در این بازار بوده ایم. فعاان بازار خودرو با اش��اره به 
کاهش عرضه توسط خودروس��ازان معتقدند عدم 
تعیین تکلی��ف دولت در قیمت گذاری خودرو باعث 
شده تا بازار خودرو در انتظار تعیین تکلیف قیمت ها 

در رکود رود. 
در حال حاضر  ب��ازار این روزه��ای خرید و فروش 
خودرو در باتکلیفی قرار داشته و کمتر معاماتی در 

آن انجام شود. عمده فروشندگان خودرو مقصر اصلی 
وضعیت امروز بازار را خودروسازان می دانند؛ چرا که 
با کاهش عرضه باعث شده اند تا فاصله قیمتی خودرو 
از کارخانه تا بازار شکاف بسیاری پیدا کرده و دست 

داان و واسطه گران در بازار باز شود.
فروشندگان خودرو با اعام اینکه دلیل شرایط این 
روزهای بازار خودرو و ایجاد شکاف قیمتی کارخانه 
تا بازار خودروها فقط متوجه خودروس��ازان اس��ت 
می گویند: مگر می ش��ود قیمت کاذب این روزهای 

بازار را معیار ق��رار داده و فروش کارخانه خودرو زیر 
5 درصد بازار باشد.  در حال حاضر بنا به اعام منابع 
رس��می، اختاف قیمت کارخانه تا بازار خودروهای 
زیر 30 میلیون توم��ان از 13 تا 15 میلیون تومان و 
خودروهای 30 تا 45 میلیون تومان 23 تا 47 میلیون 
تومان و خودروهای 45 ت��ا 55 میلیون تومان 43 تا 

58 میلیون تومان رشد پیدا کرده است. 
حسین مقصودی، س��خنگوی فراکسیون مبارزه با 
مفاس��د اقتصادی مجلس، گفت: »به دلیل افزایش 

بی رویه قیمت خودرو که در جلس��ه اخیر با فعاان 
صنعت خودرو در این زمینه تصمیماتی گرفته شده 
است تقاضای طرح س��وال از وزیر صمت را مطرح 
کرده ام.« نماین��ده مردم س��بزوار، جغتای، جوین 
و خوشاب در مجلس شورای اس��امی با اشاره به 
اینکه سوال من از وزیر صنعت، معدن و تجارت که 
آن را نیز پیگیری می کنم در خصوص دایل افزایش 
قیمت خودرو است که با سیاست های کان کشور، 
سیاس��ت های صریح مجلس مغایرت دارد به خانه 
ملت گفت: »خودرو به عنوان صنعت مادر است و در 
این زمینه باید توجهات ویژه ای شود.« سخنگوی 
فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای 
اس��امی با تاکید بر اینکه به شدت مخالف افزایش 
قیمت خودرو هستیم و از مواضع خود کوتاه نمی آیم، 
خاطرنشان کرد: »با وجود حمایت های همه جانبه 
صنعت خودرو هر روز بحران و مش��کل جدید دارد 
و کیفیت محصوات تولیدی نیز افت کرده اس��ت، 
نمی توان بعد از گذشت س��ه ماه از اختال به وجود 

آمده در بازار قیمت ها را برمبنای آن تعیین کنیم.«

افزایش ابهامات در خصوص جلسه تعیین قیمت با خودروسازان



511/16آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خانم اسماء ارم فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای احسان محسنی ازغندی  به طرفیت 
شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9509977500900864 در پرونده کاسه 9409987500900523 محکوم است به 
1� مبلغ 130/000/000ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 2/217/000 ریال بابت هزینه دادرسی لصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه 3� 
خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رس�ید 96/1/20 تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاس�به خواهد شد در حق خواهان 
پرداخت نماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا می باشد در حق خواهان محکوم شده 

اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد زهرا گل مزاری

511/17آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه حسن اسداللهی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977500900449 صادره از شعبه 9 شورای حل اختاف در پرونده شماره 9709987500900144  محکوم است به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ 1/490/000 ریال هزینه دادرس�ی و مبلغ 450/000 ریال هزینه ی درج آگهی در روزنامه در حق 
خواهان و نیم عشر دولتی، 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.
مسئول دفتر شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/18آگهی
خواهان آقای غامرضا کاظم زاده مس چی فرزند محمود  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مصطفی ژانداری فرزند علی اکبر به خواسته 
مطالبه وجه دو فقره چک مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709987501500248 شعبه 15 شورای حل اختاف 
مجتمع شماره یک شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/15 ساعت 8 تعیین که حسب دستور شورا طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود،  نسخه ثانی دادخواست 

وضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد.
 مسئول دفتر شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/19آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای منصوره حرمی باف که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977500400658 کاسه 9709987500400400 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 1� مبلغ یکصد و پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ دو میلیون و یکصد و هفتاد و دو هزار ریال بابت هزینه ابطال تمبر 3� خسارت تاخیر تادیه وفق تبصره 
الحاقی ماده 2 قانون صدر چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ سر رسید تا یوم اادء که توسط اجرای احکام محاسبه می 
گردد در حق خواهان مجتبی ظریفیان زیبالوی صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 4 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک  شهرستان مشهد

511/20آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خوانده آقای محمدرضا طاهری فرزند داود مجهول المکان می باشند اباغ می شود در مورد دادخواست آقای پرویز 
نعمت ش�اهی فرزند خدابخش بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977501400509 در پرونده کاسه 
9709987501400206 محکوم است به 1� مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ یک میلیون و یکصد و شانزده هزار ریال 
هزینه دادرسی الصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه با توجه به عدم رعایت ماده 318 قانون تجارت از تاریخ 
دادخواست 97/3/23 تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسب خواهد شد در حق خواهان محکوم له صادر و اعام می گردد 
و مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد، رای صادره غیابی و از تاریخ درج درروزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � نصر آبادی

511/21آگهی اباغ تجدید نظر
پیرو آگهی های قبلی بدین وس�یله به آقای س�عید فوادپناه اباغ می گردد که خانم زینب فوادپناه با وکالت مهدی دوس�ت علی مکی 
دادخواس�ت تجدید نظرخواهی از دادنامه 9709977587600617 به طرفیت ش�ما مطرح با  توجه به مجهول المکان بودن مراتب از طریق 
جراید کثیراانتشار به شما اباغ می شود تا با مراجعه به دفتر دادگاه ظرف مهلت ده روز ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و نسبت به ارائه پاسخ تبادل لوایح اقدام نمایید.شماره بایگانی:970138
مدیر دفتر شعبه 30 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/22آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیروآگهی های قبلی به موسی ابراهیمیان فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست سمانه جهانشیری علیه شما 
بخواس�ته ثبت واقعه به موجب حکم شماره 9709975113401008 در پرونده کاسه 970528 به ثبت واقعه ازدواج دائمی مطابق عقد نامه 
عادی مورخه 1394/01/10 فی مابین  طرفین محکوم شده اید. مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج 

در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه خانواده  مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد � عبدالهی
511/23آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم محمد رضا نازک کار فرزند محمد علی 

خواهان خانم فهیمه سااری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمدرضا نازک کار به خواسته طاق به درخواست زوجه مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9709985112300731 شعبه 8 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد  )28 خانواده 
سابق(  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/23 ساعت 9 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 کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود،  نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
دفتر شعبه 8 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد )28 خانواده سابق( � فکری

511/24آگهی معرفی داور
کاسه پرونده 7/970397 خانواده خواهان: محبوبه خسروی فرد فرزند غامرضا خوانده: رضا باغبان زاده زاوه فرزند محمد  علی خواسته: 
طاق. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های خانواده مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 ارجاع گردیده و به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراانتشار آگهی می 
شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت معرفی داوری که مس�لمان باش�د س�ی سال به باا باشد و آشنا به مسائل اجتماعی و خانوادگی 

باشد حضور به هم رساند.
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد � علی نژاد
511/25آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای / خانم حسین کرامتی مارشک 

فرزند اکبر
خواهان آقای/ خانم دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای/ خانم  به خواس�ته مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 
9709987587100436 شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/24 
ساعت 9 جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود 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 کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود،  نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد
511/26آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای / خانم حمیده امینا فرزند محمد 

جعفر
خواهان آقای/ خانم مهدی باقری مقیمی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای/ خانم حمیده امینا به خواسته اعسار و تقسیط از پرداخت 
مهریه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985113900762 شعبه 5 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  
شهرستان مشهد )44 خانواده سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/15 ساعت 10 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 کثیراانتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نس�خه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد
511/27آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای / خانم مهدی جعفریان هریسی 

فرزندعباس
خواهان آقای/ خانم آرزو فرج پور ممقانی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای/ مهدی جعفریان هریس�ی به خواسته طاق به درخواست 
زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987587000582 شعبه 20 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  
شهرس�تان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/20 ساعت 10 تعیین که حس�ب 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 کثیراانتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
دفتر شعبه 20 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/28اباغ رای غیابی دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای عطاء اله حسنعلی زاده حقیقی فرزند کاظم با وکالت آقای رضا گلمکانی فرزند غامحسن به طرفیت 
خانم آلینا برستنیوا فرزند الکساندر به خواسته صدور  گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج باالتفاوت به مطاوی پرونده ، دادخواست 
تقدیمی و ضمائم ابزاری اظهارات وکیل زوج ماحظه می گردد خواهان و وکیل وی اختصاراً عنوان داشته اند به لحاظ عدم تفاهم زوجین زوج 
حاضر می باشد کلیه حق و حقوق زوجه را بدهد و ایشان را طاق بدهد مهریه خانم 14 عدد سکه تمام بهار آزادی می باشد. خوانده علی رغم 
اباغ قانون و انتظار کافی در جلسه دادرسی حضور نیافته و ایحه ای نیز ارسال ننموده و در نتیجه دفاعی عمل نیاورده و دعوی مطروحه 
مصون از هر گونه ایراد و تعرضی باقی مانده دادگاه به تجویز مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده و آیینامه مربوطه موضوع را به داوری ارجاع 
که داوران منتخب نظر داوری خود را مبنی عدم امکان ادامه زندگی مشترک کتبا اعام نموده اند و جهت تعیین حق و حقوق زوجه موضوع 
به کارشناسی ارجاع که کارشناسی رسمی نظریه کتبی خود را ارایه نموده و مراتب به طرفین جهت ماحظه نظر کارشناسی اباغ شده و 
طرفین هیچگونه تعرضی نسبت به نظریه کارشناسی به عمل نیاورده اند مع الوصف بنا به مراتب معنونه و اظهار نظر قاضی محترم مشاور از  
آنجائیکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال مورد کارشناسی مطابقت داشته و با توجه به اینکه مرد می تواند مطابق ماده 1133 قانون مدنی با 
رعایت شرایط قانونی همسرش را طاق بدهد دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده مستندا به مواد 1133� 1136 قانون مدنی و مواد 
26�27�28�29�31�33�34�35 قانون حمایت از خانواده زوج با پرداخت 1� مهریه 14 عدد س�که تمام بهار آزادی 2� اجرت المثل پنج 
میلیون تومان 3� نفقه ایام عده ماهیانه چهارصد هزار تومان به زوجه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید. با توجه به گواهی 
عدم امکان س�ازش صادره زوجیه با مراجعه به یکی از محاضر رس�می ثبت طاق جهت اجرای و ثبت طاق از نوع رجعی نوبت اول پس از 
استطاع مجری طاق از وضعیت شرعی زوجه و وجود و عدم موجود جنین براساس نظریه پزشک ذی صاح که ارائه آن در محضر الزامی 
است اقدام نمایند اعتبار گواهی از تاریخ قطعیت آن سه ماه می باشد. رای صادره غیابی بوده پس از اباغ ظرف مدت بیست روز قابل قبل 
واخواهی در ش�عبه صادر کننده رای می باش�د. در صورت اباغ و سپری شدن واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم صالحه تجدید نظر استان خراسان می باشد.شماره بایگانی:960907
رئیس شعبه 27 دادگاه خانواده مشهد مقدس � محمد عیسی پرهیزکار

511/29 آگهی اباغ رای دادگاه.
کاسه پرونده 7/970238 خواهان خانم سمیرا حسن زاده فرزند علی حسن با وکالت مجید وفایی شعرباف خوانده: حسین نظری فرزند علی 
مدد خواسته: طاق به درخواست زوجه-بدین وسیله پیروآگهی های قبلی به خوانده فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
خواهان علیه شما بخواسته طاق به درخواست زوجه به موجب حکم دادنامه شماره 9709975113500668 حکم بر محکومیت خوانده به 
مطلق�ه نم�ودن خواهان و ثبت آن از نوع خلعی نوبت اول محکوم می نماید. ضمنا در صورت اس�تنکاف زوج از اجرای صیغه طاق از بابت 
قاعده الحاکم ولی الممتنع نسبت به اجرای صیغه و ثبت آن اقدام  خواهد شد و به دفترخانه مجری طاق نیابت جهت اجرای صیغه طاق 
داده می شود و در خصوص حقوقات ناشی از زوجیت زوجه آنها را در قبال طاق بذل نمایدو زوجه جهیزیه نداشته و زوجین فرزند مشترک 
ندارند اعتبار این حکم  شش ماه از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا صدور رای فرجامی می باشد و دفترخانه مکلف است گواهی عدم 
بارداری از زوجه اخذ نماید . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر در شعب تجدیدنظر خراسان رضوی سپس ظرف بیست روز دیگر قابل فرجامخواهی در شعب دیوان عالی کشور می باشد. 
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه خانواده  مجتمع شهید مطهری مشهد � علی نژاد

512/30آگهی مزایده اموال مرحله دوم
به موجب پرونده اجرائی کاس�ه ش�ماره 53/970216 صادره از حوزه ش�ماره 255 ش�ورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای/ خانم 
محمدمرادی جمعا به پرداخت مبلغ 187/190 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای/ خانم امیر نجف زاده 
مقدم محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده و حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل 
در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/9/1 از ساعت 7/30 الی 8/30 صبح در محل 
اجرای احکم مدنی شوراهای حل اختاف مشهد واقع در اجرای احکام شورا مجتمع 5 از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از 
قیمت پایه ش�روع و به کس�انی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد ش�د طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از 
برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود ضمنا حداقل ده درصد از  بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس  از 
برنده وصول خواهد شد اموال مورد مزایده عبارت است از: 1� سواری بنر 190 به شماره تبریز رنگ فیلی- 11998 � شماره موتور 001415 � 
شماره شاسی 001229� به مبلغ 15/000/000 ریال معادل یک میلیون  و پانصد هزار تومان برآورد می گردد  2� سواری پیکان به شماره تهران 
ص 91156 � شماره شاسی 39687 � شماره موتور 05990873 سنگ گرفته و مدل 1353 رنگ آبی به مبلغ 10/000/000 معادل یک میلیون 
تومان برآورد می گردد 3� سواری پژو 504 به شماره تهران ص 85285 به شماره موتور 0502025242� شماره شاسی 45207568�  رنگ 
نقره ای به مبلغ 10/000/000 معادل یک میلیون تومان برآورد می گردد. 4� س�واری پیکان به ش�ماره 21252 شماره موتور 5059381373 
فاقد پاکت شاسی –فاقد پاکت مشخصات به رنگ کرم مبلغ 10/000/000 معادل یک میلیون تومان برآورد می گردد. 5� سواری جیب به 
ش�ماره مش�هد 615 ج 26 به شماره موتور 90503 � شماره شاسی 08937�  به رنگ طائی به مبلغ 13/000/000 ریال معادل یک میلیون و 
سیصد هزار تومان 6� سواری  استیشن به شماره مشهد 931 ج 83 به شماره موتور 81022 � شماره شاسی به علت باز نشدن درب رویت 
نگردید � به رنگ طائی به مبلغ15/000/000 ریال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان 7� سواری ادا فاقد پاک انتظامی به شماره موتور 
952139 موتور سنگ گرفته شماره شاسی 1019299 رنگ شیری به مبلغ 10/000/000 ریال معادل یک میلیون تومان برآورد می گردد 8� 
سواری سوبارو فاقد پاک شماره انتظامی � شماره موتور 003071 � شماره شاسی 720947 � رنگ نارنجی به مبلغ 10/000/000 ریال معادل 
یک میلیون تومان برآورد می گردد 9� سواری ژیان به شماره تهران  ل 51645 به شماره موتور 2048641 شماره شاسی 11003769-رنگ 
سرمه ای به مبلغ 7/000/000 ریال معادل هفتصد هزار تومان برآورد می گردد 10� وانت ژیان مهاری به شماره مشهد 38896 شماره موتور 
0502025242  شماره شاسی 45207568  به رنگ  آبی  به مبلغ 5/000/000 ریال معادل پانصد هزار  تومان برآورد می گردد 11� اطاق سواری 
ژیان به مبلغ 2/000/000 ریال به رنگ خاکستری فاقد پاکت معادل دویست هزار تومان برآورد می گردد  12� اطاق سواری ژیان فاقد پاک 
به رنگ فیلی به مبلغ 3/000/000 ریال معادل سیصد هزار تومان برآورد می  گردد. لذا ارزیابی خودروهای موصوف جمعا به مبلغ 110/000/000 

ریال معادل یازده میلیون تومان برآرد می گردد.ضمنا از خودروهای فوق هیچگونه مدارکی رویت نگردید.
اجرای احکام شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

512/31رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای احمد نقابی دارای شناسنامه شماره 234 به شرح دادخواست به کاسه 3/97/640 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه شمس آبادی به شناسنامه 5730033168 در تاریخ 1397/6/21 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسین نقابی فرزند احمد ش.ش 5730244053 ت.ت 1392 پسر 
2- احمد نقابی فرزند هادی به ش.ش 234  ت.ت 1366 همسر 3- حسن شمس آبادی فرزند عبدالرحیم به ش.ش 882 ت.ت 1345 پدر 
4- عفت قنبرآبادی فرزند اسماعیل ش.ش 1063 ت.ت 1349 مادر  ؛ 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 واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا- شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان مایجرد -جوین

512/32آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسن اکرمی فرزند غامرضا
خواهان خانم زهرا جلفانی دادخواستی به طرفیت  خوانده حسن اکرمی به خواسته مطالبه نفقه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
9709985180200167 بایگانی 970175 شعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان درگز ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/22 
ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان درگز

دادنامه 
 شماره بایگانی شعبه 970368  پرونده کاسه  9709881410200054 شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( اهیجان تصمیم نهایی شماره 
9709971410200662 خواهان : آقای حسن بذری شرفشاده فرزند اسداله به نشانی  استان گیان- شهرستان اهیجان- شهر اهیجان – خ 
ش�هید یوس�فی نژاد – 4 راه ممتازخواندگان : 1. آقای حسین ضیائی فرزند  عبدالوهاب 2. آقای  حسین  دهقانی  محمد آبادی فرزند علی 
محمد همگی به نشانی مجهول المکان3. آقای رامین تهرانی مقدم فرزند مجید به نشانی  مجهول المکان خواسته ها :1. ابطال چک 2. اعسار 
از پرداخت  هزینه دادرسی   رای دادگاه در این پرونده  آقای  حسن بذری شرفشاده با تقدیم دادخواستی به طرفیت آقایان 1- حسین دهقانی 
محمدآبادی 2- حسین ضیایی 3- رامین تهرانی مقدم تقاضای ابطال سه فقره چک به شماره های 67804-93/02/15 و 94/03/01-67816 
و 67803-93/01/30 مربوط به بانک رفاه کارگران جمعا به مبلغ222/500/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی  را نموده است با  این 
توضیح که حس�ب اظهارات خواهان ، در س�ال  1393 اتومبیل وی مورد  سرقت واقع شده و چکهای مذکور به صورت سفید از ماشین وی 
ربوده شده است و خواندگان با مراجعه به بانک نسبت به برگشت زدن چکها اقدام و از سال  1393 تاکنون  اقدامی  انجام  نداده اند. و بار ها  
با ایشان به صورت  تلفنی صحبت کرده که با دریافت مبلغی به عنوان  مژدگانی چکها را به وی  برگردانند ولی  خواندگان  به لحاظ  داشتن 
سابقه سرقت و ترس از  جلب و بازداشت از حضور  و استرداد  چکها  خود داری  کرده اند  و حتی جرات نکرده اند نسبت  به مطالعه  وجه 
چکها اقدام کنند. و به دلیل برگشت چکها ،اواز کلیه  مزایای بانکی  مرحوم شده است و تقاضای رسیدگی و صدور  حکم به شرح خواسته  
را نموده است.  که با توجه  به مراتب  مذکور  نظر به اینکه ،  موادی اظهارات  گواهان  خواهان  به شرح  مندرج در صفحه ششم پرونده و بر 
صحت اظهارات  خواهان دالت داشته و خواندگان علی  رغم اباغ  قانونی  در این دادگاه حاضر نشده و دلیلی بر خاف  اظهارات  خواهان  
ابزارننموده اند. لذا دادگاه خواسته  خواهان را  مقرون  به صحت  تشخیص  و به استناد مواد 301 ،1257 ، 1284 ، 1321، 1324 از  قانون  مدنی 
حکم  بر ابطال  سه فقره چک فوق  ااشعار صادر  و اعام  می دارد. این  رای غیابی محسوب و ظرف بیست روز  از تاریخ  اباغ قابل واخواهی  

در این دادگاه و پس از  ان  ظرف همان مدت  قابل تجدید نظر درمحاکم محترم  تجدید نظر  گیان است.
 ح  5184  رئیس شعبه دوم  دادگاه  عمومی اهیجان – صفری

 دادنامه
 ش�ماره بایگانی شعبه 970187 پرونده کاس�ه 9709985278100180 شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان  اهیجان  تصمیم نهایی 
شماره 9709975278100434 خواهان : بانک ایران  زمین  با  مدیر عاملی  عبدالمجید پورسعید با وکالت آقای هادی پور سلیمان  چافی 
فرزند  حسینعلی  به نشانی  اهیجان – خیابان شهید بهشتی – نبش بهشتی هفتم – طبقه اول  خواندگان : 1. آقای مرتضی  زینالی  فرزند 
قاسمعلی  2. خانم  شبنم  یکتائی  راد فرزند  اردان همگی به نشانی گیان – اهیجان انتهای  خ فیاض  نرسیده به شهرک  سلمان لوازم 
ساختمانی  زینالی  3. آقای  محمد علی  پور قاسم سوستانی  مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه چک قاضی شورا با بررسی جمیع اوراق  
و محتویات پرونده ختم رسیدگی  را اعام  و با استعانت  از خداوند  متعال به شرح  ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در 
خصوص دادخواست آقای  بانک ایران زمین بامدیریت عاملی  آقای  عبدالمجید پور سعبد باوکالت آقای  هادی پورسلیمان  فرزند حسینعلی  
بطرفیت خواندگان1- مرتضی زینلی فرزند قاسمعلی  2- شبنم یکتائی  راد فرزند اردان 3- محمد علی پور قاسم سوستانی  فرزند جمشید 
به خواسته مطالبه مبلغ  دویست میلیون ریال و خسارات دادرسی  و تاخیر تادیه  به استناد یک فقره چک به شماره 24445141 به عهده  
بانک پارسیان به تاریخ 97/3/5 با توجه به گواهی عدم پرداخت  بانک محال علیه و امضای خوانده  ذیل چک که توسط بانک مربوطه گواهی  
گردی�ده و با عنایت به وجود چک مس�تند دعوا  در ید خواهان و نظر به اینکه امضای مذک�ور از تعرض مصون مانده و خواندگان دلیلی بر  
پرداخت  ما فی  الذمه خود  قرار نداده است لذا دعوای  خواهان مقرون  به صحت تشخیص و شورا به استناد مواد 313 و 320 قانون  تجارت  و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون  صدور چک و مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی  حکم  به محکومیت تضامنی  خواندگان  به پرداخت 
1- مبلغ دویست میلیون ریال حسب یک فقره چک به شماره 24445141 مورخه 97/3/5  عهده بانک پارسیان 2- هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل  طبق تعرفه و همچنین به پرداخت  خسارت تاخیر  تادیه نسبت به خواسته  از تاریخ  صدور چک لغایت اجرای حکم  برمبنای  
ن�رخ اعام�ی تورم بانک مرکزی  در حق خواهان  صادر و اعام  می نماید. حکم صادره نس�بت به خوانده ردیف اول  آقای  مرتضی زینلی 
حضوری محسوب و ظرف بیست روز  پس از  تاریخ اباغ  قابل اعتراض در محاکم  محترم  عمومی  حقوقی شهرستان  اهیجان می باشد 
نسبت  به خواندگان ردیف دوم و سوم غیابی  محسوب  و ظرف  بیست روز  قابل واخواهی در این شورا  و پس از آن ظرف بیست روز  قابل 

اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی شهرستان اهیجان می باشد.
ح  5185   قاضی شعبه اول شورای حل اختاف  شهرستان اهیجان- جواد  پور سجاد

 دادنامه
 ش�ماره بایگانی شعبه 970560 پرونده کاس�ه 9709981435100450 شعبه اول  دادگاه عمومی  ) حقوقی ( دادگستری  شهرستان املش 
تصمیم نهایی ش�ماره 9709971435100850 خواهان : آقای  احمد فروتن فرزند علی اکبر با وکالت آقای  ش�ادکام قنبری اربه لنگه فرزند 
حس�ین به نش�انی  استان مازندران- شهرس�تان چالوس- چالوس- بلوارامام رضا روبروی  دادگستری – س�اختمان  وکا ط دوم واحد 5 
خوانگان :1. آقای  س�یده ام البنین موس�وی 2. آقای  محمد خداپرست 3. آقای امید خداپرست 4. آقای  معصومه خداپرست فرزند محمد 
5. شرکت  تعاونی سبز الماس آناهیتا 6. آقای  ارزو جهان  پناه  کویری 7. آقای  مرضیه  مشهدی محمدی  فرزند  محمد حسین همگی به 
نشانی  املش-  مجتمع رفاهی  خدماتی  خداپرست  8. آقای  حامد  خداپرست  به نشانی گیان – رودسر – شهرک  شهید انصاری  - میدان  
قائم – خیابان  مهارت – اله ش�ش – بن بس�ت منزل  محمد خداپرس�ت – کدپس�تی 4481793973- فعا  مجهول المکان9. بانک ملی  
مرکزی  شهرستان املش به  نشانی املش  10. آقای عباس مبصر فرزند علی  اصغر با وکالت آقای  نصیر حسینی  فرزند  ابوطالب  به نشانی  
املش – خیابان  ش�هید بهش�تی – جنب مخابرات  - س�اختمان جهانی – طبقه دوم  خواسته :  اعسار  از پرداخت  هزینه دادرسی  دادگاه 
با بررس�ی اوراق و محتویات  پرونده ختم رس�یدگی  را اعام  و به شرح  زیر مبادرت به صدوررای می نماید. رای دادگاه در خصوص  دعوی   
خواهان آقای  احمد فروتن  باوکالت  آقای  ش�ادکام قنبری  به طرفیت  خواندگان خانم  ها و آقایان 1- س�یده  ام البنین موس�وی  2- آرزو 
جهان پناه کویری 3- معصومه 4- امید 5- محمد 6- حامد جملگی  خداپرست  7- مرضیه  مشهدی  محمدی 8- عباس مبصر با وکالت  
آقای  نصیر حسینی 9-شرکت تعاونی  سبز الماس آناهیتا  10. بانک ملی مرکزی املش به خواسته  اعساراز پرداخت  هزینه دادرسی  ، دادگاه 
باعنایت  به محتویات پرونده، مفاد دادخواست و مستندات  تقیدیم خواهان ،  استشهادیه  محلی ،  اظهارات  گواهان  تعرفه شده خواهان  در 
محضردادگاه  و اینکه خوانده  ردیف پنجم و وکیل  خوانده ردیف  هشتم و نماینده خوانده ردیف دهم با حضور در  جلسه  رسیدگی دادگاه  
دلیل  و مدرکی  نسبت  به تمکن  خواهان دلیل و مدرکی  ارائه و اقامه  ننموده اند  و مابقی  خواندگان  نیز وصف  اباغ  در جلسه  رسیدگی 
حاضر  نگردیده و ایحه ای  ارسال  نکرده اند و دلیل و مدرکی  که حاکی  از تمکن  مالی  خواهان باشد ابزارننموده اند ، لذا خواسته را محرز 
دانسته  و به استنادمواد 504 و 506 و 507 و 513 قانون آیین دادرسی دادگاههای  عمومی و انقاب  درامور مدنی حکم  به اعسار  و معافیت 
موقت  خواهان از پرداخت  دو سوم  هزینه  دادرسی  صادر و اعام می  گردد.  رای صادره   ظرف بیست روز  پس از اباغ  قابل  تجدید نظر  

در محاکم   محترم  تجدید نظر  استان گیان  می باشد.
ح  5186    دادرس  شعبه اول دادگاه حقوقی املش – علی پور

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

  برابر رای 139760301081007857 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 با معارض خانم سیده رحیله موائی     فرزند سید جال  بشماره شناسنامه 
19729    صادره ازاهیجان  در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  198/80 متر مربع در قسمتی از پاک 97  فرعی از 
8 اصلی  واقع در بومهن اول پل بهار یکم  خریداری از مالک رسمی فرامرز حبیبی   محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع 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 :14/ 97/8 و تاریخ انتشار. نوبت دوم : 8/29/ 97 
 اصغر منیعی  رییس اداره ثبت اسناد و اماک پردیس

511/172آگهی
خواهان/ خواهان ها علی اصغر دره کی دادخواستی به طرفیت خواندگان/ خواندگان سید مجتبی عمادی به خواسته مطالبه چک تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان 
مش�هد واقع در مشهد طاب میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به کاس�ه 971036 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/10 
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 انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/173آگهی 
خواهان/خواهان ها مهدی ولی پور دادخواس�تی به طرفیت خوانده/خواندگان قدرت ا.. بابائی و علی بابائی به خواس�ته مطالبه وجه  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 255شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع 
در مش�هد- طاب میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به کاس�ه 970939 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/08  ساعت 10 
صبح تعیین ش�ده اس�ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به شورا  مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/174آگهی 
خواهان/خواه�ان ها علی اصغر دره کی  دادخواس�تی ب�ه طرفیت خوانده/خواندگان حامد اخروی به خواس�ته مطالبه وجه  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در 
مشهد- میدان میرزا کوچک خان روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاسه 971026  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/11  
ساعت 12/30تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا  مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/175آگهی 
محکوم له: آقای روح اله نخعی فرزندجعفر ؛ محکوم علیه: آقای سید احمد حیدری فرزند ابوالحسن و علی رضا واعظیان فرزند حسین، پیرو 
آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای سید احمد حیدری فرزند ابوالحسن و علی رضا واعظیان فرزند حسین  که مجهول المکان 
می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 11 حقوقی در پرونده کاسه 11/960923 به موجب دادنامه شماره 9709977576100351 
مورخ 1397/3/30 محکوم علیه ها محکوم هستند به پرداخت مشترک مبلغ 412000000 ریال وجه یک فقره حواله صندوق تعاون روستایی 
ایرانیان به شماره 0053696-94/08/15 بابت اصل خواسته و مبلغ 4/676/666 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی در روزنامه و همچنین 
خس�ارت تاخیرتادیه وجه موضوع خواس�ته از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مورخ 1396/04/18 تا اجرای حکم برابر شاخص تورم 
اعامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در حق خواهان .ضمنا با توجه به اینکه خواهان از معافیت قانونی در پرداخت دو سوم 
از هزینه های دادرسی) اعسار( استفاده نموده به محض دریافت محکوم به مکلف به پرداخت هزینه های دادرسی متعلقه به مبلغ 8513332 
ریال در حق دولت می باشد. دایره اجرای احکام مدنی مکلف است به محض دریافت محکوم به از خوانده بدوا نسبت به وصول مبلغ فوق و 
واریز آن به حساب درامد دادگستری نزد خزانه داری کل اقدام و سپس باقی مانده آن را به خواهان پرداخت نماید. ضمنا نیم عشر دولتی 
به 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 اباغ 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 کثیراانتشار 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 دفتردادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/176آگهی 
خواهان علی اصغر دره کی دادخواس�تی به طرفیت خوانده  مس�عود عامل درویش به خواسته چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد- طاب میدان میرزا 
کوچک خان ارجاع و به کاسه 255/970958 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/10/10 و 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 وانقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یک از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت حاضر گردد.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/177آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمدرضا محمدپور فعامجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای امیر جاویدی علیه 
شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977509401201 در پرونده کاسه 970755 به حکم به محکومیت خوانده )آقای 
محمدرضا محمدپور(به پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت اصل خواس�ته و جبران پرداخت خس�ارت وارده به سبب تاخیردر تادیه از تاریخ 
صدور چک 1393/2/25 الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 406500 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و هزینه آگهی روزنامه 
به مبلغ 450000 ریال در حق خواهان ) آقای امیر جاویدی(  محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رأی صادره غیابی 

واز تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است .
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/178آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمد علی خاوری فعامجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت خانم بی بی طاهره 
قاسمی علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977508601133 در پرونده کاسه 970569 به پرداخت مبلغ 
120000000 ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیردر تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت چک 1397/4/31  
الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 2792000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و 450000 ریال هزینه آگهی در حق خواهان 
بی بی طاهره قاسمی محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رأی صادره غیابی واز تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این شورا است .
منشی شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/179آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم عفت امجدی فعامجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای جواد نخلستانی علیه 
شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977509100681 در پرونده کاسه 970707 محکوم به پرداخت جمعا مبلغ یازده 
میلیون و ششصد  و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته ونیز  خسارت  تاخیر تادیه تقدیم دادخواست سیصد و چهل و شش هزار ریال و تمبر 
و چهارصد و پنجاه هزار ریال هزینه آگهی روزنامه و مبلغ چهارصد ونوزده هزار و چهارصد ریال بابت حق الوکاله وکیل بر اساس شاخص نرخ 
تورم اعامی از بانک مرکزی هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شدید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رأی صادره غیابی 

واز تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است .
مسئول دفتر  شعبه 252 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/64اگهی احضار متهم
آقای ابراهیم عباسی فرزند علی محمد  جلسه رسیدگی به اتهام شما در پرونده کاسه 142/970869 دائر بر سرقت جلسه رسیدگی مورخ 
97/10/11 راس ساعت 8/30 در شعبه 142 دادگاه کیفری 2 مشهد مستقر در مجتمع قضایی امام خمینی مشهد برگزار خواهد شد لذا مراتب 
بدینوسیله در اجرای مفاد ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از طیق درج آگهی روزنامه به شما اباغ تا جهت دفاع از اتهام 

انتسابی در جلسه رسیدگی فوق الذکر حاضر شوید نتیجه عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود رایگان
رئیس شعبه 142دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد 

511/65اگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970643 آقای امان اله درویش پور  به اتهام ایراد صدمه بدنی  تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب درروزنامه اگهی می شود نامبرده مکلف 
است در وقت رسیدگی ان روز 1397/10/16و ساعت 9 صبح در شعبه 118 دادگاه کیفری 2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تخاذ تصمیم خواهد شد رایگان
مدیر دفتر شعبه 118دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد

511/66آگهی احضار متهم 
درپرونده کاسه 970135 شعبه 210 بازپرسی  دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد-آقای آرمین غیاثی به موجب شکایت آقای امیر 
محمد ملکی فرزند حس�ن  به اتهام خیانت در امانت  تحت تعقیب مي باش�د و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ 
احضاریه و عدم دسترس�ی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرس�ي کیفري مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار آگهي و متهم ظرف 

مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد رایگان
بازپرسی  شعبه 210 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد

15- دادنامه
پرونده کاسه 9609983468400474 شورای حل اختاف شماره 24 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9609973468401003 خواهان 
: آقای حمیدرضا اردان فرزند ناصر به نشانی کرمان- خ امام بعد از کوچه 2 فرش فروشی خوانده : آقای مجید نوذری فرزند محمدعلی به 
نش�انی کرمان بل س�اوه ک 5 غربی 12 نبش س چ خواسته : مطالبه وجه چک گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کاسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه 
می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعام داشته، لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا در خصوص دادخواست آقای حمیدرضا اردان فرزند ناصر به طرفیت مجید نوذری فرزند 
محمدعلی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک فقره سفته به شماره 116381 مورخ 96/8/14 بانک ملی به انضمام خسارت 
تاخیر و تادیه و هزینه دادرس�ی با عنایت به جامع اوراق پرونده مفاد دادخواس�ت تقدیمی و ماحظه تصویر س�فته و واخواست نامه مورخ 
96/8/14 بانک و وجود اصل سفته در ید خواهان و نظر به اینکه خواهان علیرغم اباغ واقعی در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده و ایحه 
ای ارس�ال ننموده و هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر پرداخت وجه مذکور ارائه ننموده اس�ت لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به 
استناد ماده 198 و 521 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ واخواست نفقه لغایت ارجای کامل حکم براساس شاخص بانک مرکزی و 
هزینه دادرسی به مبلغ 2/340/000 ریال هزینه واخواست در حق خواهان صادرو اعام می گردد رای صادره وفق ماده 25 آیین نامه شورا 
غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

عمومی کرمان می باشد.
474 شورای حل اختاف شماره 24 شهرستان کرمان

16- حصروراثت
خانم رخساره نعمتی پور کرمانی فرزند کاظم دارای شناسنامه 321 بشرح دادخواست شماره ---- مورخ 97/8/13 توضیح داده شادروان 
حسن نعمتی مجد فرزند محمد بشناسنامه 408 در تاریخ 97/5/8 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- رخساره 
نعمتی پور کرمانی فرزند کاظم ش.ش 321 همس�ر متوفی. 2- پژمان نعمتی مجد فرزند حس�ن ش.ش 342 فرزند متوفی. 3- مژده نعمتی 
مجد فرزند حسن ش.ش 922 فرزند متوفی. 4- حکیمه نعمتی مجد فرزند حسن ش.ش 456 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از 
نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا 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.
1682 م/الف شورای حل اختاف شماره 13 شهرستان کرمان

17- حصروراثت
خام زهرا جدیدااسامی آبادانی فرزند محمود دارای شناسنامه 2083 بشرح دادخواست شماره 97534 مورخ ---توضیح داده شادروان 
محمود جدیدااسامی آبادانی فرزند علی بشناسنامه 646 در تاریخ 95/2/5 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- 
صدریه جدیدااسامی آبادانی فرزند محمود ش.ش 7508 متولد 1366/3/23 کدملی 2993756028 دختر متوفی. 2- لیا جدیدااسامی 
آبادانی فرزند محمود ش.ش 819 متولد 1359/3/1 کدملی 2992653330 دختر متوفی. 3- زهره جدیدااس�امی آبادانی فرزند محمود 
ش.ش 2609 متولد 1362/6/27 کدملی 2992893668 دختر متوفی. 4- زهرا جدیدااس�امی آبادانی فرزند محمود ش.ش 2083 متولد 
1361/6/26 کدملی 2992857092 دختر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا 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.
534 شورای حل اختاف شماره 10 شهرستان کرمان

18- آگهی حصر وراثت
آقای قربانعلی برزگر فرزند حس�ین  دارای شناس�نامه 208  بشرح دادخواس�ت ش�ماره  970566 مورخ 97.8.27 توضیح داده شادروان 
عصمت هادوی نژاد یزدی فرزند غامحس�ین  بشناس�نامه 230 در تاریخ  1397.7.6 در شهر  رفسنجان فوت شده  و وراثت منحصر حین 
الفوت وی عبارتند از: 1-قربانعلی برزگر فرزند حسین ش ش 208 متولد 1317 صادره رفسنجان همسر متوفی2-زهرا برزگر فرزند قربانعلی 
ش  ش647 متولد 1343 صادره رفس�نجان فرزند متوفی3-حمیده  برزگر فرزند قربانعلی ش  ش1762  متولد 1359 صادره رفس�نجان 
فرزن�د متوفی4-محمد  برزگر فرزند قربانعلی ش  ش128 متولد 1348 صادره رفس�نجان فرزند متوفی. ل�ذا مراتب یک نوبت در روزنامه 
های کثیراانتش�ار محلی آگهی میشود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از 
نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
566 شورای حل اختاف شماره سوم  شهرستان رفسنجان 

مفقودی برگ سبز
برگ س�بز خودروی وانت پیکان ohv1600 مدل 1388 به ش�ماره انتظامی 175/36 ق 16 و شماره 
موتور 11487081363 و شماره شاسی NAAA36AA69G819863 به نام علی پاسبان مهرآبادی 

مفقود از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کاشمر

511/3آگهی
خواهان/ خواهان ها محمد سعید طیبی خادر دادخواستی به طرفیت خوانده/ خواندگان احمد اسعدی و محسن باشی جنبددراز به خواسته 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره 
پنج شهرستان مشهد میدان میرزا کوچک خان � روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاسه 970837 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/10/11 ساعت 12 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/4آگهی
خواهان/ خواهان ها علیرضا دادخواه بوکالت احمد صابری فر دادخواس�تی به طرفیت خوانده/ خواندگان میاد داودی کیان به خواس�ته 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره 
پنج شهرستان مشهد  واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان � روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاسه 970857 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن مورخ 1397/10/08 ساعت 12/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/5آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم حمید صحابی نژاد که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977516200817 صادره از شعبه 263 در پرونده شماره 970434 محکوم به . به پرداخت مبلغ سی میلیون 
ریال بابت اصل  خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه براساس »فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کااها 
و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک تقس�یم بر ش�اخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ صدور چک« و نیز پرداخت مبلغ 
یک میلیون و یکصد و بیس�ت و نه هزار ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرس�ی و درج آگهی سه نوبت در حق خواهان )اقای  
ابوالفضل جعفری( در حق محکوم له آقای/ خانم ابوالفضل صفری و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/6آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به سید امیر سید جوادی که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از 262 
در پرونده کاسه 970095 به موجب دادنامه شماره 9709977516100423 مورخ 1397/4/3 صادره از شعبه 262 محکوم علیه محکوم به 
پرداخت مبلغ سی میلیون. ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت 
چک مورخه 95/5/17 الی یوم الداء و نیز پرداخت مبلغ 679/000 ریال بابت خسارت دادرسی و چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت  حق درج 
آگهی در حق خواهان ) محمود جهانگیری کلوخی( 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 اباغ 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 کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر 

اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرایی مدلول اجرئیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد � زهرا زارع طوفال

511/7آگهی
خواهان آقای حس�ن زحمتکش دادخواس�تی به طرفیت خوانده سید یوسف یوسف زاده به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 252 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 
واقع در مش�هد طاب میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به کاس�ه 970994 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/8 ساعت 
8/30 تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/8آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به لیلی غامی قادر آباد که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از 262 
در پرونده کاسه 970449 به موجب دادنامه شماره 970997751610870 مورخ 1397/6/25 صادره از شعبه 262 محکوم علیه محکوم به 
پرداخت ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 317/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی و مبلغ 450/000 ریال بابت حق الدرج 
آگهی ریال... در حق خواهان صادر و اعام می دارد النهایه در مورد ادعای خواهان نسبت به خواسته ردیف )ج( باالتفات به اینکه سفته یاد 
شده واخواست نگردیده لذا از تاریخ تقدیم دادخواست 97/4/16 الی یوم ااداء براساس شاخص بانک مرکزی 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 اباغ 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 کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز از 
انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرایی مدلول اجرئیه 

و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد � زهرا زارع طوفال

511/9آگهی
خواهان آقای علیرضا فرش�ی ش�هن آباد دادخواستی به طرفیت  خوانده س�ید مصطفی امینی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد 
طاب میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به کاس�ه 970872 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/8 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 انقاب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد � زهرا زارع طوفال

511/10آگهی
خواهان آقای محمد سعید طیبی خادر  دادخواستی به طرفیت  خوانده علی همایون به خواسته  مطالبه وجه تقدیم دادگاه عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد طاب میدان میرزا 
کوچک خان ارجاع و به کاسه 970821 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/11 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 انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد � زهرا زارع طوفال

511/11آگهی
خواهان آقای کامبیر آیرم فرزند غامرضا دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسین جعفری فرزند اسداله به خواسته مطالبه وجه چک 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987501500756 شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان 
مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/11 ساعت 8 که حسب دستور شورا طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود،  نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد.
 مسئول دفتر شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/12آگهی
پیرو آگهی های قبلی به زینب ناروئی و ناصر ناروئی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست حامد سلیمانی پور بطرفیت شما 
به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977500800652 در پرونده 970400 حکم به محکومیت خوانده به خواندگان را به نحو 
تضامنی به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال و معادل چهارده میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 2851000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 
150/000ریال هزینه درج آگهی در حق خواهان صادر و اعام می نماید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/13آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خوانده آقای محمد خلیلی نژاد فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواس�ت  اس�تان قدس با وکالت 
علی مهدوی به  خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977500700894 در پرونده کاسه 970509 حکم به محکومیت است به 
پرداخت مبلغ 120000000 ریال ومبلغ 440000 ریال خسارت دادرسی و هزینه تمبر دادرسی و پرداخت مبلغ حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید آن 96/11/25 تا زمان وصول چک در حق خواهان صادر و اعام می دارد بدینوسیله در 
روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا می باشد و سپس ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظرخواهی در  محاکم عمومی حقوقی مشهد می باشد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/14آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خوانده آقای علی اکبر تمیزی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای مجتبی ظریفیان زیبالوی 
به خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977500700556 در پرونده کاس�ه 970287  حکم به محکومیت  پرداخت مبلغ 
20000000 ریال بابت اصل خواسته دو فقره چک به شماره 784288 مورخ 96/01/15 و 784287 مورخ 95/11/15 و مبلغ 778000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و مبلغ 150000 ریال بابت درج آگهی و خسارت تاخیر تادیه از سر رسید چک تا یوم ااداء درحق خواهان صادر و اعام می 
دارد بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا می باشد 

و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی مشهد می باشد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/15آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خوانده آقای احمد کرامتی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای حیدر عاشوری  به طرفیت 
شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9509977500900876 در پرونده کاسه 9409987500900371 محکوم است به 1� 
مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 904/500/000 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه 3� خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رس�ید 97/1/10 تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان رای صادره 
غیابی اس�ت و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�ورا می باشد در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج می گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

512/33رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مهدی محمدیان به ش�ماره ملی 0890551571 و به اس�تناد شهادتنامه و گواهی فوت درخواستی به شماره 970210 شعبه دو تقدیم 
این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داش�ته که مرحومه رها خوش خو فرزند عزیز اله به شماره شناسنامه 24 و ش�ماره ملی 0901670286 در 
تاریخ 1397/04/12 در  اقامتگاه دائمی خود درگذشته و  ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1- مهدی محمدیان فرزند علیرضا به شماره ملی 
0890551571 متولد 1379 پس�ر 2- عزیز اله خوش خو فرزند غامرضا به ش�ماره ملی 0901422916 متولد 1319 پدر 3- س�لطان ذوقی 
فروتقه فرزند قربان به شماره ملی 0901528498 متولد 1338 مادر؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان خلیل آباد

512/34آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای 1-مهدی نجفیان ف غامحسین 2- سجاد نجفیان ف مهدی 3-جمیله خاکسار فعا مجهول المکان اباغ می شود که 
آقای مهدی قاسمی  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه دو شورای حل اختاف گلبهار ارائه و به کاسه 522/97 
ثبت و برای روز چهار شنبه مورخ 1397/10/5 ساعت 15 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه دو شهرستان گلبهار مستقر 
در مجتمع 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 دو شورای حل اختاف شهرستان گلبهار-چناران

511/35سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ ماده 87-بازداشت پاک ثبتی

ش�ماره بایگانی شعبه: 9605402 ؛ بدین وسیله به آقای سید محمد خوشدل سادات حسینی نام پدر: میرزا آقا شماره ملی 0931324815 
شماره شناسنامه :44845 اباغ می گردد پاک ثبتی 14720 فرعی از 184- اصلی بخش 10 مشهد متعلق به شما در قبال طلب بستانکار 
بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب به شما اخطار می شودضمنا هر گونه نقل وانتقالی از طرف شما نسبت به مورد 

بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود.743
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

512/36اجرائیه
ش�ماره بایگانی شعبه:930176؛ مش�خصات محکوم له / محکوم لهم: 1- مرضیه قدیم خانی فرزند برات به نشانی استان خراسان رضوی، 
شهرس�تان بینالود ، ش�هر طرقبه ، امام خمینی 30 مقابل مزار جواد اائمه ، داخل کوچه پاک 396 -مش�خصات محکوم علیه/محکوم 
علیه�م: عبدالحلی�م کنعان�ی - محکوم به: بموجب درخواس�ت اجرای حکم از ناحیه خانم مرضیه قدیم خانی نس�بت به اج�رای دادنامه 
9409975710400088 صادره از این دادگاه محکوم علیه محکوم است به :ثبت واقعه ازدواج فی مابین محکوم له و محکوم علیه در تاریخ 
1372/10/05 با مهریه به مبلغ یک میلیون ریال و نیز پرداخت هزینه های اجرایی مطابق تعرفه قانونی در حق صندوق دولت. -محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روزمفاد انرا بموقع اجرا گذارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازان میسر باشد چنانچه خود راقادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول ، به طورمشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو 
نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییردیگردر اموال مذکور اززمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واا به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم ، حبس تعزیری درجه 
هفت را درپی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی وماده 20 ق.م.ا وماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(5- انتقال مال به 
دیگری به هرنحو باانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردومجازات می شود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس ازمهلت سی روزارائه شود ازادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز- هادی جوان 
طرقی

512/37دادنامه
پرونده کاسه 9409985710600030 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز تصمیم نهایی شماره 9709975710600085 ؛ 
خواهان: آقای جلیل رباط جزی فرزند حسن به نشانی مشهد- توس 72- امین 10 پاک 11؛ خواندگان:1-آقای الیاس صادق 2- آقای محمد 
صادق 3- خانم سلطان ترک نیروز 4- آقای علی صادق فرزند قاسم همگی به نشانی خراسان رضوی – مشهد – جاده قدیم قوچان روستای 
قلعه سیاه بنگاه اماک ؛ 5- خانم طیبه شبان 6- آقای خلیل مهرپرور فرزند رضا همگی به نشانی مجهول المکان 7-موقوفه عبداه رضوی 
به تولیت ابراهیم میرزای ناظر به نشانی طرقبه اداره اوقاف وامور خیریه 8- خانم منیره بهشتیان به نشانی خراسان رضوی- مشهد جاده 
قدیم قوچان روستای قلعه سیاه بنگاه اماک صادقی 9- آقای حسین ترابی فرزند محمد کریم 10- آقای قاسم صادقی فرزند محمد با وکالت 
خانم حمیده امانی فرزند عبداله به نشانی مشهد- بلوار قره نی ، بلورا قره نی 25، طبقه فوقانی موسسه اعتباری مالی ثامن 11- دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 69 به نشانی مشهد خ صاحب الزمان بین منوچهری و طاهری ساختمان 92 ؛ خواسته ها:1 رفع تصرف عدوانی 2- الزام 
به تنظیم سند رسمی اجاره )غیر منقول( 3- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره 4- قلع و قمه مستحدثات 5- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف؛ 
رأی دادگاه: آقای جلیل رباط جزی فرزند حسن دادخواستی  به طرفیت 1-آقای الیاس صادق 2- آقای محمد صادق3- خانم سلطان ترک 
نیروز 4- آقای علی صادق فرزند قاسم 5- خانم طیبه شبان 6- آقای خلیل مهرپرور فرزند رضا 7- موقوفه عبداه رضوی 8- خانم منیژه 
بهشتیان 9- آقای حسین ترابی فرزند محمد کریم 10- آقای قاسم صادقی فرزند محمد با وکالت خانم حمیده امانی فرزند عبداله و 11- دفتر 
خانه اسناد رسمی شماره 69 مشهد تقدیم و 1- ابطال اسناد  رسمی اجاره شماره 149966 مورخ 1358/8/28 و 152425 مورخ 1385/11/19 
تنظیمی دفترخانه 69 اسناد رسمی مشهد 2- تنظیم اجاره نامه به نام خواهان 3- قلع و قمع بنای احداثی 4- اجرت المثل  ایام تصرف از 
تاریخ 1385/8/28 را خواسته است. با عنایت به اینکه موقوفه در انتخاب مستاجر آزاد بوده و هیچ حق اولویتی در سوابق واگذاری منافع 
برای خواهان یا غیره قید نشده و بلکه قید شده مستاجر حق واگذاری ندارد و با پایان مدت اجاره مکلف به تخلیه است؛ لذا مستند به اصل 
آزادی اراده و ماده 197 قانون آیین دارس مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر شد که ظرف بیست روز از تاریخ اباغ دادنامه قابل تجدیدنظر 

خواهی نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
شعبه 3 دادرس دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

511/38رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم منیر س�اار زاده حسن آبادی داراي شناسنامه ش�ماره 36272 به شرح دادخواست به کاسه 230/970641 از این شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه اتابک به شناسنامه  13  در تاریخ 1397/7/6 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- الیاس ساارزاده حسن آبادی  ف برات ش.ش 18181 ت.ت 
1337 ص تربت حیدریه فرزند متوفی 2-محمد ساارزاده حسن آبادی  ف برات ش.ش 30 ت.ت 1348 ص مشهد فرزند متوفی3- هادی 
س�اارزاده حس�ن آبادی  ف برات ش.ش 155 ت.ت 1357 ص مشهد فرزند متوفی4- حمیده ساارزاده حسن آبادی  ف برات ش.ش 808 
ت.ت 1359 ص مشهد مشهد فرزند متوفی5- شها ساارزاده حسن آبادی  ف برات ش.ش 53 ت.ت 1351 ص مشهد فرزند متوفی 6- منیر 
س�اارزاده حس�ن آبادی  ف برات ش.ش 36272 ت.ت 1340 ص مش�هد فرزند متوفی 7- محبوبه ساارزاده حسن آبادی  ف برات ش.ش 
1055 ت.ت 1352 ص مشهد 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 

واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 230 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان  مشهد

511/39آگهی احضار متهم
آقای هادی اسماعیلی جلسه رسیدگی به اتهام شما در پرونده کاسه 142/970953 دائر بر توهین و تهدید از طریق پیامک موضوع شکایت 
آقای مهدی حسین زاده جلسه رسیدگی مورخ 1397/10/10 رأس ساعت 8/30 در شعبه 142 دادگاه کیفری مشهد مستقر در مجتمع قضایی 
امام خمینی مشهد برگزار خواهدشد؛ لذا مراتب بدین وسیله در اجرای مفاد ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از طریق 
درج آگهی روزنامه به شما اباغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه رسیدگی فوق الذکر حاضر شوید . نتیجه عدم حضور شما در دادگاه، 

اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
رئیس شعبه 142 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد

512/163برگ اجرائی
کاسه پرونده شورا :3/229/96- مشخصات محکوم علیه:1- محمد جواهری فرزند علی شغل آزاد مجهول المکان 2- مهدی کرامتی فرزند 
محمود شغل آزاد مجهول المکان  - مشخصات محکوم له: علی راعی به وکالت از غامحسین رمضانپور فرزند محمد نامقی فرزند حبیب  
ش�غل وکیل به نشانی کاش�مر خ امام خمینی 22 ساختمان وکا؛ محکوم به:به موجب رای ش�ماره 3/366 تاریخ 1396/8/29 شعبه سوم 
ش�ورای حل اختاف شهرس�تان کاشمر که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به : تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ بیست 
میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ پانصد و چهل و شش هزار و پانصد تومان بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مورخه 1396/3/23 بنا بر تغییر شاخص قیمت که محاسبه ی آن بر عهده اجرای 
احکام دادگاه می باشد در حق خواهان صادر گردید. نیم عشر دولتی 1000000 تومان ؛ محکوم علیه مکلف است پس از اباغ این برگ اجرائی 
ظ�رف ده روز مف�اد آن را به موقع اجرا بگ�ذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد را بدهد. در غیر اینصورت برابر 
مواد 66، 64، 38، 35، 34، 24 ، قانون اجرای احکام مدنی و مواد 526 ، 523، 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای 

احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر 

512/164آگهي حصر وراثت
خانم ملیحه اسمعیل زادگان فرزند علی اصغر تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواست وي به حوزه  سوم شوراي حل اختاف 
تربت حیدریه ارجاع وبه کاسه 3/481/97 ثبت که چنین اشعار داشته مرحوم علی اصغر اسمعیل زادگان فرزند ابراهیم درتاریخ 1397/8/12 
به رحمت ایزدي پیوسته و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز :1- ملیحه اسمعیل زادگان فرزند علی اصغر به ش.ش 2 ت.ت 1364 فرزند 
متوفی 2- معصومه اسمعیل زادگان فرزند علی اصغر به ش.ش 86 ت.ت 1366 فرزند متوفی 3- صاحبجان خدابخشی فدردی فرزند تاج 
محمد به ش.ش 19 ت.ت 1326 همسر متوفی 4- علی خدابخشی فدردی فرزند علی اصغر به ش.ش 0690173695 ت.ت 1369 فرزند متوفی  
5- محسن خدابخشی فدردی فرزند علی اصغر به ش.ش 19 ت.ت 1360 فرزند متوفی 6- داود خدابخشی فدردی فرزند علی اصغر به ش.ش 
857 ت.ت 1357 فرزند متوفی  7- هادی خدابخشی فدردی فرزند علی اصغر به ش.ش 11 ت.ت 1354 فرزند متوفی .وبجز نامبردگان فوق 
وارث دیگري ندارد لذا مراتب یک نوبت آگهي میگردد تا چنانچه کسي اعتراض یا وصیتنامه اي اعم ازسري ورسمي داشته باشد.ظرف یک 

ماه پس از تاریخ انتشار این آگهی به حوزه سوم شوراي حل اختاف تربت حیدریه ارسال نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
شعبه سوم  شوراي حل اختاف تربت حیدریه

512/165آگهي حصر وراثت
آقای غام حسین علی نیا فرزند علی تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواست وي به حوزه  سوم شوراي حل اختاف تربت 
حیدریه ارجاع وبه کاسه 3/484/97 ثبت که چنین اشعار داشته مرحوم فاطمه مومن زاده فرزند علی درتاریخ 1397/1/6 به رحمت ایزدي 
پیوس�ته و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز :1- غامرضا علی نیا فرزند فاطمه –علی ش.ش 5 متولد 1337 فرزند 2- برات علی نیا 
فرزند فاطمه –علی ش.ش 4 متولد 1339 فرزند 3- رجبعلی علی نیا فرزند فاطمه –علی ش.ش 355 متولد 1341 فرزند 4- حسن علی نیا 
فرزند فاطمه –علی ش.ش 356 متولد 1343 فرزند 5- غامحسین علی نیا فرزند فاطمه –علی ش.ش 26536 متولد 1348 فرزند6- جواد 
علی نیا فرزند فاطمه –علی ش.ش 26537 متولد 1349 فرزند  .وبجز نامبردگان فوق وارث دیگري ندارد لذا مراتب یک نوبت آگهي میگردد 
تا چنانچه کسي اعتراض یا وصیتنامه اي اعم ازسري ورسمي داشته باشد.ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشاربه حوزه سوم شوراي حل اختاف 

تربت حیدریه ارسال نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
دبیر حوزه سوم شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

512/166آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی قبلی بدینوس�یله به خانم زهره باس�تانی کاریزکی فعا مجهول المکان اباغ می گردد بموجب رأی شماره 1397/7/24-336 
صادره از ش�عبه س�وم شورای حل اختاف تربت حیدریه به پرداخت مبلغ شش میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ نود و چهار هزار 
و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک الی یوم الوصول مطابق شاخص نرخ تورم بانک مرکزی 
می باشد در حق خواهان آقای موسی پایگانه محکوم گردیده اید رای صادره غیابی وقابل واخواهی است مراتب یک مرتبه در روزنامه کثیر 
اانتش�ار محلی روزنامه رس�می اگهی می گردد تا چنانچه نامبرده به رأی صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت قانونی پس از درج در روزنامه 

به این شورا تسلیم نماید.
دبیر شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

512/167آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای محمد لطفی فرزند حسین فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای سجاد ایوبی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت ش�ما به ش�عبه سوم شورای حل اختاف تربت حیدریه ارائه و به کاسه 3/407/97 ثبت و برای روز سه شنبه مورخ 1397/10/4 
ساعت 4/30 بعدازظهر وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می 
گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه سوم شهرستان تربت حیدریه مستقر در مجتمع شماره یک به 
نشانی خ فردوسی شمالی جنب دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه 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 سوم شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

512/168رأی دادگاه
پرونده کاسه 9609985174600803 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه تصمیم نهایی شماره 9709975174600982 
؛ خواهان: آقای براتعلی مرادی فرزند محمد رضا به نشانی استان خراسان رضوی – تربت حیدریه ، امام رضا 72، آخرین درب، سمت چپ؛ 
خوانده: خانم عصمت کلماتی فرزند عباس به نش�انی مجهول المکان؛ خواس�ته: تجویز ازدواج مجدد؛ رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
براتعلی مرادی فرزند محمدرضا مقیم تربت حیدریه، امام رضا 72، آخرین درب ، سمت چپ به طرفیت عصمت کلماتی فرزند عباس مجهول 
المکان به خواسته صدور حکم به تجویز ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه، دادگاه با عنایت به مجموع اوراق ومحتویات پرونده و ضمن 
احراز علقه زوجیت دائم فی مابین به موجب تصویر سند نکاحیه پیوست ونظر به محتویات پرونده اجرائی مورد استناد خواهان که حکایت 
از محکومیت خوانده به  تمکین از خواهان دارد وبه رغم صدور اجرائیه و اباغ قانونی، زوجه جهت اجرای حکم تمکین و بازگشت به زندگی 
مشترک اقدامی بعمل نیاورده و نیز در جلسه حضور نیافته و در قبال دعوی مطروحه دفاعی را ایراد ننموده است لذا بنا به مراتب فوق و با 
لحاظ وضعیت مالی زوج دادگاه خواسته را وارد تشخیص و مستندا به مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به خواهان اجازه داده 
می شود یک نوبت دیگر مبادرت به ازدواج با همسر دلخواه خود نماید و در صورت وقوع نکاح ثانوی وی مکلف به رعایت عدالت اسامی بین 
زوجات خود خواهد بود. رأی اصداری غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل 

اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی تربت حیدریه- محمد اشرفیان

512/169آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مسعود حسینی فرزند حسن
خواهان خانم سمیرا جامی فرزند علی دادخواستی به طرفیت   خوانده آقای مسعود حسینی فرزند حسن به خواسته طاق به درخواست زوجه 
به علت تخلف زوج از بند 1 شروط ضمن العقد سند نکاحیه و مطالبه کلیه خسارات دادرسی  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کاس�ه 9709985174601124 ش�عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه ثبت و وقت رسیدگی دوشنبه مورخ 1397/10/03 
ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه

512/170اجرائیه
کاس�ه پرونده ش�ورا:8/67/97؛ مشخصات محکوم علیه:محمد رضائی نژاد فرزند حسن به نشانی مجهول المکان،مشخصات محکوم له: 
علی اکبرهاتفی مقدم فرزند غامحسین به نشانی مشهد-بلوار قرنی مجد 27 پاک 86؛محکوم به : به موجب رای شماره 147-55تاریخ 
1397/3/3 ش�عبه 8 شورای حل اختاف شهرس�تان چناران و رأی ش�ماره 970997517716533 تاریخ 1397/6/26  شعبه دوم دادگاه 
عمومی چناران که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به:خواندگان مزبور رضائی نژاد – هادی همتیان -حبیب اه ژیان – فاطمه 
چوپانیان را متضامنا به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال )80000000 ریال( بابت اصل خواسته و همچنین خسارت تأخیرتأدیه که از تاریخ 
پرداخت دین مفعول عنه)89/8/10( تا یوم ااداء که در اجرای احکام بر اساس آخرین شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد 
شد محکوم می نماید. ازم به ذکر است این رأی به استناد ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأخیر خسارت احتمالی که باید 
از تاریخ 89/8/10 محاسبه گردد با توجه به تضامنی بودن پرداخت دین بین صادر کننده و ضامنین ثبت به صادر کننده که به موجب رأی 
بدوی بر اساس تاریخ صدور چک محکوم شده است  ونیز مبلغ  246000 هزار تومان بابت هزینه دادرسی و نیم عشر  دولتی در حق دولت . 
رأی غیابی است.محکوم علیه مکلف است: پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ویا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد 24 و 34 و 35 و 38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522 

و 523 و 526 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه 8 شورای حل اختاف شهرستان چناران
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گواهی حصروراثت
آقای محمدعلی صفائی تبار بش�ماره شناس�نامه 3385 فرزند رس�تم  متولد1354 صادره تهران ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 923/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته اس�ت که شادروان رستم صفائی 
تبار فرزندعلی به ش�ماره شناس�نامه 147 درتاریخ 96/7/5 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- مطلق 
س�روی س�نبل آبادی فرزند معرفت ش.ش3همس�رمتوفی2- محمدعلی صفائی تبار فرزند رس�تم  ش.ش 3385پس�رمتوفی3- زهرا 
صفائی تبار فرزند رس�تم  ش.ش4400دخترمتوفی 4- فاطمه صفائی تبار فرزند رس�تم  ش.ش84دخترمتوفی5- زینب صفائی تبار فرزند 
رس�تم  ش.ش1071دخترمتوف�ی6- رقیه صفائی تبار فرزند رس�تم  ش.ش50549دخترمتوفی7- مریم صفائی تبار فرزند رس�تم  ش.ش 
5560197564دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه 
هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد 

شد.م الف 2908 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی وقت رسیدگی 
احتراماً با توجه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در یکی از روزنامه 
های کیثراانتشار محلی یا ملی متهم محمد شکاری فرزند بردعلی و به اتهام سرقت موضوع شکایت ابراهیم سراجی فرزند ماشاءاله به شماره 

پرونده 9709986613000204 یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در شعبه احضار گردد .  
 شعبه 10 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان خرم آباد 

دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9309986610600254 ش�عبه شش�م دادگاه عموم�ی ) حقوق�ی ( دادگس�تری شهرس�تان خ�رم آباد دادنامه ش�ماره 
9309976610600580، 1-خانم معصوم نادری قیم شها بیرانوند فرزند علی جعفر خواهان ، با وکالت آقای حمید ذاکری راد فرزند حسین 
به نش�انی خرم آباد –چهارراه بانک – پاس�اژ ایران طبقه دوم دفتر وکالت محمدحسین شاکرمی 2-  آقای حمید ذاکری راد فرزند حسین 
خواهان به نشانی خرم آباد –چهارراه بانک – پاساژ ایران طبقه دوم دفتر وکالت محمدحسین شاکرمی  3-نماینده دادستان فرزند خوانده به 
نشانی 4-آقای ابوالفضل بیرانوند فرزند خوانده به نشانی خرم آباد – قاضی آباد – خ دوم پاک 37 ، 5-خانم فخردولت زینی وند فرزند کرم 
خوانده ، به نشانی مجهول المکان 6-خانم شیرین بیرانوند فرزند خوانده ، به نشانی خرم آباد – قاضی آباد – خ دوم پاک 37 ، 7-خانم ناز 
طا سگوند فرزند خوانده ، به نشانی خرم آباد – قاضی آباد – خ دوم پاک 37 ، 8- آقای صید عباس بیرانوند فرزند هادی خوانده ، به نشانی 

خرم آباد – قاضی آباد – خ دوم پاک 37 – خواسته : دستور فروش ملک مشاع 
» دستور فروش دادگاه « 

در خصوص دعوی خانم معصوم نادری فرزند علی جعفر اصالتاً و بقیومت از شها بیرانوند فرزند هاشم با وکالت آقای حمید ذاکری راد بطرفیت 
1- آقای صید عباس بیرانوند فرزند هادی به قیومت از شیرین و ابوالفضل بیرانوند فرزندان هاشم 2- خانم ناز طا سگوند فرزند قربان 3- 
خانم فخردولت زینی وند فرزند کرم 5-دادستان محترم دادسرای عمومی و انقاب خرم آباد بخواسته دستور فروش ملک مشاعی به شماره 
پاک ثبتی 992 فرعی از 45 اصلی واقع در  بخش یک خرم آباد ) مورد مالکیت  خانم مرحومه مریم گنجی ( و تقسیم وجوه حاصل از فروش 
بین مالکین مشاعی بجهت غیر قابل افراز بودن دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست 
احراز مالکیت مورث طرفین بر ملک متنازع فیه بدالت استعام ثبتی واصله و نظر به اینکه حسب دادنامه شماره . 93/15 ... صادره از شعبه 6 
حقوقی خرم آباد ملک مشاعی غیر قابل افراز بین مالکین مشاعی اعام شده فلذا با استناد به مواد 4 و 5 قانون افراز و فروش اماک مشاعی 
و مواد 9 و 10 آیین نامه اجرایی آن دس�تور فروش ملک مش�اعی صدر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر 
منقول و تقسیم وجوه حاصل از فروش بین مالکین مشاعی به نسبت سهم آنها پس از کسر هزینه هایی اجرایی صادر و اعام می گردد ../.ب 
قوام آذر همایون –دادرس علی البدل شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد 

دادنامه
پرونده کاس�ه ی  9709986611300499 ش�عبه ی 108 دادگاه کیفری دو ش�هر خرم آباد) 108 جزایی س�ابق( تصمیم نهایی ش�ماره ی  
9709976614200968 –شاکی :آقای محمدعلی خدادادی زاده فرزند عوض به نشانی چهار محال و بختیاری –کوهرنگ –چلگرد –روستای 
علی آباد - متهم :آقای عبدالکریم خدادادی گله فرزند راه خدا )مجهول المکان ( – اتهام :عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه 
بدنی غیرعمدی  گردشکار : پس از ثبت پرونده و تعیین وقت رسیدگي و اباغ به طرفین و جری تشریفات قانونی ، دادگاه به تصدي امضا 
کننده ی  ذیل تشکیل وبا عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف 
و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور راي مي نماید . راي دادگاه درخصوص اتهام آقای عبدالکریم خدادادی گله فرزند راه خدا ) به علت 
مجهول المکان بودن نامبرده اطاعات بیش�تری از وی در دس�ترس نمی باش�د ( دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه 
بدنی غیرعمدی به میزان 70 درصد تقصیر ، موضوع کیفرخواس�ت صادره از دادس�رای عمومی و انقاب شهرس�تان خرم آباد به شماره ی 
9710436611002631 مورخه ی 1397/06/07 و شکایت آقای محمدعلی خدادادی زاده فرزند عوض، با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و دایل و قرائن و امارات موجود از قبیل : ش�کایت ش�اکی-مفاد گواهی پزشکی قانونی مورخه ی 1396/07/16 نامبرده که حاکی از 
ایجاد صدمات در اثر اصابت جس�م س�خت) سقوط از ارتفاع ( در تاریخ ادعایی وی می باش�د – مفاد گزارش مورخه ی 1396/06/13 مرکز 
فوریتهای پلیسی 110 که بیانگر مجروح بودن شاکی در زمان مراجعه ی مامورین نیروی انتظامی به بیمارستان است– تصویر پرونده ی بالینی 
مصدوم که از بیمارس�تان شهدای عشایر شهرس�تان خرم آباد اخذ و ضم پرونده گردیده است –مفاد نظریه ی کارشناس و بازرس اداره ی 
کار که مصون از اعتراض باقی مانده و مبین تقصیر مشتکی عنه به میزان سابق الذکر در ایجاد حادثه ی حین کار می باشد - عدم حضور 
متهم در جلسات دادسرا و جلسه ی رسیدگی این مرجع جهت دفاع از اتهام انتسابی علی رغم احضار از طریق انتشار آگهی در روزنامه ی 
کثیراانتشار ، دادگاه بزهکاری مشاٌرالیه را محرز و مسلم و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 2و14و18و19و 448 و 449 و 452 و 462 و 
488 و 558 و 559 و 568 و 569 و 709 و 710  قانون مجازات اسامی مصوب 1392 و مواد 91 و 176  قانون کار مصوب 1369 از حیث جنبه 
ی خصوصی بزه معنونه که همان دیه می باشد حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت 70 درصد از 1-نیم درصد از دیه کامل بابت ساییدگی 
ساق پای راست )حارصه ( 2- جمعاً دو درصد از دیه ی کامل بابت ساییدگی  ناحیه ی پشت بینی و سمت راست صورت ) دو حارصه ( 3- دو 
درصد از دیه کامل بابت ارش شکستگی استخوان کف پایی پنجم پای راست 4-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه ی کامل بابت هر 
فقره شکستگی انتهای تحتانی استخوان درشت نی و شکستگی استخوان نازک نی ساق پای راست که به نحو مطلوب التیام یافته اند به 
صورت مجزا و جداگانه در حق آقای محمدعلی خدادادی زاده فرزندعوض ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جنایت که محکوٌم علیه می 
بایست هر سال نصف دیات متعلقه را بپردازد و از حیث جنبه ی عمومی بزه معنونه نیز حکم برمحکومیت وی به پرداخت 200 برابر حداقل 
مزد روزانه یک کارگر )309977 ریال( برای تا 10 نفر کارگر و نیز پرداخت 20 برابر حداقل مزد روزانه ی یک کارگر )309977 ریال( برای تا 
100 نفر کارگر نسبت به مازاد 10 نفر که در زمان اجرای حکم در واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان خرم آباد 
محاس�به می ش�ود به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت ، صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابي و مستنداً به ماده ی 406 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصاحات و الحاقت بعدی ظرف مدت  20 روز از تاریخ اباغ واقعي قابل واخواهي در این دادگاه و پس 
از انقضاء مهلت واخواهی ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهي در محاکم تجدید نظر اس�تان لرس�تان مي باش�د . خرم آباد –خیابان 

ولیعصر – انتهای بلوارشهید پژوهنده –روبروی تامین اجتماعی
سید مجید همتی–رئیس شعبه 108 دادگاه کیفري 2 خرم آباد

دادنامه
شماره پرونده: 9709986705500116 – خواسته: مطالبه وجه چک -  رای شورا: در خصوص دادخواست خواهان محمد مهدی روزبهانی با 
وکالت کامران کبودی گودرزی بطرفیت خواندگان ردیف اول مصطفی آقاجانی فوادلو و ردیف دوم بهروز احمدی ردیف سوم اصغر افشاری 
بخواسته مطالبه وجه به مبلغ یکصد و شصت و پنج میلیون ریال بابت یک فقره چک شماره 341139 نزد بانک گردشگری شهرری به انضمام 
کلیه خسارت و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به دادخاوست تقدیمی از ناحیه خواهان و گواهی عدم پرداخت بانک محال 
علیه دالت بر اس�تقرار دین به میزان خاوس�ته در عهده خواندگان ردیف اول و سوم با توجه به اباغ اوراق اخطاریه در جلسه شورا حاضر 
نگردیده و در قبال دعوی مطروحه دفاع موثری بعمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده اند لذا شورا مستندآ به مواد 310 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصاح صدور چک مصوب 1382 حکم به محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 
165/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/390/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 8/600/000 ریال و خسارت 
تآخیر تادیه از زمان صدور چک به تاریخ 1396/12/7 لغایت زمان اجرای حکم طبق محاس�به در اجرای احکام با رعایت نرخ تورم اعامی 
از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخاوهی در این شورا 
و نس�بت به خوانده ردیف دوم بهروز احمدی رای صادره حضوری و ظرف مدت بیس�ت روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

عمومی دادگستری بروجرد می باشد./
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختاف بروجرد -  مصطفی جعفری

آگهی اباغ وقت رسیدگی
آگهی اباغ وقت رس�یدگی و دادخواس�ت و ضمائم به اقای میاد موس�وی فرزند س�ید حسن خواهان شبکه بهداش�ت و درمان بروجرد 
دادخواس�تی به طرفیت خوانده اقای میاد موس�وی به خواس�ته مطا لبه وجه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 
9709986705400385 ش�عبه 4 ش�ورای حل اختاف شهرستان بروجرد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/10 ساعت 9:30  تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد. تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد./
کوشکی -  مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان بروجرد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به اقای/مهدی شعبان فرزند صید اقا خواهان شبکه بهداشت و درمان بروجرد دادخواستی 
به طرفیت خوانده اقای مهدی شعبان به خواسته مطا لبه وجه  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986705400422 
ش�عبه 4 شورای حل اختاف شهرس�تان بروجرد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/10 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر اانتشار آگهی می گردد. تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد./
کوشکی -  مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان بروجرد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به مصطفی میرعالی فرزند فریدون اباغ میشود که شها ترابی پور دادخواستی بطرفیت شما بخواسته طاق تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به ش�ماره 970274 ش�عبه ثبت و نامبرده توضیح داده که خوانده مجهول المکان می باش�د. لذا با تقاضای خواهان و دستور 
دادگاه و در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالنتش�ار درج 
میگردد. علیهذا از مصطفی میرعالی دعوت میگرد ظرف یک هفته داور خود را به این شعبه معرفی در غیر اینصورت دادگاه راسا برای شما 

داور تعیین خواهد نمود./
شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان بروجرد

آگهی 
بدینوسیله به اطاع می رساندخانم مژگان حسنوند  فرزند  حیدرقلی به شماره شناسنامه   424  به استناد گواهی فوت و شهادتنامه در مورخ 
29 /8 /1397 به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه  970478 ازاین شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و اعام داشته که 
شادروان بساطعلی امیری در مورخه  07/29 /1397 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و وراث حین الفوت نامبرده عبارتند از :1--حسین  
2- حسام شهرتین امیری فرزندان متوفی  3- مژگان حسنوند همسر متوفی جز افراد ذکر شده ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات 
قانونی درخواست مزبور یک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر 

اگهی ظرف مدت یکماه به این شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد 
مصطفی صالحی - مدیر دفتر شعبه سوم )حصر وراثت ( شورای حل اختاف شهرستان الشتر

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مراد رشیدی کیا دارای شناسنامه شماره 0 به شرح دادخواست به کاسه 970770 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان فرشید رشیدی کیا فرزند مراد به شناسنامه شماره 36867 متولد 1360 در تاریخ1397/8/22در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- مراد رشیدی کیا فرزند عزیزمراد شماره شناسنامه 0 متولد1331 پدر 
متوفی 2- معصومه تیموری فرزند مراد ش�ماره شناس�نامه 107 متولد 1334مادر متوفی 3- زینب مقدسی فرزند بهرام شماره شناسنامه 
642 متولد 1367همسر متوفی 4- مهشید رشیدی کیا فرزند فرشید شماره شناسنامه 4191240961 متولد 1390فرزند متوفیاینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید.
کونانی - رییس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان کوهدشت

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
  مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  بهرام س�یف اله زاده فرزند ناصر به شماره 
شناس�نامه 218 صادره از 4 هراز در مقطع لیس�انس  رش�ته علوم س�لولی 
مولکولی صادره از و احد دانشگاه آزاد تنکابن با شماره  مفقود گردیده است و 
فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسامی تنکابن به نشانی مازندران تنکابن ولی آباد مجتع دانشگاهی ارسال 

نماید. 

آگهی حصر وراثت 
 زهره خزائی فرزند قدرت اله به ش�ماره شناسنامه 11 صادره از  محموداباد به 
استناد استشهادیه محلی و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه درخواستی 
س�اکن محمودآباد روستای خشت سر تقدیم این ش�ورا نموده چنین اشعار 
داشته اس�ت که شادروان قدرت اله خزائی به شناس�نامه شماره 1 در تاریخ 
1397/5/15 اقامت�گاه دائمی خود محمودآباد فوت نموده و ورثه حین الفوت 
وی عبارتند از: 1. فاطمه روحی فرزند ابوالحس�ن به ش�ماره شناس�نامه 213 
همس�ر متوفی 2.  نجیبه خزائی فرزند قدرت اله به ش�ماره شناس�نامه 625 
فرزند متوفی  3. مهناز خزائی فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه 500011349 
فرزند  متوفی 4. نادر خزائی فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه 557 فرزند  
متوفی 5.  زهره خزائی فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه 11 فرزند متوفی 6. 
افسر خزائی فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه 16  فرزند متوفی 7.  شجاع 
خزائی فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه 21 فرزند متوفی 8.  عذرا خزائی 
فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه 11 فرزند متوفی و اغیر اینک شورا پس 
از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ 
انتشار آگهی  ظرف یک ماه به شورا مراجعه و تقدیم نماید  واا گواهی صادر 

خواهد شد. 
قاضی شورای حل اختاف  شعبه اول محمودآباد 

  اخطاریه
نام اخطارش��ونده:حمید عیس��ی زاده   نام پدر:امیرعلی  به نش��انی:مجهول المکان محل حضور:حوزه دوازدهم شورای 
حل اختاف شهرس��تان بهارستان وقت حضور: 1397/10/09   ساعت:16:15علت حضور:نفقه در وقت مقرر در جلسه 

رسیدگی حاضر شوید.
    م الف/952   شعبه 12 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
زمان برگزاری مزایده: 1397/09/21 نوبت مزایده نوبت اول  محل برگزاری مزایده: اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ا لبرز  در پرونده 
کاسه 970997 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز محکوم علیه آقای رضا محامدی  فرزند اسداله محکوم  است به پرداخت  
مبلغ  450/000/000 ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1395/05/15  و مبلغ 13/865/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له آقای  کمال کریمی و نیم عشر  دولتی که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف 
اموال خود را نموده است که عبارتست از :  سند ابرازی: در تصویر سند دفترچه ای رسمی به شماره ثبت 480 صفحه 370  دفتر 4- اداره ثبت 
اسناد و اماک  به تاریخ 1358/1/17 درج شده است بانو منصوره عسگری  مالک ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی قطعه اول تفکیکی به 
مساحت دویست هزار متر مربع پاک  شماره 105 فرعی از دو اصلی به استثنای شماره های فرعی و بقدر سهم از مزارع نصیر آباد و لمجین 
و قراتپه و با قدر الحصه از سه رشته  قنات آنها واقع در بخش 15 شهرستان  قزوین قریه حسن آباد کلج می باشد که طی تقسیم نامه رسمی  
4664  مورخ 2536/11/16  دفتر س�ه قزوین در ازاء س�هم مشاعی در سهم مالک قرار گرفته است. حدود اربعه: از غرب به شرق در امتداد 
جاده شاهسون جاده به خط مستقیم مفروض  بطول 340  متر  شرقا بطول 610 متر پی اشتراکی با قطعه دوم  تفکیکی جنوبا 325 متر پی 
اشتراکی  با قطعه سوم تفکیکی غربا بطول 657 متر به جاده کمال آباد با راونج قنات حسن اباد بر اساس  مندرجات صفحات  8  و 9  سند 
مذکور تمامی مورد ثبت در تاریخ 1395/7/10 طبق سند 70851 دفتر اسناد رسمی 402  تهران به آقای رضا  محامدی نصرآبادی انتقال قطعی  
غیر  منقول یافته است. مشخصات ملک: زمین مورد نظر با کاربری زراعی با مساحت حدود ده هکتار  در نزدیکی روستای حسن آباد و در 
کنار و بهره جاده حسن آباد – کمال آباد و جاده نصرت آباد -   حسن آباد واقع می باشد. )کروکی پیوست(   نتیجه ارزیابی  به استحضار می 
رساند با توجه به مطالب فوق الذکر و با در نظر گرفتن  عواملی مانند موقعیت زمین  نزدیکی به روستا و در بهر دو جاده اصلی سهولت و راه 
دسترسی شکل زمین نوع خاک حقابه کاربری فعلی زراعی  و جمیع عوامل دیگر موثردر کارشناسی و ارزیابی ارزش ده هکتار  زمین مورد 
نظر برابر با 9/000/000/000 ریال معادل نه صد میلیون تومان تمام برآورد می گردد.  و س�پس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی 
نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 97/09/17 ساعت  8 
الی 9 صبح در محل اجرای ا حکام مدنی دادگستری شهرستان البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه 
کارشناس�ی  9/000/000/000 ریال به فروش برس�اند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد 
مزایده با هماهنگی این ا جرا بازدید و در زمان مزایده حضورا  ش�رکت نمایند. بدیهی اس�ت اموال مزایده به کس�ی فروخته خواهد شد که 
بااترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و  خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد  پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت دو هفته به 
حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید 
و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه 
مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعام انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد 
شد و خریدار  حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به  
استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید.  
372 - مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز  - نقی لو 

اباغ دادنامه
بدینوسیله به خوانده احدعبداله زاده فرز ندعلی زاویه کندی اباغ میگردد به موجب دادنامه شماره 9709974466100436صادره  درپرونده 
کاسه 970196 محکوم به مبلغ 31/000/000ریال درحق خواهان علی دوستی زاده شده مراتب یکبار اگهی میگردد محکوم علیه میتواند ظرف 
مهلت 20 روزپس ازدرج اگهی با مراجعه به ش�ورای حل اختاف شعبه11واقع درارومیه خ وافجر2مجتمع شورای حل اختاف مراجعه بااخذ 
تصویر ازدادنامه صادره نسبت به واخواهی و ظرف 20روزپس ازان نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام نماید درغیراینصورت حکم صادره قطعی 

تلقی شده اجرائیه صادرخواهدشد.
2924-مسئول دفترشعبه11شورای حل اختاف ارومیه-اسماعیلی

دادنامه
پرونده کاسه9709984466100196شعبه11ش�ورای حل اختاف ارومیه تصمیم نهایی9709974466100436-خواهان علی دوس�تی زاده 
فرزندحسین بنشانی ارومیه شهرک فرهنگیان-خوانده احدعبداله زاده فرزندعلی زاویه کندی مجهول المکان-خواسته مطالبه وجه چک-
رای ش�ورا-درخصوص دعوی علی دوس�تی زاده بطرفلیت احدعبداله زاده زاویه کندی بخواس�ته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی 
و یک میلیون ریال بابت دوفقره چک بانکی بش�ماره 256923 به سررس�ید 81/11/7 چک شماره 256924سررسید81/11/7جمعا به مبلغ 
31/000/000ریال به انضمام کلیه خسارتهای قانونی دادرسی و تاخیرتادیه ازتاریخ سررید چکها لغایت زمان پرداخت باعنایت به گواهینامه عدم 
پرداخت صادره ازبانکها محال علیه و امضا خوانده درذیل چک که توسط بانکهای مربوطه گواهی گردیده وجودچک های مستند دعوی درید 
خواهان دالت براشتغال ذمه خوانده درحق ایشان مینماید وخوانده علی رغم دعوت قبلی درجلسه شورا حاضرنشده ودلیلی مبنی بر پرداخت 
مافی الذمه خودبه شورا ارائه و اقامه ننموده مظربه مراتب فوق خواسته خواهان حمل به صحت تشخیص به استناد مواد313و320قانون تجارت 
و تبصره الحاقی به ماده2قانون صدور چک ومواد 9و23قانون شورای حل اختاف حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 31/000/000ریال 
بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید چک ها لغایت زمان اجرای حکم و نیزهزینه دادرسی به مبلغ هشتصدوسی 
و پن�ج ه�زارو پانصدریال درحق خواهان صادرواعام میگردد رای صادره غیابی ظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراین ش�ورا س�پس 

ظرف20روزپس ازان قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی ارومیه میباشد.
2923-قاضی شعبه11شورای حل اختاف ارومیه

رونوشت آگهی حصر وراثت
مرتضی مشتاق دارای شناسنامه شماره 49480 بشرح دادخواست به کاسه 57/97/1017 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان عالیه سیغاری بشناسنامه 5087 در تاریخ 97/6/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم 
منحصر است به1-مرتضی مشتاق فرزنداصغرش ش49480فرزندمتوفی2.مصطفی مشتاق فرزنداصغرش ش142فرزندمتوفی3.فلوریه مشتاق 
فرزنداصغرش ش553فرزندمتوفی4.ماهرخ مشتاق فرزنداصغرش ش63فرزندمتوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به 
استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
2927- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

قرار تحریر ترکه
خواهان  ها : آزاده ش�ریفی س�ردابی  فرزند: جعفر   ش�غل: خانه دار   آدرس:مسجدس�لیمان – 30برنج – مال باورصادها_ منزل ش�خصی 
جعفرشریفی خواندگان: 1-ابراهیم شریفی سردابی  2-اسماعیل شریفی سردابی  3-فروزان شریفی سردابی  4-سکینه  آذرآیین)همسر 
مرحوم(تعیین خواس�ته و بهای آن: تقاضای تحریر ترکه مرحوم جعفر شریفی سردابی  دایل و منضمات دادخواست : کپی مصدق انحصار 
وراثت – کارت ملی-  مدارک مورد نیاز دیگرریاست محترم دادگستری شهرستان مسجدسلیمان احتراما به استحضار میرساند : بموجب 
حصروراثت موجود بنده احدی از وراث مرحوم جعفر شریفی سردابی  می باشم با عنایت به اینکه تحریر ترکه از از سوی حسبی می باشد 
و صرف نظر از وجود دعوی بین طرفین محاکم قضایی ملزم به رس�یدگی میباش�ند با تقدیم این دادخواست تقاضای تحریر و تقسیم ترکه 

متوفی مورد استدعاست. 
شماره: 6606شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان

آگهی برگ اجرائیه
محکوم له: امید کریمی مالک آبادی   آدرس: مسجدسلیمان-هشت بنگله–بااتر از کمیته امداد  محکوم علیه :1 –شرکت فناوران نوین کوشا 
2-عباس ابراهیم زاده آدرس: مجهول المکان  بموجب دادنامه شماره 570/95  مورخ 95/8/29 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان 
شعبه 2 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هجده میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی ، هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه 
از تاریخ 95/5/30 لغایت اجرای حکم و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت صادر میگردد.محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ  اجرائیه 
: 1-پس از اباغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3-مالی معرفی کند که اجراء 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحاً اعام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید ، لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خاف واقع از دارائی خود بدهید 
به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عاوه بر موارد باا که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین 

مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نمود و به آن عمل نماید.
شماره : 6605شعبه2 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان

آگهی مزایده نوبت اول 
در مورد پرونده اجرائی کاسه 960370 ش 1 اجرای احکام مدنی بجنورد و به موجب دادنامه شماره 9509975840400083 مورخ 1395/01/03 
صادره از ش�عبه چهارم دادگاه حقوقی  بجنورد ، محکوم له : امان اه رهبر محکوم علیه : احمد محمدزاده – صادق کریمی فضلی موضوع 
ازم ااجرا : محکومیت مدنی – حکم به پرداخت وجه نقد که یکدس�تگاه س�ردکن شش�یه  به مشخصات ذیل الذکر :  یکدستگاه سرد کن 
شیشه سکوریت مشغول به کار و  به صورت مستعمل  با  عمر مفید  حدود  10 سال کار می باشد  با مشخصات فنی دو بخش  خنک کننده 
mountain   ظرفیت  min/m2/40  و  ابعاد  380 * 245  سانتی متر  و کمپرسور هوا مدل y2355L  ساخت کشور چین توان الکترو موتور 

280-380-515 که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزش دستگاه به مبلغ  1/200/000/000  ریال ارزیابی گردید است و اینکه پس از سیر 
مراحل قانونی مقرر گردیده دس�تگاه فوق در روز دوشنبه 1397/09/19 ساعت 10/30 از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی 
دادگستری بجنورد به فروش برسد. بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم 
و کیف در مورخ 97/09/19 ساعت 10/30 در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. بدیهی است مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به بااترین 
قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی  می بایست قبل از شروع مزایده  به حساب سپرده دادگستری به شماره 
2171291822004 واریز و فیش آن را تحویل اجرای احکام نماید و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت 

الباقی )نود درصد ( در مهلت مقرر مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.15
علی اکبر رعنائی دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بجنورد 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم: میاد ولی زاده، نام پدر: فیروز، نشانی: استان خراسان شمالی- شهرستان بجنورد- شهر بجنورد- جوادیه 
روبروی جواداائمه 11 سوپر مارکت میاد ولیزاده، مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: اصغر آقا بابا نتاج جلودار، نشانی : خراسان شمالی 
بجنورد محکوم به: به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709975870300299 محکوم علیه محکوم 
است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی خودروی موصوف به نام خواهان و هزینه دادرسی 860/000 ریال  در حق محکوم له و پرداخت 
نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آن را 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 میسر 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 ی اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب های 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 انتقاات 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واا 
به درخواس�ت محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل 
ص�ورت ام�وال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )م�اده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو باانگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 15
 مسئول دفتر حوزه سه شورای حل اختاف شهری بجنورد

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) ملک( 
به موجب پرونده اجرائی بایگانی 9500147 و شماره پرونده 139504007151000140 بستانکار: خانم اسماء صفا منصوری فرزند : محمد تاریخ 
تولد : 1366/03/10 به شماره ملی : 0639823734 بدهکار : آقای حمزه حسنی فرزند : محمدنبی تاریخ تولد : 1366/06/31 به شماره ملی : 
0639827500 مورد مزایده و محل آن : دو سهم از 11 سهم از مقدار  دو پنجم از پنج هشتم از پنج ششم از ششدانگ به استثناء ربع اعیان 
به استثناء ثمن اعیان پاک 300 فرعی باقی مانده از 64 اصلی بخش 5 بجنورد که ششدانگ ذیل صفحه 250 دفتر 63 به نشانی : اسفراین – 
خیابان امام خمینی – امام خمینی 37  - کوچه قدیم خادمی به نام مرحوم محمد نبی حسنی ثبت و سند مالکیت صادر گردیده و سهم اارث 
مدیون آقای حمزه حس�نی که برابر گواهی حصر وراثت به ش�ماره 48/49 – 1372/02/09 دادرس دادگاه حقوقی یک اسفراین جز ورثه می 
باشد ، بازداشت شده و ششدانگ محدود به حدود ذیل است : شماا دیواریست به باغ 305 مالک شرقا دیواریست به باغ شماره 297 میرزا 
حسن جنوبا دیواریست اشتراکی با منزل شماره 476 مالک غربا دیواریست به منزل شماره 301  غام حسن و برابر نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری عرصه قبل از عقب نشینی دوربرگردان و کوچه 8 متری به مساحت 170 متر مربع و برابر استعام شهرداری به شماره 9700758  
مورخه 1397/05/04 که پس از عقب نشینی بر اصاحی 10/6 متر مربع جهت رعایت حریم جوی آب و 33/45 مترمربع رعایت بر اصاحی 
دوربرگردان و جمع عقب نشینی به میزان 44/05 متر مربع و الباقی عرصه به مساحت 125/95 متر مربع و در حال حاضر عرصه خالصه زمین 
است و با توجه به موقعیت مکانی وسعت و ابعاد عرصه و نوع سند رسمی و گذر دسترسی و نوع کاربری مسکونی و با در نظر گرفتن جمیع 
جوانب اثر گذارد در ارزش عرصه و با صرف نظر از دیون و تعهدات احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی در حال حاضر ارزش کل عرصه به مبلغ 
1/140/000/000 ریال ارزیابی قطعی گردیده که در قبال 207/272/728 ریال قسمتی از طلب بستانکار در پرونده اجرایی کاسه 9500147 در 
روز شنبه مورخ 1397/09/17 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل شعبه اجرای ثبت اسناد اسفراین از طریق مزایده حضوری نقدا به فروش 
می رسد مزایده از مبلغ 207/272/728 ریال شروع و به بااترین رقمی که خریدا داشته باشد فروخته می شود و هزینه های سند انتقال اعم از 
عوارض شهرداری مالیات دارایی و دیگر ادارات ذی ربط مشخص نبوده و به عهده برنده مزایده و تنظیم سند انتقال منوط به ارائه مفاصاحساب 
می باشد و اجرای ثبت تکلیفی در تخلیه ملک مشاع نداشته و ضمنا هزینه های قانونی و اجرایی مطابق مقررات وصول می گردد وچنانچه 
روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی گردد جلسه مزایده روز بعد از آن در همان ساعت و مکان تشکیل می گردد . تاریخ انتشار : 1397/08/29 
اکبر اقبالی – رئیس اداره ثبت اسناد و اماک اسفراین 

آگهی مزایده نوبت اول 
در خصوص پرونده شماره 970238 اجرا شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسفراین و به موجب دادنامه شماره 9609975853300874 مورخه 
1396/08/20 صادره از ش�عبه س�وم دادگاه عمومی و حقوقی اس�فراین -مربوط به محکوم له : محمود رحیمی و محکوم علیهم : غام رضا 
رحیمی – صدیقه رحیمی – کبری رحیمی – زهرا رحیمی- علیرضا رحیمی- عبدالرضا رحیمی- طیبه رحیمی موضوع ازم ااجرا : محکومیت 
مدنی – حکم اعامی ، محکوم علیهم محکوم به فروش ماترک مرحوم اسماعیل رحیمی و خانم طوبی فتحی و مبلغ 1/150/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال نیز بابت نیم عشر دولتی 
در حق دولت می باشند – که پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده اموال مورد مزایده به شرح ذیل در مورخه یکشنبه مورخه 1397/09/18 
از ساعت 10:00 الی 11:00 از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری اسفراین به فروش برسد؛ 
بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه 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. ضمناً مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده 
مزایده 10 قیمت مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد.مشخصات اموال مورد مزایده : اماک مورد 
مزایده واقع در خیابان ولیعصر بین ولیعصر 23 و 25 و همچنین میدان ساعت و روستای سینان که با توجه به عوامل موثر در قیمت گذاری به 
شرح ذیل ارزیابی گردیده است : 1- ارزش ششدانگ یک دربند مغازه پاک 395 فرعی مجزی شده از 71 اصلی واقع در میدان ساعت ) طبقه 
فوقانی مغازه مذکور را شامل نمی شود و طبقه فوقانی متعلق به اشخاص دیگری می باشد ( فقط ارزش همکف آن که تجاری می باشد قابل 
محاسبه است – ملکی مرحوم اسمعیل رحیمی  مبلغ 675 میلیون تومان ) ششصدو هفتاد و پنج میلیون تومان( تعیین می گردد . 2- ارزش 
ششدانگ سه قطعه زمین شماره های 31 و 32 و 35 فرعی متصل مجزی شده از 69 اصلی کشتان بخش 5 بجنورد واقع در حاشیه خیابان 
ولیعصر ملکی مرحوم اسمعیل رحیمی مبلغ چهارمیلیاردو سیصدو هشتاد و دو میلیون و دویست و ده هزار تومان ) 4/382/210/000 تومان( 
تعیین و اعام می گردد توضیح اینکه ارزش تعیین شده با کسر مقدار  1272 متر مربع بابت گذر 8 و 12 متری صورت گرفته است . 3- ارزش 
چهار سهم از مدار چهارصدو هشتاد سهم آب و اراضی مشاع مزرعه سینان و سینان آباد پاک های 49 و 50 اصلی بخش 5 بجنورد ملکی 
مرحومه خانم طوبی فتحی مادر خواهان و خواندگان مبلغ هشتاد میلیون تومان تعیین می گردد . در مجموع کل ماترک متوفی مبلغ پنج 
میلیارد و یکصدو و سی و هفت میلیون و دویست و ده هزار تومان تعیین می گردد. 1- یک باب مغازه پاک 395 فرعی مجزا شده از 71 اصلی 
میان آباد اسفراین بخش 5 بجنورد از طرف محمدعلی صادقیان لطف آبادی به آقای اسمعیل رحیمی فرزند رحمت اله منتقل شده است. ملک 
مذکور سابقه نقل و انتقال ندارد-  تجاری بوده و در حال حاضر در تصرف ورثه رحیمی می باشد همچنین برابر سوابق ثبتی و به موجب سند 
ش�ماره 13370 مورخه 1344/05/20 دفتر 21 اس�فراین ششدانگ دو قطعه زمین شماره های 33 و 31 فرعی مجزا شده از 69 اصلی کشتان 
بخش 5 بجنورد از طرف رضا علیزاده و غیره .. به آقای اسمعیل رحیمی منتقل شده است – ملک سابقه بازداشت و نقل و انتقال ندارد سپس در 
اجرای مقررات مواد 147 و 148 اصاحی قانون ثبت مساحت 45/41 متر مربع ششدانگ یک بابا مغازه تحت پاک 2107 فرعی مجزی شده از 
پاک 31 فرعی از محل مالکیت اسمعیل رحیمی به نام آقای محمود رحیمی سند مالکیت صادر و تسلیم شده است  هم اکنون باغ و منزل واقع 
در حاشیه خیابان ولی عصر ) عج( در اختیار ورثه مرحوم اسمعیل رحیمی قرار دارد همچنین برابر محتویات دفتر اماک نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین پشت باغ و منزل مرحوم تحت شماره 35 فرعی مجزی شده از 69 اصلی کشتان سند مالکیت ذیل 6601 صفحه 458 دفتر 
جلد 57 به نام اسمعیل رحیمی صادر و تسلیم شده است  و در اختیار ورثه قرار دارد برابر پرونده ثبتی 5/49/43 به موجب سند شماره 2569 
مورخه 1328/12/19 دفتر 21 اسفراین مقدار چهار سهم از مدار چهارصدو هشتاد  سهم آب  و اراضی مشاع مزرعه سینان و مزرعه سینان 
آباد پاک های 49 و 50 اصلی بخش 5 بجنورد از طرف خانم رقیه رحمتی  به خانم طوبی فتحی فرزند عباس مادر خواهان و خواندگان منتقل 
شده است . اراضی مذکور در سال زراعی 97-98 در اجاره آقایان شهپری و کاظمی قرار دارد . 2- اماک واقع در شهر مغازه تجاری حاشیه 
میدان 22 بهمن و منزل و باغ متصل خیابان ولیعصر و زمین از شمال باغ مفروز است ولی اراضی سینان آباد فی مابین مالکین روستای مذکور 
مشاع است . 3- به جز مواردی که در ردیف اول اعام شد کسی نسبت به اماک مورد تقاضا حق و حقوقی ندارد 4- قیمتی که مزایده از آن 

شروع می شود به شرح ردیف های 1 الی 3 می باشد . مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد . 15
امانی مطلق – دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اسفراین 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک قرچک

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش�ماره  139760301051001979 هی�ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قرچک تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضي آقاي مهدي باقري نژاد فرزند علي اصغر بشماره شناسنامه 43  صادره از 
ورامین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 111/37 مترمربع پاک 266 فرعی از 24  اصلی واقع 
در قرچک خریداري درازای س�هم مشاعي محرزگردیده است. لذا به منظوراطاع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/8/14       تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1397/8/29  
 م.الف 8687         رئیس ثبت اسناد و اماک –  رضا النچري

آگهی تغییرات شرکت عدالت روشن کارن سهامی خاص به 
شماره ثبت 4967 و شناسه ملی 10700136770 

به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : شعبه شرکت در ش�هر تهران به آدرس: 
تهران ، خیابان شریعتی ، بااتر از خیابان شهید بهشتی ، نبش خیابان 
هویزه پاک 830 کدپستی 1558738715 تغییر و آقای محمد علی 
جالی ش�اهکوه با ش�ماره ملی 2121479120 همچنان مدیر ش�عبه 

شرکت هستند
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )294991(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تدبیر انرژی خودرویی 
آروین

 درتاری�خ 1397/05/21 ب�ه ش�ماره ثب�ت 12671 ب�ه شناس�ه ملی 
14007775376 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن 
به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :احداث 
جایگاه تس�ت هیدرواس�تاتیک مخازن ، احداث مرک�ز معاینه فنی 
خودروهای سبک ،تعمیرات فنی کارواش فروشگاه لوازم تنطیم موتور 
تعویص روغن و مکانیکی ،اخذو اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی 
وحقوق�ی و در یاف�ت تس�هیات از کلیه بانکها و موسس�ات داخلی 
وخارجی وصندوقهای قرض الحسنه ، ترخیص کاا از گمرکات کشور 
و ش�رکت در مناقصات و مزایدات و نمایش�گاههای داخلی و خارجی 
درص�ورت لزوم پ�س از اخذ مجوزه�ای ازم از مراج�ع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان گلستان - 
شهرستان گرگان - بخش مرکزی - شهر گرگان-شهرک جهاد-جاده 
آق قا-کوچه )بازار آهن فروشها(-پاک 0-طبقه همکف- کدپستی 
4913934799 شعب نشانی : استان سمنان - شهرستان شاهرود - 
بخش مرکزی - شهر شاهرود-محله رزمندگان-بلوار بلوک 7-خیابان 
رزمندگان-پاک 26-طبقه همکف- کدپستی 3615694666 آقای 
س�عید ملک طاش به س�مت مدیرشعبه س�رمایه شخصیت حقوقی 
عبارت اس�ت از مبلغ 5500000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا آقای حسین کفاش سلیقه به شماره ملی 0859751589 
دارنده 400000000 ریال س�هم الشرکه تدبیر انرژی هیرکان به شناسه 
ملی 10700192000 و به نمایندگی س�عید ملک طاش به ش�ماره ملی 
2122565233 دارن�ده 500000000 ریال س�هم الش�رکه آقای خلیل 
شابدین به ش�ماره ملی 2121424733 دارنده 300000000 ریال سهم 
الشرکه آقای سعید ملک طاش به شماره ملی 2122565233 دارنده 
2200000000 ریال س�هم الش�رکه آقای محمد خواجه ملک به شماره 
ملی 4590277123 دارنده 1050000000 ریال سهم الشرکه آقای علی 
ملک طاش به شماره ملی 4590281120 دارنده 500000000 ریال سهم 
الشرکه آقای قربانعلی سمیعی به شماره ملی 4590287366 دارنده 
550000000 ریال س�هم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سعید ملک 
طاش به شماره ملی 2122565233و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای محمد خواجه ملک به شماره ملی 4590277123و 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای علی ملک طاش به شماره ملی 4590281120و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
: و کلیه اس�ناد و اوراق بهادار وبانکی ش�رکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات و سایر نامه های اداری مجتمعا با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره 
)آقای سعید ملک طاش( و نائب رئیس هیئت مدیره)آقای علی ملک 
طاش ( یا مدیرعامل )آقای محمدخواجه ملک ( همراه با مهر ش�رکت 
معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
اانتش�ار حمایت جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )295273(

آگهی احضار متهم
   بدینوس�یله به متهم علی میرزایی فرزند مس�عود که به اتهام کاهبرداری مرتبط با راینه بمبلغ1/000/000ریال حس�ب ش�کایت محسن 
ایرجی تحت کاسه پرونده 9709980167801183بشماره بایگانی961286/دراین شعبه بازپرسی تحت تعقیب قرارگرفته واباغ احضاریه 
به ایشان به واسطه معلوم نبودن محل اقامت امکان پذیرنشده است لذا در اجرای ماده 174قانون آئین دادرسی درامورکیفری مراتب برای 
یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشاردرج تاظرف یکماه ازتاریخ انتشار جهت پاسخگویی ودفاع ازاتهام انتسابی درشعبه 4بازپرسی واقع 
درگرگان میدان شهید قندهاری ابتدای جاده آق قا روبروی ترمینال دادسرای عمومی وانقاب گرگان حاضرشوید ضمنا وفق ماده190قانون 
آیین دادرسی کیفری میتوانید 1نفروکیل دادگستری همراه خود داشته باشید درصورت عدم حضورطبق مقررات غیابا” رسیدگی واتخاذ 

تصمیم خواهد شد.
 9838-بازپرس شعبه 4دادسرای عمومی و انقاب گرگان-رزاقی نژاد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   خواهان امین مومن نودیجه فرزند موسی باوکالت سیده سارا نصیری دادخواستی بطرفیت مجتبی میرزایی به خواسته مطالبه خسارت 
تقدیم دادگاه نموده که بشماره970488/ثبت و وقت رسیدگی آن برای روزشنبه مورخه 15/ 1397/10ساعت11/30صبح تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده مجتبی غامی وبه تجویزماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه 
مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
9839-مدیردفترشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کردکوی-اسمعیلی

آگهی احضارمتهم
  درپرونده کاسه 970606/شعبه 3دادیاری نکا متهم سید علی واردی فرزند سید محمود به اتهام توهین درغالب فحاشی شاکی محمدرضا 
باقری فرزند عباسعلی تحت پیگرد میباشد وبعلت مجهول المکان بودن متهم وبه تجویزماده 174قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانقاب درامورکیفری ودس�تور دادیار شعبه 3دادسرای عمومی وانقاب شهرستان نکا یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی شود 
تامتهم پس ازنش�رآگهی واطاع ازمفاد آن به ش�عبه 3دادیاری دادس�رای نکا مراجعه ودرصورت عدم حضورمتهم پس ازیکماه ازطریق 

انتشارآگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
9863-دادیارشعبه 3دادسرای عمومی وانقاب شهرستان نکاء-جوادی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   خانم س�ودابه ش�ریفی ارمی فرزند ولی اله بشرح درخواستی که بش�ماره 3/97/774ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که ولی اله شریفی ارمی فرزند یداله بشماره شناس�نامه 2090707410صادره ازساری درتاریخ97/6/11 
دراقامتگاه دائمی خود شهرستان ارم فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-سودابه شریفی ارمی ف ولی اه ش 
م 4990020537فرزند متوفی2-خدیجه شریفی ارمی ف ولی اه ش م 2092783092فرزند متوفی3-افسانه شریفی ارمی ف ولی اه ش 
م 4999968446 فرزند متوفی4-فرزانه شریفی ارمی ف ولی اه ش م4990138414فرزند متوفی5-پروانه فتح الهی ارمی ف رحیم ش م 
2090706813همسرمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی 

دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 9860-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی 

گواهی حصروراثت
آقای جهانگیر کش�ورنواز بشماره شناسنامه 1160 فرزند مطلب  متولد1346 صادره اردبیل ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 914/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که ش�ادروان مطلب کشورنواز فرزند 
آقامعلی به ش�ماره شناس�نامه 526 درتاری�خ 97/6/10 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتن�د از ...1- فرموده 
ابهری فرزند اژدر ش.ش553همس�رمتوفی2- س�اکت کشورنواز فرزند مطلب ش.ش931پسر متوفی3- جهانگیر کشورنواز فرزند مطلب 
ش.ش1160پسرمتوفی4- نادر کش�ورنواز فرزند مطلب ش.ش1285پسرمتوفی5- قادر کشورنواز فرزند مطلب ش.ش1551پسرمتوفی6- 
عادل کشورنواز فرزند مطلب ش.ش1552پسرمتوفی7- داود کشورنواز فرزند مطلب ش.ش1714پسرمتوفی8- ثریا کشورنواز فرزند مطلب 
ش.ش97دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس 

قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 2907 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به:  کاسه پرونده: 669/209/97 وقت رسیدگی: به روز سه شنبه تاریخ 97/9/27 ساعت 17 خواهان: داود رفیعی  خوانده: قاسم رخشانی 
بشتری خواسته: فک پاک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 ارجاع گردیده 
و وقت رس�یدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستوردادگاه وبتجویز ماده73قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه 
وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید 
در صورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم 

شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 2906 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

اخطاریه
نام اخطار شونده: حمید عیسی زاده     نام پدر:امیرعلی  به نشانی:مجهول المکان محل حضور:حوزه دوازدهم شورای حل اختاف شهرستان بهارستان وقت 

حضور: 1397/10/09 ساعت:16:00علت حضور:استرداد جهیزیه در وقت مقرر در جلسه رسیدگی حاضر شوید.
 م الف/953   شعبه 12 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان 

دادنامه 
پرونده کاس�ه  9709981922400763 شعبه 103   کیفری دو شهر تنکابن 
103 جزایی س�ابق تصمیم نهایی  ش�ماره 9709971920900514   ش�کات: 
آقای احمدرضا شیخیان فرزند مسعود به نشانی استان مازندران شهرستان 
تنکابن شهر تنکابن  2. آقای حسین پور عباسی فرزند اصغر به نشانی استان 
مازندران شهرستان رامسر شهر رامسر ابریشیم محله 3. خانم خدیجه بیگم 
آل نبی فرزند س�ید علی اکبر به نشانی اس�تان مازندران شهرستان عباس 
آباد ش�هر سلمان شهر میدان 17 ش�هریور  4. خانم سایه عسگری شمسی 
فرزند موس�ی به نش�انی مازندران تنکابن بلوار شهید شیرودی کوچه میرزا 
کوچک خان کوچه بوستان  ساختمان  ماهان طبقه 3 ،  5.  خانم مریم زرودی  
فکیانوش با وکالت آقای محمود پزشکی الماسی المالی  فرزند محمد به نشانی 
اس�تان مازندران شهرس�تان تنکابن ش�هر تنکابن  جمهوری میدان شهدا 
س�اختمان مینوفر دفتر وکالت  6.  خانم فاطمه غامرضائی دارسرائی فرزند  
احمد به نشانی استان مازندران شهرستان رامسر رامسر خیابان  دریاپشته 
کوچه شهید محمد عسکریان منزل  ناصر عبدالکریمی پاک 550 ، 7. خانم 
فاطمه رادمند فرزند اقبال به نشانی استان مازندران شهرستان تنکابن شهر 
تنکابن ش�هید ایرج پور قاسم کوچه گل نرگس منزل اسفندیاری طبقه دوم 
8. خانم لیا صیادی فرزند نجم اله به نش�انی مازن�دران  عباس آباد خیابان 
شریعتی کوچه شریعتی   2 بن بست آرام  پاک 32 متهمین:  1. آقای محمد 
یسره فرزند علی اکبر به نشانی  2.  آقای مصطفی ورودی حق فرزند  غامعلی 
به نشانی تهران جاده سا وه بهارستان  خیابان دانش بن بست 2 پاک 5 اتهام 
ها: 1. سرقت مستوجب تعزیر  2. تخریب  3. تهدید  رای دادگاه در خصوص 
اتهام محمد یس�ره فرزند علی اکبر فعا متواری  دائر به مباش�رت در ربودن 
گوش�ی تلفن همراه  گلکسی   سامسونگ و 2 عدد کارت عابر بانک اقتصاد 
نوین و صادرات خانم مریم زرودی  و ربودن ش�صت و پنج میلیون ریال وجه 
نقد ش�رکت ابنیه کاران دریا س�ر و ربودن یک دستگاه گویش تلفن همراه 
ه�واوی و مبلغ  ده میلیون ریال وجه نقد آقای احمدرضا ش�یخیان و ربودن 
کی�ف دس�تی  و 7/000/000 ری�ال وجه نقد و کارت عاب�ر بانک ملت و ملی و 
بان�ک  آینده و رفاه و دفترچه بیمه خدمات درمانیو یک  دس�تگاه  گوش�ی 
آیفون  6  و پوش�اک به ارزش 27/00/000 ریال  خانم سایه عسگری شمسی  
و ربودن 100/000/000 ریال  وجه نقد و تهدید با چاقو نس�بت به خانم فاطمه 
غامرضایی و تخریب خودروی  حس�ین پور عباسی و ربودن کیف دستی و 
مبلغ 2/000/000  ریال  وجه نقد و یک عدد دستبند گوشواره طا و شناسنامه 
و کارت مل�ی و کذرنامه و دفترچه بیمه خدمات درمانی خدیجه ال نبی ایضا 
مشارکت   در سرقت مقرون به آزار و تهدید با چاقو و صدمه بدنی عمدی با 
متهم ردیف  دوم حسین وردی حق   در سرقت کیف و مبلغ 38/000/000 ریال  
وجه نقد و 2  عدد س�یم کارت و یک دس�تگاه گوشی تلفن همراه  هواوی  و 
یک عدد س�اعت مچی  و گو اهینامه رانندگی و کارت عابر بانک ملی و ملت 
خان�م لیا صیادی و ربودن کیف  دس�تی  زنانه و تلف�ن همراه نوکیا 6X  و 2 
حلقه انگش�تر  طا و نقره خانم فاطمه رادمند  2. حس�ین )مصطفی(  وردی 
حق فرزند غامعلی 25 ساله اهل و ساکن تهران مجرد دارای سابقه کیفری  
و دائر بر مش�ارکت در س�رقت مقرون به آزار و تهدید با چاقو و ایراد صدمه 
بدنی عمدی نسبت به خانم لیا صیادی  و اموال مشارالیها شامل کیف زنانه 
و 38/000/000 ریال وجه نقد و 2 عدد س�یم کارت  و یک  دس�تگاه  گوش�ی 
تلف�ن هم�راه   هوآوی  و یک عدد س�اعت مچی و  گواهینام�ه و کارت عابر 
بانک ملی و ملت.  دادگاه با توجه به مفاد شکایت شکات خصوصی و  گزارش 
مرجع انتظامی  و مفاد صورتجلس�ه  نحوه دس�تگیری    متهم ردیف دوم و 
متواری  شدن متهم ردیف اول و اظهارات مطلعین و مفاد فیلم بازبینی  شده 
حین ارتکاب  جرم و گواهی پزش�کی قانونی و اقرار صریح متهم  ردیف دوم 
و تحقیقات معموله و بررسی محتویات پرونده بزه انتسابی  را محرز و مسلم 
دانسته با انطباق ا عمال  ارتکابی متهم ردیف اول با مواد 617 و  657  و 677 
و 652  و 665  و 667   تعزی�رات و م�واد 125 و 131 و 134 و 714  و 459  و 
759  و بن�د ال�ف ماده 488  و 549  و 452  و 462  و 453  و بند 5 و 4 ماده 
19 قانون مجازات اس�امی و انطباق عمل ارتکابی مته�م ردیف  دوم با ماده 
652  و 617  و 667 تعزیرات و مواد 131 و 134  و بند الف ماده 488  و 714  و 
449 و 559  و 448  و 549  و 452  و  462  و 453 و ماده 125  و بند  4 و 6        
ماده 19 قانون مجازات اسامی  متهم ردیف اول را بابت سرقت مقرون به ازار 
به تحمل 13س�ال حبس و  79 ضربه ش�اق تعزی�ری و رد اموال و وجوهات 
مسروقه و بابت بزه تهدید با چاقو به تحمل 3 سال حبس  و 79 ضربه  شاق 
تعزیری و بابت بزه تخریب خودرو به تحمل 4 س�ال حبس و بابت بزه ربودن 
مال دیگری به تحمل 6 سال حبس و 79 ضربه شاق و در اجرای بند د  ماده 
23 قانون مجازات اسامی به مدت 2 سال خدمات عمومی شامل جمع آوری 
کلیه زباله های س�واحل  تنکابن و رودخانه مرکزی تنکابن و پارک  جنگلی 
دو هزار با رعایت قاعده مجازات اشد و متهم ردیف دوم را به تحمل 10 سال 
حبس و 74 ضربه شاق و رد ا موال و وجوهات مسروقه در حق شاکی وایضا 
در اجرای بند د  ماده 123 قانون مجازات اس�امی به مدت 2 س�ال خدمات 
عمومی شامل جمع آوری کلیه زباله های سواحل تنکابن و رودخانه شیرود و 
پارک جنگلی س�ه هزار و متهمان موصوف را مشترکا به پرداخت  یک و نیم 
دینار بابت کبودی ساق پای راست و سه دهم درصد دیه کامله بابت ارش شانه 
چپ و نیم درصد دیه  کامله بابت آسیب عضانی در حق لیا صیادی محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در 
این دادگاه س�پس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در  محاکم تجدید نظر 

استان خواهد بود. 
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو تنکابن 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
زم�ان برگزاری مزایده: 1397/09/15 نوبت مزایده نوبت اول  محل برگزاری مزایده: اجرای احکام مدنی دادگس�تری شهرس�تان ا لبرز  در 
پرونده کاسه 970457 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز  محکوم علیه آقای مرتضی ا حمدی محکوم است به پرداخت  مبلغ 
2/043/126/923 ریال  و مبلغ 61/293/808 ریال بابت هزینه دادرسی  و مبلغ 4/000/000  ریال  هزینه کارشناسی  و  مبلغ 55/000/000 ریال 
بابت هزینه کارشناسی   مرحله بدوی و مبلغ 6/800/000 ریال بابت هزینه کارشناسی  مرحله اجرا به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی به انضمام  مبلغ 1/350/000 ریال هزینه نشر آگهی در حق آقای  محمودیان با وکالت آقای میثم مختارزاده مبلغ 102/156/346 ریال  
به عنوان نیم عشر دولتی که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف اموال محکوم علیه )مازاد سوم سه دانگ از ششدانگ 

مشاع پاک 449 فرعی از 11 اصلی بخش 05 قزوین ذیل صفحه 149 دفتر 69( را نموده است که عبارتست از : 

بهای واحد واحدمقدارشرحردیف 
)ریال(

بهای کل )ریال(

6/000/0005/802/000/000متر مربع 967ارزش عرصه1

ارزش اعیانی 2
مغازه 

2/500/000183/975/000متر مربع 73/59

ارزش اعیانی 3
انبار لوازم یدکی 

1/500/000150/000/000متر مربع 100

ارزش اعیانی 4
شستشوی  

خودرو 

500/00012/000/000متر مربع24

ارزش اعیانی 5
سوله 

2/500/000968/750/000متر مربع 387/5

ارزش اعیانی نیم 6
طبقه سوله 

1/000/000110/000/000متر مربع 110

46/825/000ارزش انشعابات 7

جمع کل : هفت میلیارد و دویست و هفتاد و سه میلیون و پانصد و پنجاه 
هزار ریال تمام  

4/273/550/000

در اجرای قرار کارشناسی  از پرونده با شماره بایگانی 970457  با عنایت ارائه نظریه شماره 1682 – 1397/04/07 از آنجا که در نظریه فوق  
ارزیابی دو پاک ثبتی به ش�ماره های 453 فرعی از 11 ا صلی بخش 5 قزوین و 449  فرعی از 11 اصلی بخش 5 قزوین منظور ش�ده  و  در 
حال حاضر ارزیابی پاک 449 فرعی از 11 اصل بخش  5 قزوین مد نظر  می باشد لذا ارزیابی پاک فوق به شرح ذیل در قالب  نظریه تکمیلی 
تقدیم حضور می گردد. پاک ثبتی 449 فرعی از 11 اصلی بخش 5 قزوین که در دفتر جلد 69 صفحه 149 به شماره 17706  ثبت گردیده و 
دارای 967/00  متر مربع مساحت است و سند متعلق به یک باب گاراژ با بناهای احداثی در آن می با شد. سند ارائه شد ه مربوط به نمایندگی 
قبلی سایپا بوده که تعطیل و فاقد هرگونه فعالیت است.  ملک دارای ا عیانی هایی به شرح ذیل است:  1.یک دهانه مغازه در بر جاده اصلی به 
مساحت 38/57 متر مربع 2. انبار لوازم یدگی و بدنه در ابعاد 8/00*12/50  متر به مساحت 100/00 متر مربع  2. محل شستشوی  خودرو در 
ابعاد 4/00*6/00  به مساحت 24/00 متر مربع  4. سوله به دهانه 15/50  متر و بطول 25/00  متر و به ارتفاع  6 متر در  کناره ها، به مساحت 
حدودا 387/50  متر مربع که به عنوان تعمیرگاه از آن استفاده می شده قسمتی از انتهای سوله دو طبقه بوده که به عنوان  نمازخانه رختک 
و غذاخوری از آن اس�تفاده می ش�ده و مس�احت آن حدودا 110 متر مربع  اس�ت. 5.   ملک دارای یک کنتور برق 3 فاز می باش�د. و سپس 
تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده اس�ت که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توس�ط محکوم 
علیه قصد دارد در مورخ 97/09/15 ساعت  8 الی 9 صبح در محل اجرای ا حکام مدنی دادگستری شهرستان البرز از طریق مزایده عمومی 
اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی  3/636/775/000 ریال به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه 
تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این ا جرا بازدید و در زمان مزایده حضورا  ش�رکت نمایند. بدیهی اس�ت 
اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بااترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و  خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد  پیشنهادی خود را نقدا 
پرداخت و مابقی را ظرف مدت دو هفته به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم، صادر 
کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد 
خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعام انصراف نماید مبلغ 10 درصد 
پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار  حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به 
بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به  استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار، طلبکار نیز می تواند 

در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید.  
373 - مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز  - نقی لو 
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آگهی شناسایی مالک وتعیین تکلیف خودرو وموتورسیکلت های توقیفی استان گلستان-
شهرستان بندرترکمن

   درخصوص گزارش نیروی انتظامی بندرترکمن مبنی برکش�ف 17دس�تگاه خودرو وموتورسیکلت های باصاحب 
درپارکین�گ مصطفی بندرترکمن دراجرای مواد 174و344قانون آیین دادرس�ی کیف�ری درروزنامه حمایت آگهی 
میش�ود تامالکین موتورسیکلت های مذکور ظرف مهلت یکماه ازتاریخ نشرآگهی درروزنامه به شعبه اول دادیاری 
دادسرای عمومی وانقاب بندرترکمن بشماره پرونده بایگانی 960416/بادردست داشتن مدارک سند موتور مراجعه 

نموده و ضمن معرفی خود واعام نشانی دروقت مقرر جهت رسیدگی حضوریابند. لیست خودرو بشرح ذیل:
1-پژوپارس سفید بشماره پاک ایران69 -792 ب 83           10-تویوتا قدیمی شماره پاک ایران59- 355 ب 88

2-پژوپارس سفید بشماره پاک ایران 72 - 612 م 11         11-هیوندا ولستر قرمز پاک ایران59- 557 د 63
3-سمند سفید رنگ بشماره پاک ایران59-د316 ج88          12-پراید نقره ای ایران69 569 ج 48
 4- پراید قرمز بشماره پاک ایران27 - 112 د 35              13-مزدا 1600 پاک ایران 59- 375 ج 46

5-پراید مشکی پاک ایران69- 339 م 22                       14-میتسوبشی  پاک ایران 22-838 ل 65
6-پراید سفید رنگ پاک ایران69 - 357 ج 33                 15-جبپ کایین  پاک ایران 72- 623 ق 38

7-پراید سفید پاک ایران69 - 42 ب 34                         16-پژو پارس نقره ای ایران69- 672 د 14
8-پراید سفید ایران69 - 255 ب 36                               17-تانکر شهرداری

9-پژو 405 شماره پاک ایران 12- 523 ب 78
لیست موتورسیکلتهای توقیفی که اکثر آنها هندا 125 میباشند بشرح ذیل :

ش مش شپاکردش مش شفاقد پاک

44870765086003877تهران 82239931401916259194فاقد پاک

4286704011212516تهران55002497956فاقد پاک

24831052541413087تهران443028122989643686326فاقد پاک

2583181901029606تهران8647755797321811615فاقد پاک

3382162823918356تهران86001092370044107831فاقد پاک

1988086168800536تهران375054123913651271536فاقد پاک

2885106042114592تهران8411302514557011483849فاقد پاک

36853945085022479تهران861627704165381612862فاقد پاک

1584247516352532تهران87678081894647فاقد پاک

32200816428تهران82191326313619209659فاقد پاک

258216231تهران8215528011218392271823فاقد پاک

479100968778تهران 88802374000042416165فاقد پاک

1187299957169114تهران811094110662676183فاقد پاک

32865711132628341تهران830640512891285فاقد پاک

1388019051106220تهران81181115201902313093419فاقد پاک

35872129932040251تهران82600789250263423283584فاقد پاک

12649923تهران713013623751313436752فاقد پاک

15831270330601570تهران8101087828015033638871فاقد پاک

268113713672956تهران23121255973868829فاقد پاک

11831008541209585تهران83003023175950540443272فاقد پاک

3687570034100367تهران 8950243995097426716فاقد پاک

37841022832010744تهران13015231020304458964فاقد پاک

37811125161113576تهران81815804677644فاقد پاک

368208720202036تهران86431784334764837117فاقد پاک

29860171731201355تهران6011326810706785073418فاقد پاک

268338528218223تهران38869100100505224169فاقد پاک

378873827927328تهران861013661558245546656فاقد پاک

3183034678301548تهران8349329650202385613816فاقد پاک

33868359722502342تهران880007840703341582194فاقد پاک

17401150706098تهران63696671605449فاقد پاک

131507تهران820800036225354فاقد پاک

5948865548تهران8406013390314156465852فاقد پاک

2582112969890تهران876667663614066617374فاقد پاک

158217897950039تهران8211301020486566811171فاقد پاک

5820015332003000644تهران10775327014967فاقد پاک

1384203813013925تهران88101652008139847267529فاقد پاک

13851616061322051تهران8575805414282377417812فاقد پاک

298000037100008تهران8321072847645345فاقد پاک

328530102128195تهران820464021378767817424فاقد پاک

213659883تهران801088411042518063153فاقد پاک

4285970543832تهران8532015826462فاقد پاک

128204662تهران891935081217418467838فاقد پاک

595854072133007666تهران810187980002171866433فاقد پاک

318501991108329تهران8204361653248829539فاقد پاک

2881070662تهران8503127606063799093836فاقد پاک

59681137352109130تهران821647588439921142فاقد پاک

328415351661483855تهران8809657501944178فاقد پاک

3184128078165225نهران 890693691341342961616فاقد پاک

428051726631018251تهران84034205556604981247فاقد پاک

28202161321771تهران8617746636781510067965فاقد پاک

398708107812278تهران110434811043510288275فاقد پاک

338820742200832000تهران9000715198910459329فاقد پاک

45862084432943تهران86201545001889410641364فاقد پاک

286901894تهران8212620939084110895742فاقد پاک

2841429934تهران864133044323611076259فاقد پاک

3683040021261291866تهران82022833056349711268884فاقد پاک

1684096449تهران821157730321144239فاقد پاک

2471705592تهران822027556320639411168849فاقد پاک

18837709815783تهران8415526292207111863166فاقد پاک

2390009999394027تهران126652439312056559فاقد پاک

1184292474420186تهران821610462185421228168فاقد پاک

4688308922982332تهران8540067320342301249656فاقد پاک

44853878361083546تهران843385112626858فاقد پاک

298402179تهران840472412817233فاقد پاک

46886224262001883تهران864330030850011308234فاقد پاک

4431105792تهران900051793919813259498فاقد پاک

3686189866312043تهران8106240100624013438363فاقد پاک

163145913082195تهران8312086305738013611596فاقد پاک

23875481657002660تهران175540856844013864873فاقد پاک

158920726612504تهران822410007307614114085883فاقد پاک

2883738311881تهران14208814214948فاقد پاک

458440508181002462تهران87520247174456614414569فاقد پاک

23857020773007470تهران10616250951467874فاقد پاک

31851364282906864تهران81288715699681481545فاقد پاک

152142201133003تهران113738311684315096217فاقد پاک

191148481148185تهران85534110766315271719فاقد پاک

3817315تهران88036429135006415415816فاقد پاک

24820215651102597تهران8752188710068811569585فاقد پاک

348730402716913230تهران3105641000241215814785فاقد پاک

2483125090378651تهران876104687719516039166فاقد پاک

23831106528205143تهران816490842502262116224691فاقد پاک

38221652624097تهران8482482521059601648229فاقد پاک

13856344632053606تهران488128312017041664492فاقد پاک

37850216961438629تهران8340455210496616829718فاقد پاک

2387464482946323تهران87013781708472فاقد پاک

24918201081212056تهران8113408120108717234941فاقد پاک

37863208571127554تهران890368167830917413412فاقد پاک

318301267571523096تهران871968530262821761458فاقد پاک

178702018568098تهران8810503801508741785828فاقد پاک

128119657682339تهران850402121258718059537فاقد پاک

3485153356106210تهران1210518243592فاقد پاک

3684839061709تهران898033980086618434111فاقد پاک

32871397812147614تهران83100851863849فاقد پاک

26820443932004011تهران7376702571213171887776فاقد پاک

388522643تهران2047012919029238فاقد پاک

1980109882576109تهران837661552162871923485فاقد پاک

4183024235تهران851590151801261945531فاقد پاک

4485844431099683تهران8525240085661961835فاقد پاک

59684112122005768-8256589294170742425833فاقد پاک

5948633088782143-8535249636811142661743فاقد پاک

594895407510112306-8525848101750842868175فاقد پاک

594309818628937783-8507843073132فاقد پاک

11191210781506314-8216123400218343297147فاقد پاک

5868376750031147234-8312405830113743414272فاقد پاک

594892124810117580-892367597510543667914فاقد پاک

59581126993-8230281530181143881819فاقد پاک

112833041539-8901027917190244018828فاقد پاک

8600596235167442345319485387276366447فاقد پاک

594895232110120311-875157980056644467222فاقد پاک

59488132308273-831317211280644613738فاقد پاک

5948865733933569-812003122200111244819559فاقد پاک

596864041320814-612549638520033445038537فاقد پاک

548867391426005446-3040188945248716فاقد پاک

595811246652103162-7200282104665845465614فاقد پاک

5948888415210284-82765837386745611653فاقد پاک

122668762-83441877737645847595فاقد پاک

594861008530023592-8513137190451446053873فاقد پاک

594890034991289612-84280243202742546281389فاقد پاک

59586400176110185-89880384635846499741فاقد پاک

59488817875703420-90103562460546622727فاقد پاک

5968212936007554-8639411609070046825774فاقد پاک

1128829151380125-292247099226فاقد پاک

595841669-8217587562351722347266117فاقد پاک

594898758152118340-8640185547444663فاقد پاک

5948322468710527-820867747686314فاقد پاک

5948529072997552-840010347885749فاقد پاک

5968604941-123579348038337فاقد پاک

59490869093093785-84017633200125048217228فاقد پاک

595870292480011265-911151248465945فاقد پاک

11775617003171419-86195813603237748652496فاقد پاک

5958655062434319-86081630571043071748879459فاقد پاک

5959110046235989-8304792400433249039532فاقد پاک

59581136730201015-79600312363349283747فاقد پاک

5959013346172234-8622594302164349428927فاقد پاک

596870816986003576-87840106565549611336فاقد پاک

5958509659757757-8105071110050714987919فاقد پاک

112860510535609-312520550041139فاقد پاک

3193588530690680-83495953101270750227351فاقد پاک

88775739104255041198157325011518348فاقد پاک

5959012570235006-80103681635824350645395فاقد پاک

596931411939272-860867168104250858639فاقد پاک

5969300230922082-8307027298640851012755فاقد پاک

11388942312151481-88794035910898851268855فاقد پاک

596860720586002000-86004943129039451425576فاقد پاک

594840088993202620-8220796631691351629969فاقد پاک

594891204310104980-831032147103484751839485فاقد پاک

59589107506906609-88683838798752065111فاقد پاک

5958910115100095-840103552292188فاقد پاک

5958226767-367410816160752444955فاقد پاک

595823502420002986-87569856300186752641125فاقد پاک

59584125171214685-88479141255692152892268فاقد پاک

595841141118735-81199349320783153099634فاقد پاک

5948861728-8537904508255953261775فاقد پاک

113860738682001057-504243853413213فاقد پاک

594893533714326-88355112169553692127فاقد پاک

595900412423226-20653453835348فاقد پاک

7639015866122752-882144197140154082791فاقد پاک

594898781652121968-871081584071554244665فاقد پاک

111856547812147415-852836656484754441378فاقد پاک

594887185032628978-88496232354554633216فاقد پاک

3759055817117-334087109972454875647فاقد پاک

5959011770171557-8216848350152955021166فاقد پاک

11986115502967793-11351233207354555218898فاقد پاک

11588045342553-8603961303909255467847فاقد پاک

3197903148408162521-8329493121099355684285فاقد پاک

595870238886005334-880331355865638فاقد پاک

5978223027552-85648089320765456019476فاقد پاک

5958861777826780-830861856265785فاقد پاک

594890008989500143-8611886321223956436875فاقد پاک

5948715897200806783-870874510514456621175فاقد پاک

1158600026-872083820082433956897495فاقد پاک

5968079883303035-7707452870162057034417فاقد پاک

5961074-903201020112155757225526فاقد پاک

53387113308146614-89633862255830057417829فاقد پاک

113842072861498965-8250055856557687948فاقد پاک

5948860728570910013-125584439494142059657887224فاقد پاک

1131070495-8845302111337758029221فاقد پاک

594880352331291650-79121117701661758297174فاقد پاک

158405673725641گرگان861975429765655847243فاقد پاک

1775017972414گرگان86185115861261فاقد پاک

1488621439003422گرگان86471835655395889138فاقد پاک

17853703461315333گرگان873269829944305909997فاقد پاک

12121109452گرگان83211362125255928127فاقد پاک

11845917955593گرگان861232250627594655فاقد پاک

1283153322196246گرگان811358670785968613فاقد پاک

1981304594312577گرگان8203271555983886فاقد پاک

2552100979گرگان33903648706009844فاقد پاک

24880448490800270گرگان-87000286021178فاقد پاک

158405478558425گرگان8656399317667246042329فاقد پاک

1484071644007868گرگان650820318348736061173فاقد پاک

1410633715411گرگان1292681301156085492فاقد پاک

21862207371045883گرگان89846362007503116105911فاقد پاک

148306466321گرگان871393730081516128378فاقد پاک

13831769048264گرگان8538399850277886147855فاقد پاک

1481761222700432گرگان85713010003296168638فاقد پاک

218003051448112830گرگان890422337656188737فاقد پاک

16852741171382590گرگان8123791400007466209781فاقد پاک

18855326436259گرگان863248130392176221621فاقد پاک

1485144502946402گرگان660229726242826فاقد پاک

248710262811882گرگان85277456263547فاقد پاک

111486گرگان8404925235180446283352فاقد پاک

1387049331761گرگان864944010591336306624فاقد پاک

1888002516356511گرگان81144856787666327876فاقد پاک

14880341986003368گرگان88218521258700306345383فاقد پاک

12824648129008168گرگان82018751153027176361467فاقد پاک

2286051142882گرگان883922590409216383785فاقد پاک

1842549گرگان8316683438546401187فاقد پاک

12811247932103016گرگان-8818438102526423757فاقد پاک

1584003451290گرگان82327615739316449943فاقد پاک

1883048584004244تهران831060629913771983622فاقد پاک

318171146144351تهران8415269303774622005437فاقد پاک

418495984003418تهران816230983175753920241159فاقد پاک

438407610592461تهران-83044643901234220466717فاقد پاک

13887536752104712تهران81118832711553320669992فاقد پاک

2889019332963329تهران830027430933412082832فاقد پاک

15843081342958322تهران88817207570358121043575فاقد پاک

3522558763تهران830379210766821288958فاقد پاک

3481125979تهران30669263140622146417فاقد پاک

1382173567تهران871500270725402162655فاقد پاک

398615238200739532تهران84422823110230321898799فاقد پاک

412943508تهران8510130922043846فاقد پاک

3993206326تهران825512822782222262184فاقد پاک

1450017171تهران846012031220612242179فاقد پاک

1436019359تهران892224111772522653847فاقد پاک

118524436183010تهران822753632406622881165فاقد پاک

3981642202تهران-8538445104784523017218فاقد پاک

1585144061085959تهران-8200621214029123281859فاقد پاک

2582106331022902تهران-11279101244023499246فاقد پاک

118625811200773469تهران86559027149315823637448فاقد پاک

178700294631211272تهران1063492350152123862916فاقد پاک

338756066710011864تهران8335660222093724094622فاقد پاک

138700412975105تهران831775180082224216276فاقد پاک

2485053975900730تهران81128512042024434472فاقد پاک

2989810283078494تهران8803008300988724629138فاقد پاک

14853689450000531تهران865281720891124817857فاقد پاک

31861795861593335تهران86017173120135525043772فاقد پاک

34820023393021882تهران85045324112425241866فاقد پاک

2865115071882تهران86285052546174فاقد پاک

15850206138100127تهران861652720074826725626933فاقد پاک

138605908200759560تهران84219138100532825815915فاقد پاک

54820669530103966تهران882468998000292605482فاقد پاک

118310351023709036تهران8539452636523926287259فاقد پاک

214601523401185تهران70722792641819فاقد پاک

312010149434تهران8402848556326626666996فاقد پاک

29841068550007962تهران8705506870715426895674فاقد پاک

28877439527726تهران8216599410832227077861فاقد پاک

42818574857236تهران861031327281681فاقد پاک

1481120302900836تهران9009309666627423963فاقد پاک

2188048392954507تهران82747568312353327697786فاقد پاک

3976019962847747تهران8606308294892127814262فاقد پاک

158207135120285تهران840705703220228055811فاقد پاک

388414052403133تهران827529443113237028229664فاقد پاک

3860163971139640تهران88151309441028445227فاقد پاک

1381123695تهران827045772861194فاقد پاک

23851637764507تهران86045663031952728877295فاقد پاک

458105188667727تهران8430967613529047829فاقد پاک

328958332710822تهران860475255199729243345فاقد پاک

33362349تهران14648832600344529438152فاقد پاک

4184931425130تهران89702929637749فاقد پاک

41655637تهران1101829833993فاقد پاک

26287120تهران884880030026917فاقد پاک

328532433039217تهران864859056938530249851فاقد پاک

32843601تهران7082051976357830434763فاقد پاک

44496934420077تهران821253171096330646257فاقد پاک

278704760200801317تهران86372823285230883385فاقد پاک

3388614321104552تهران90104068829731013739فاقد پاک

14120746تهران87256871637931288236فاقد پاک

1586414516344978تهران30869320891331475428فاقد پاک

358310242811تهران85355443052843531613564فاقد پاک

348535241202829تهران8113323300546731857833فاقد پاک

236518055504705تهران8807985912250932036121فاقد پاک

1181860571324تهران302391100025532278497فاقد پاک

12861543259419تهران10960812613232495819فاقد پاک

328637286788828تهران8954018106730832654132فاقد پاک

258521348204679تهران32803232894729فاقد پاک

188218243123704645تهران8507365293355533047166فاقد پاک

258330143302647تهران82164637733933297818فاقد پاک

37821382206302470تهران-866805121057823345357فاقد پاک

94855323436500تهران220073101778133673884فاقد پاک

288211740185832تهران8649390504658333816572فاقد پاک

41862299950020302تهران83263362100711134024611فاقد پاک

338111491114718تهران850536986734263942فاقد پاک

368708656180151تهران81773373422834688498فاقد پاک

118235845576584تهران850017634864369فاقد پاک

41870749تهران8493464375735083988فاقد پاک

2583023104208298تهران290439335232512فاقد پاک

46882438698262تهران81154907101935431517فاقد پاک

39860623286001352تهران-8305800834078335688135فاقد پاک

458515585101811تهران-81113512025634235864616فاقد پاک

34854855332104436تهران-1604882537736056298فاقد پاک

24886804057009163تهران850596330536295634فاقد پاک

2888434143040962تهران-87842721212594036447579فاقد پاک

596875790971000872-11216829300186636671874فاقد پاک

5948854056122558907-828435756336829928فاقد پاک

594860525130884067-85179438545037098783فاقد پاک

59420983-6500010437285941فاقد پاک

5948815387935270-86017034137619537419414فاقد پاک

59489390502137954-321022037635197فاقد پاک

59583117543093913-6331090237874234فاقد پاک

11683002193302975-84069623903037138069362فاقد پاک

114901265024575-87375467174181938258183فاقد پاک

596930850834242-125578938455564فاقد پاک

59484046583010376-146838633225فاقد پاک

594870576281360971-9320632638821244فاقد پاک

5948376703811210-1015939061643فاقد پاک

1138847746-87121888300039294768فاقد پاک

11182181932009100814-21418828301356839479812فاقد پاک

5948310547635136-26778600308139622726فاقد پاک

5168120695677813-871094720082099839855116فاقد پاک

594860225986001417-832436977061340018897فاقد پاک

595851752661066729-100542400055040276976فاقد پاک

7658705317945-8765600637757740475578فاقد پاک

59464764-861174142718640638831فاقد پاک

111120019456319956-119962840862559فاقد پاک

596893539939704-866554451813241033657فاقد پاک

3228621805874199-9457811073841233446فاقد پاک

11883100444176062-817396173106414041499126فاقد پاک

59490867863101580-861482520073748441617224فاقد پاک

11286536601021549-8427982633780441855727فاقد پاک

595822065784300741-870123129514942065392فاقد پاک

595871137741881-8212393630652442292231فاقد پاک

2388092286002755گرگان70820193831065664668967فاقد پاک

2371001168گرگان100889510088956482165فاقد پاک

19778976گرگان68004646502676فاقد پاک

238284763141806گرگان811231781001886525581فاقد پاک

2283075066344978گرگان8922701914394816545725فاقد پاک

168110887646237گرگان-843048263564146561899فاقد پاک

238815596125883572گرگان-84131093977456584678فاقد پاک

21861777794008گرگان-310221236604173فاقد پاک

13830002491249گرگان-866301429509476621312فاقد پاک

1460022002524944گرگان-41051391541666643617فاقد پاک

198501005777117گرگان-83797024931268326663431فاقد پاک

1468006809000789گرگان 8748020880094576685223فاقد پاک

218641774793104گرگان85261082006079156704182فاقد پاک

118300527213107گرگان111174667227728فاقد پاک

24870561235539گرگان8512073114286748114فاقد پاک

14831247233002368گرگان8601292714779986767271فاقد پاک

13821124936008769گرگان820617520305033686786444فاقد پاک

19850355671493654گرگان91115126806135فاقد پاک

144094155616268گرگان2769110055246822185فاقد پاک

61387833÷120850635گرگان83767267734368456279فاقد پاک

1886154446112499گرگان571410782786869259فاقد پاک

1565086گرگان8376474128896885937فاقد پاک

1687364133011726گرگان8430106810715056904856فاقد پاک

1885243883028332گرگان9341669274986924656فاقد پاک

1683080076336596گرگان821218675807796945533فاقد پاک

2375762763001945گرگان8750966252836961976فاقد پاک

18813039952004294گرگان8313159120172406983757فاقد پاک

2385127168603329گرگان8129799120238647008725فاقد پاک

15404155گرگان89357391134767029468فاقد پاک

88415137707314گرگان8805946728877044565فاقد پاک

58019382گرگان85371783022277062434فاقد پاک

41254163684022118گرگان8613489710722967088196فاقد پاک

18123309677472گرگان821880921997107863فاقد پاک

186012528600219گرگان84267135658907123968فاقد پاک

9831280740394گرگان810045941557141333فاقد پاک

581704172916گرگان8228393301038737163989فاقد پاک

4890099923612643گرگان88091567185119فاقد پاک

28217386283503468گرگان87115662007531587203324فاقد پاک

98232080073206654گرگان9520190507226651فاقد پاک

48201696688321گرگان86069715109037242852فاقد پاک

88370952111000698گرگان8179968532157262848فاقد پاک

482327851گرگان831008431781197283276فاقد پاک

98381534035014457گرگان62758983330268097306738فاقد پاک

1121868071191882گرگان83766998917907324369فاقد پاک

18765725200790302گرگان8407222320024857347145فاقد پاک

2309661گرگان281310837367152فاقد پاک

5840109473076275گرگان89748419002117385458فاقد پاک

177072948703740گرگان93103232023487402419فاقد پاک

289998158100572گرگان543828410702180917424356

486223046110854گرگان93616808753810037827444989

32983572گرگان64735827468636

585442730777گرگان4137787066153546867485952

48284791142481گرگان15319686026258677457501646

98376651318560گرگان43228762955813952727529174

7396392 گرگان17853828605581675207544745

285048816064656گرگان882587079692515667567436

38220185110413گرگان2582841130256178087583732

49105257گرگان4714820367608273

5104990105003گرگان3810229910022997629367کاشمر2738

5889834985100739گرگان4820111243060807644993کرج3739

4889018930802432گرگان530013177664491کرج4297

888448293042872گرگان284116977688145گنبد4447

48115423673147گرگان8615009710458527707349 3 گنبد5989

48286196142924گرگان28607492396207723153 گنبد 2262

148022202101944گرگان14820046530177727748543قم1471

2868756552118190گرگان182875017765631مایر4535

91138345133963گرگان687007467100747784316ساری1772

7882505591175926گرگان168721933812957937807582یزد8535

6871070351305گرگان2828018237821188رشت6121

16091305گرگان18412107320121477843999بابلسر5589

461448412گرگان98968726860030377864887همدان9444

51715634214گرگان47378141241607887367قزوین8429

4820035671607گرگان78301619706678002137گرگان7697

411116826322717گرگان881018042957038021532گرگان1622

783701991668995گرگان539137222418045976گرگان5212

48215851103171گرگان18517133500178128069795گرگان6271

4751366گرگان78811209492678081492گرگان5175

1136229گرگان8896197922552648106115گرگان2517

57827267731108458مشهد 185789934143383918124683گرگان6139

2180424534مشهد2813968148821گرگان7856

47840488851232626مشهد2317770528163694گرگان5442

1986421775001894گرمه-87100001330588568182384گرگان8147

19150873116667بندرانزلی48211350944498202951گرگان1217

1182341837158738اصفهان5821512853510898228411گرگان3458

18828768840837زاهدان91438551434058244771گرگان4553

628813357973218شیراز28582953414367958265862گرگان1245

3200024335071سنندج-47082046770203919382857823گرگان7276

223079968ساری183077510684178306145گرگان4825

1586011103071226همدان587471852007999018324864گرگان5597

138502700135937ساری284543715007548343891گرگان9629

668810690937070مشهد38953321543658367761گرگان2741

548412865397002مشهد18194456135808385161گرگان6634

1384286251200452گرگان58303473075327984053594گرگان5176

1190000943305554گرگان4207143684288263گرگان6138

9583950612701674گرگان482454692370584456858گرگان5398

5948910273978614گرگان4002172916231004118469593فاقد پاک

691820433604گرگان15008544093101793848963396فاقد پاک

49125830532007665اصفهان43820010005443951فاقد پاک

فاقد 38285-596833900115983116160852
پاک

80020308000103707

لیست موتوسیکلت های توقیفی که فاقد مشخصات شماره شاسی و موتور میباشند وفقط پاک دارند بشرح ذیل میباشند :17فقره

   
2بروجرد2961

111-154712گنبدکاووس6گرگان-164896تهران1386959تهران46773

2گنبدکاووس5گرگان-354717تهران2711263تهران-4364362اصفهان-

23گرگان255594تهران426785گرگان-158653تهران-3899324تهران-1748159تهران

17فقره موتورسیکلت فاقد مشخصات که جمعا   886  فقره توقیف درپارکینگ  مصطفی بندرترکمن موجود میباشد

9865- شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان بندرترکمن
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آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاسه پرونده: 497/4/97 وقت رسیدگی: 97/10/4 خواهان: آمنه کمیجاني خوانده: مصطفي حمدي 
خواس�ته: مطالبه وجه خواهان خانم آمنه کمیجاني فرزند ابوالحس�ن دادخواستی بطرفیت خوانده 
تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 4 شورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی بتاریخ 97/10/4 ساعت 10 تعیین شده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دس�تور شورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع 
و ش�رکت در جلس�ه دادرسی در یکی از جراید کثیراانتش�ار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.
نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن 
اعام نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت 

رسیدگی حضور بهم رسانند.  
           1761  دبیر حوزه 4 شورای حل اختاف قرچک

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   خانم فیروزه رحیمی فرزند ناصر بش�رح درخواس�تی که بش�ماره 3/97/797ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داش�ته که محمد رضا متقی فرزند محمد آقا بشماره شناسنامه 5309765239صادره ازمهدی شهر درتاریخ97/8/18 
دراقامت�گاه دائمی خود شهرس�تان نکا فوت نم�وده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-الهام متقی ف محمدرضا ش م 
2181252327فرزند متوفی2-فیروزه رحیمی ف ناصر ش م2259784771همسرمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به 

این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 9859-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای عیس�ی پاکدل فرزند محمد علی بش�رح درخواس�تی که بش�ماره 3/97/794ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصاروراث�ت نم�وده واع�ام داش�ته که محم�د علی پاک�دل کلتی فرزن�د اکبر بش�ماره مل�ی 4999734249 ص�ادره ازن�کا درتاریخ 
97/5/14دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان کلت فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-نقی پاکدل کلتی ف 
محمد علی ش م4999539101فرزند متوفی2-عیسی پاکدل کلتی ف محمد علی ش م4999808420فرزند متوفی3-عقیل پاکدل کلتی ف 
محمد علی ش م4999540495فرزند متوفی4-معصومه پاکدل کلتی ف محمد علی ش م 4999851423فرزند متوفی5-زهرا پاکدل کلتی 
ف محمد علی ش م 4999539284فرزند متوفی6-فاطمه سامی کلتی ف حمزه علی ش م 4999537516همسرمتوفی واغیراینک شورا 
پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد 

ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 9858-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آق�ای محمدعلی فارغی فرزند یعقوب بش�رح درخواس�تی که بش�ماره3/97/770ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواس�ت صدورگواهی 
انحصاروراث�ت نم�وده واع�ام داش�ته ک�ه خانمج�ان حدادی�ان سیاوش�ی فرزن�د طاه�ر بش�ماره مل�ی 4999486962ص�ادره ازن�کا 
درتاریخ97/2/21دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان س�اری فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-محمد علی 
فارغی ف یعقوب ش م4999488248فرزند متوفی2-قاس�معلی فارغی واش�دی ف یعقوب ش م4999763249فرزند متوفی3-ابراهیم 
فارغی واشدی ف یعقوب ش م 4999795868فرزند متوفی4-فاطمه فارغی واشدی ف یعقوب ش م 4999488833فرزند متوفی واغیر 
اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد 

اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 9857-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای رضا رمضانی فرزند صادق بش�رح درخواس�تی که بش�ماره 3/97/777ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داش�ته که صغری اسدی فرزند حاجی بشماره ملی 2180707762صادره ازبهشهر درتاریخ 96/12/14دراقامتگاه دائمی 
خود شهرس�تان نکا فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-بنین رمضانی ف صادق ش م4999308991فرزند 
متوفی2-لیارمضانی ف صادق ش م 4999831287فرزند متوفی3-معصومه رمضانی ف صادق ش م4999857995فرزند متوفی4-سکینه 
رمضانی ف صادق ش م4999937751فرزند متوفی5-راضیه رمضانی ف صادق ش م4999922101فرزند متوفی6-زهرا رمضانی ف صادق ش 
م2181847010فرزند متوفی7-ربابه رمضانی ف صادق ش م4990025849فرزند متوفی 8-رضا رمضانی ف صادق ش م 4990081072فرزند 
متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 9856-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   خانم انسیه مرتضی ئی بریجانی فرزند مصطفی بشرح درخواستی که بشماره3/97/775ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که حمیده مرتضی ئی بریجانی فرزند مصطفی بشماره شناس�نامه4999377659صادره ازنکا درتاریخ 
95/12/3دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان بریجان فوت نموده وورثه /وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-نازنین زهرا خرمی 
ف محمود ش م4990503171فرزند متوفی2-فاطمه زهرا خرمی ف محمود ش م 4990503163فرزندمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 9854قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای س�ید بهرام حس�ینی فرزند سید تقی بشرح درخواستی که بش�ماره 3/97/762ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصاروراث�ت نموده واعام داش�ته که س�ید تقی حس�ینی فرزند س�ید حس�ین بش�ماره مل�ی 4999620456 ص�ادره ازن�کا درتاریخ 
97/7/17دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان بهشهر فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-سیده زهرا حسینی 
ف سید تقی ش م 4990041712فرزند متوفی2-سیده کلثوم حسینی ف سید تقی ش م 4999948737فرزند متوفی3-سید بهرام حسینی 
ف سید تقی ش م 4990003306فرزند متوفی4-منصوره بهرام منصوری ف مصطفی ش م2180150431همسرمتوفی واغیر اینک شورا پس 
ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 9853-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   خانم نرجس رضایی سارمی فرزند اکبر بشرح درخواستی که بشماره 3/97/754ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داشته که حمید دوستدار زرندینی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 4999952157صادره ازنکا درتاریخ 96/5/14دراقامتگاه 
دائمی خود شهرس�تان نکا فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-حمیدرضا دوس�تدار زرندینی ف حمید ش 
م4990495381فرزن�د متوفی2-نرجس رضایی س�ارمی ف اکبر ش م4999963019همس�رمتوفی3-اکبر دوس�تدار زرندینی ف علی ش 
م4999479011پدر متوفی 4-معصومه جعفری زرندینی ف جانعلی ش م 4999480646مادرمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 

1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 9852-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

گواهی حصروراثت
آقای صیدعلی خزائی بش�ماره شناسنامه 361 فرزند حس�ینعلی  متولد1325 صادره سنقر ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 921/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان شوکت خزائی فرزند اسمعلی 
به شماره شناسنامه 801 درتاریخ 97/8/13 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- صیدعلی خزائی فرزند 
حسینعلی ش.ش361همسرمتوفی2- محمد مهدی خزائی فرزند صیدعلی ش.ش 4901082752پسرمتوفی3- میاد خزائی فرزند صیدعلی 
ش.ش3240365332پس�رمتوفی4- س�جاد خزائی فرزند صیدعلی ش.ش9278پسرمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت 
انتشاردر جرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 2913 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای محمد حس�ین دوس�تی گلشن آبادی بشماره شناس�نامه 8 فرزند حس�ین  متولد1334 صادره اراک ازبه استناد شهادت نامه گواهی 
فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 929/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان فاطمه دوستی 
گلشن آبادی فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه 0010932380 درتاریخ 93/5/31 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت 
وی عبارتند از ...1- محمد حس�ین دوس�تی گلش�ن آبادی فرزند حس�ین ش.ش8پدرمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت 
انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 2910 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به:  کاسه پرونده: 780/209/97 وقت رسیدگی: به روز یک شنبه تاریخ 97/10/2 ساعت 15:30 خواهان: پروین اکبری  خوانده: بهرام خدمت 
نژاد خواسته: فک پاک خواهان دادخواستی تسلیم دفتر کل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 ارجاع گردیده 
و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستوردادگاه وبتجویز ماده73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه 
وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم داد خواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید 
در صورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم 

شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 2921 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به:  محمد اصغری کاس�ه پرونده: 11692/202/97 وقت رس�یدگی: به روز دو ش�نبه تاریخ 97/10/10 س�اعت 16 خواهان: سید احمد جالی  
خوانده: محمد اصغری خواسته:  خواهان داد خواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 202 ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستوردادگاه وبتجویز ماده73قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه 
حاضرشوید در صورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوسیله 

آگهی ازم شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 2923 مدیردفترشعبه 202 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

آگهی مزایده – مرحله اول 
 به موجب رای صادره از این ش�عبه دادگاه حقوقی به کاس�ه اجرائی  ش�ماره 970068  له خانم فاطمه 
جمشیدی علیه عزیزاله انتظامی و رضا پیروزنیا به خواسته الزام به تنظیم سند و مطالبه وجه به مبلغ  
730/000/000 ریال تا تاریخ تنظیم ا ین آگهی  به عنوان خسارت روزانه پانصد هزار ریال ناشی از عدم انجام 
تعهد تا تاریخ اجرای تعهد حسب تقاضای محکوم له اموال ذیل توسط این اجرا توقیف و توسط کارشناس 
رسمی بشرح زیر  ارزیابی و توقیف گردیده و مقرر ا ست اموال در روز )دوشنبه( مورخه 1397/09/19  از 
ساعت 10 صبح در  محل اجرای احکام  شعبه 15 حقوقی به نشانی  اراک انتهای خیابان جهاد )هپکو(  بعد از  
میدان ورزش   بلوار شهیدان رجایی   جنب جایگاه CNG ساختمان شماره 4 کد پستی 3818889748 
از طریق  مزایده به فروش برسد و به کسانی که بااترین قیت را خریدار باشند فروخته خواهد شد و مبلغ 
ده درصد  مورد مزایده فی المجلس از  برنده اخذ خواهد شد. متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از 
تاریخ مزایده  جهت بازدید از ملک مزبور به آدرس اراک اول خانه سازی قنات  مجتمع کیانمهر 5  طبقه 
سوم منزل  عزت اله انتظامی مراجعه نمایند. مورد مزایده:  بر اساس مدارک موجود در اداره  ثبت اسناد و 
اماک  شهرستان اراک یکی از  اماک در پاک ثبتی 108 فرعی از 4620 اصلی بخش 2 به مساحت 220 
متر مربع قرار داشته که مالک چهار نیم دانگ مشاع از ششدانگ آن آقای رضا پیروزنیا می باشد و ملک 
دوم نیز در پاک ثبتی 278 فرعی از 4620  اصلی بخش دو به مساحت 220  متر مربع قرار داشته که مالک 
چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  آن آقای رضا  پیروزنیا می با شد. اماک فوق در مجاورت یکدیگر 
قرار داشته و آقای پیروزنیا  با شریک خود اقدام به تجمیع اماک فوق الذکر نموده و یک باب ساختمان  
با چهار طبقه و پیلوت و دو طبقه زیرزمین در آن احداث نموده اند که در تاریخ بازدید کارشناس 97/5/8  
در مراحل پایانی  س�اخت و س�از قرار داش�ته که در حال حاضر تکمیل گردیده است با توجه به  اینکه 
مدارکی دال بر نوع  مالکیت اعیانی از سوی  محکوم له ارائه نگردیده طبق نظریه کارشناسی ارزیابی بر 
اساس ارزش عرصه ملک انجام شده و ملک مزبور مفروز و مجزا بوده و مالکیت آن مشاع و دارای کاربری 
مسکونی و بر اساس اسناد  موجود در اداره ثبت اسناد ملک مزبور در رهن بانک مسکن قرار دارد که بر 
اساس بازدید   میدانی کارشناس و محل وقوع اماک ودسترسی به شوارع و جمیع  جهات موثر ارزش 
ششدانگ  اماک فوق صرف نظر از موانع قانونی   و دیون ا حتمالی 15/400/000/000 که با  احتساب کسور 
1/5 دانگ از ارزش مزبور  و 4/5 دانگ س�هم مش�اع محکوم علیه  از کل هر کدام از اماک 72 شعیر به 
ارزش 5/774/999/976 ریال   جمعا به ارزش 11/549/999/952 ریال  از 144 شعیر  دو قطعه که سهم 
محکوم له به میزان 4/550 هزارم شعیر از 96 شعیر و جمعا 9/1 شعیر  از 192 شعیر هر دو پاک به ارزش 

ریالی 730/000/000 ریال تعیین گردیده است. 
3880 دادورز شعبه 15 اجرای احکام مدنی دادگستری اراک 

آگهی 
بدینوس�یله  به  آقای فرود همتی که به موجب دادنامه  ش�ماره 9709978612900777  ش�عبه 109 دادگاه کیفری 2 اراک در پرونده کاسه 
961063  به اتهام توهین نسبت به مامورین انتظامی  و شهرداری  به پرداخت 25 ضربه شاق تعزیری  محکوم  گردیده اباغ می شود چنانچه 
نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی واخواهی خود را به این مرجع واقع در اراک خ 15 خرداد زیر پل 
شهر صنعتی  جنب سازمان ثبت اسناد و اماک   دادگستری شهرستان اراک  تسلیم نماید. بدیهی است  نامبرده فوق پس از انقضای  مهلت 
مذکور ظرف مهلت بیست روز  حق تجدید نظر خواهی نسبت به محکومیت  موصوف در محاکم تجدید نظر استان مرکزی خواهد داشت. در 

غیر اینصورت پس از انقضای  مهلت مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
3887 متصدی امور دفتری شعبه 109 دادگاه کیفری دو اراک 

گواهی حصر وراثت 
 خانم هاجر رحیمی برجی  فرزند اصغر به شماره شناسنامه 2821  به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی  شناسنامه ورثه درخواستی به  
شماره 560008  ف/20  تقدیم شورای حل اختاف شماره یک بروات نموده  چنین اشعار داشته است که شادروان اصغر رحیمی  برجی فرزند اسمعیل  
به شماره شناسنامه 546 در تاریخ 1397/6/9  در اقامتگاه  دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت  وی عبارتند از: 1. هاجر رحیمی فرزند اصغر ش 
ش  2821  ت.ت 1331 صادره از بم فرزند متوفی 2. نصرت رحیمی برجی فرزند اصغر ش ش  39 ت.ت 1334 صادره از بم فرزند متوفی 3.  مریم 
رحیمی برجی  فرزند  ا صغر  ش ش  114 ت.ت 1336  صادره از بم فرزند متوفی 4.  عشرت رحیمی برجی  فرزند اصغر ش ش  4381 ت.ت 1343  
صادره از بم فرزند متوفی 5. ابراهیم رحیمی برجی فرزند اصغر  ش ش  30 ت.ت 1347 صادره از بم فرزند متوفی 6.   ا حمد رحیمی  برجی فرزند 
اصغر ش ش  3973  ت.ت 1353  صادره از بم فرزند متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد  و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به  این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهدشد و هر و صیت نامه ای جز رسمی و  سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط  است. 
10552  شورای حل اختاف شماره یک بروات 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای احمدرضا رحیمی فرزند 
عبدالرزاق 

  خواهان خانم فاطمه حیدری فرزند عباس دادخواس�تی  به طرفیت خوانده  آقای احمدرضا رحیمی فرزند عبدالرزاق به خواس�ته  طاق به 
درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709986310200366  شعبه 2 دادگاه  عمومی به درخواست زوجه  
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709986310200366   شعبه 2 دادگاه  عمومی حقوقی   شهرستان آبادان ثبت و 
وقت رس�یدگی مورخ 1397/10/10 س�اعت 10:30 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 کثیر اانتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان 

آگهی حصر وراثت 
آقای سعد عجاج  فرزند مالک دارای شماره شناسنامه 635  به شرح کاسه 672/2/97ح  از این دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سعدیه عجاج  فرزند مالک به شماره شناسنامه 560  در تاریخ 97/7/7  در اقامتگاه موقت خود بدرود زندگی  گفته و 
ورثه مرحوم منحصر است به:  1. سعد  عجاج  شماره شناسنامه 635 برادر متوفی 2. فاضل عجاج  شماره شناسنامه 951 برادر متوفی 3. فواد 
عجاج شماره شناسنامه 636  برادر متوفی 4. سهیله عجاج  شماره شناسنامه 478 خواهر متوفی  5. ترکیه عجاج شماره شناسنامه 637  خو 
اهر متوفی  و اغیر ا ینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت 

نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد. 
مسئول شعبه  دوم  شورای حل اختاف آبادان 

آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی 
کاس�ه پرونده: 356/10/97ح خواهان: علی کلیش  به نش�انی آبادان ایس�تگاه 7 سلج  غربی روبروی پمپ بنزین کوچه عیدانی فرعی اول 
انتهای خیابان  خوانده : شاکر عباس پور نشانی: مجهول المکان خو استه: مطالبه وجه  مرجع رسیدگی : شعبه 10  شورای حل اختاف ابادان  
وقت رس�یدگی: 97/10/16 س�اعت 18 خواهان دادخواس�تی به خواسته  فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شعبه نموده اند که تحت کاسه 
356/10/97ح به ثبت رسیده و با رعایت اینکه خوانده مجهول المکان می باشد به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی آگهی  اباغ 
دادخواست و ضمائم آن و وقت رسیدگی برای یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاریخ رسیدگی   به 

شعبه مراجعه و اصل دادخواست و ضمائم آن را تحویل بگیرد. 
947/97- رئیس شعبه 10 شورای حل اختاف آبادان 

دادنامه
پرونده کاس�ه 9709982610200066 ش�عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی ش�ماره 
9709972610200708 خواهان آقای محمد حس�ین مرصوص فرزند رضا به نش�انی اس�تان البرز ، 
شهرس�تان کرج ، شهر کرج ، خیابان برغان ، پشت مدرس�ه آخوندی ، پاک 85 خوانده خانم زهرا 
نیازاده فرزند احمد به نشانی مجهول المکان خواسته ها 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 
خس�ارت دادرس�ی 3- مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه 4- مطالبه وجه چک رای دادگاه در خصوص 
دادخواس�ت آقای محمد حس�ین مرصوص به طرفی�ت خانم زهرا نیازاده به خواس�ته مطالبه مبلغ 
260/000/000 ریال به موجب یک فقره چک به شماره 1618/610922/57 عهده بانک ملت با احتساب 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت وجه آن ، نظر به اینکه وجود اسناد مذکور در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
در قبال او دارد و خوانده با وصف اباغ قانونی وقت دادرس�ی در دادگاه حاضر نش�ده و ایراد و دفاع 
موثری بر بی اعتباری دعوی خواهان و ابراء ذمه خویش به عمل نیاورده و دعوی مطروحه مصون از هر 
گونه تکذیب و تعرض مانده است بنا به جهات مذکور دادگاه ذمه خوانده را در قبال خواهان مشغول 
دانسته دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با استناد به ماده 313 قانون تجارت و مواد 515 ، 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 260/000/000 ریال بابت اصل 
خواس�ته و مبلغ 7/740/145 ریال بابت خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و نیز پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک تا زمان پرداخت محکوم به بر اس�اس 
شاخص بانکی که میزان ان هنگام اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعام می 
نماید رای صادره غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف همان 

مهلت از تاریخ انقضای مهلت واخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان البرز تجدیدنظرپذیر است .
66 دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی کرج – صمدی

دادنامه
پرونده کاس�ه 9609982611400602 ش�عبه 14 دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی ش�ماره 
9709972611400627 خواهان ها 1- خانم منیره محرم پور اوجانی فرزند محمد علی 2- آقای یونس 
غفاری نوش�هر فرزند یوسف با وکالت آقای افشین لطفی فرزند محمد شریف به نشانی استان البرز 
، شهرس�تان کرج ، کرج ، گوهردش�ت ، خ آزادی ، بین خ 11 و 12 ، پ 373 ، ط 1 خواندگان 1- آقای 
حسین علیزاده شعاعی فرزند سیف اله به نشانی استان البرز ، شهرستان کرج ، کرج ، رجائی شهر ، 
خ 8 فاز 2 ، پ 83 2- آقای امید علی پری زاده فرزند عبداله به نشانی استان البرز ، شهرستان کرج 
، کرج ، رجائی شهر ، بلوار رستاخیز ، خ 10 غربی پ 44 خواسته ها 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- 
الزام به اخذ پایان کار 3- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی 4- الزام به تنظیم سند رسمی ملک رای 
دادگاه در خصوص دادخواست آقای یونس غفاری نوشهر فرزند یوسف و خانم منیره محرم پوراوجانی 
فرزند محمد علی با وکالت آقای افشین لطفی به طرفیت آقایان امید علی پری زاده فرزند عبداله و 
حسین علی زاده شعاعی فرزند سیف اله به خواسته الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی 
و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان موضوع قرارداد شماره 1694095 مورخ 1393/4/17 از پاک 
ثبت�ی 2263 فرعی از 151 اصلی واقع در طبقه پنجم ش�مالی به انضمام پارکینگ و انباری مقوم به 
51000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه رابطه حقوقی خواهان ها با فروشنده ) امیر 
علی پری زاده ( و نامبرده با مالک ) حسین علی زاده ( قراردادهای شماره 1694095 و 921116920021 
می باشد توجه به اینکه قراردادهای مزبور طبق ماده 10 قانون مدنی بین آنها معتبر است عنایت به 
اینکه تنظیم سند رسمی از آثار قرارداد است توجه به اینکه خواندگان دلیل یا مدرکی مبنی بر ایفاء یا 
اسقاط تعهدشان ارائه ندادند پس دعوی خواهان ها وارد تشخیص با استناد به مواد 198 و 519 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 قانون مدنی حکم به الزام خوانده امیر علی پری زاده به اخذ پایان 
کار و صورت مجلس تفکیکی و حسین علی زاده به تنظیم سند رسمی ملک ) یک واحد آپارتمان از 
پاک ثبتی 2263 فرعی از 151 اصلی واقع در طبقه پنجم شمالی به انضمام پارکینگ و انباری صادر 
و اعام می گردد در ضمن خوانده امیر علی پری زاده موظف است مبلغ 3/187/400 ریال بابت هزینه 
دادرسی و 183/600 تومان هزینه وکالت در حق خواهان ها کارسازی نماید رای صادره غیابی ظرف 
مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل اعتراض واخواهی در این شعبه سپس ظرف بیست روز از تاریخ 

ان اباغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان البرز است .
2 رئیس شعبه 14 دادگاه حقوقی کرج – اسدی

دادنامه
خواهان آقای امیر زمانی برجسته با وکالت آقای علیرضا نواریان و آقای محمد بیات به نشانی زنجان چهارراه سعدی ساختمان سعدی طبقه 
سوم واحد 7 خواندگان 1- آقای  محمود اسحقی 2- آقای رضا روهینا همگی به نشانی مجهول المکان 3- آقای مصطفی حاتمی به نشانی 
زنجان س�عدی شمالی پایین تر از بهار ک دست نش�ان پ 23 خواسته صدور ابطال سند گردشکار خواهان دادخواستی به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/فوق العاده حوزه به 
تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شورا و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید رای شورا در خصوص دعوی آقای امیر زمانی برجسته با وکالت آقای علیرضا نواریان و آقای محمد بیات به طرفیت 
1- آقای محمود اسحقی 2- آقای رضا روهینا 3- آقای مصطفی حاتمی به خواسته صدور حکم بر ابطال سند ) برگ سبز ( یک دستگاه پژو 
405 به شماره انتظامی 691 ج 93 ایران 65 مقوم به 51/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ، با عنایت به مجموع اوراق و 
محتویات پرونده ، شرح دادخواست و اظهارات وکیل خواهان به شرح ما وقع بر اینکه خواهان یک دستگاه خودرو پژو صدرالذکر را از خوانده 
ردیف اول خریداری و به خوانده ردیف دوم واگذار می نماید که در معامله اخیر ش�رط می گردد چنانچه هر یک از چکهای صادره در موعد 
مقرر وصول نشد معامله فسخ خواهد شد چک های صادره برگشت خورده و نهایتا به موجب دادنامه صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
حکم به اعان فسخ قرارداد صادر می گردد لکن پس از ان محکوم علیه اقدام به واگذاری خودرو به خوانده ردیف سوم نموده و مشارالیه نیز 
اقدام به اخذ سند برگ سبز می نماید لذا با عنایت به فسخ معامله اولیه و بااثر بودن قراردادهای بعدی تقاضای ابطال سند ماخوذه را نمودند 
و با توجه به اینکه خواندگان علیرغم اباغ قانونی و نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند و با 
لحاظ دادنامه صادره از شعبه چهار دادگاه عمومی حقوقی به شماره 910951 و احراز فسخ مبایعه نامه صدرالذکر و اقدام باوجه خوانده ردیف 
سوم در اخذ سند ) برگ سبز ( قاضی شورا خواسته خواهان را مقرون به صحت تلقی مستندا به مواد 198 ، 515 ، 519 و وحدت ماک از ماده 
362 قانون مدنی حکم به ابطال سند ) برگ سبز ( خودرو پژو 405 به شماره انتظامی 691 ج 93 ایران به نام آقای محمود اسحاقی صادر و نیز 
پرداخت محکومیت خواندگان مشترکا پرداخت  هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان 

زنجان می باشد . قاضی شعبه 13 شورای حل اختاف شهرستان زنجان – قره داغی 
رای اصاحی 

پرونده کاس�ه 9609982602200213 حوزه شماره 13 شورای حل اختاف شهرستان زنجان تصمیم نهایی ش�ماره 9709972602200692 
خواهان آقای امیر زمانی برجسته فرزند زین العابدین با وکالت آقای علیرضا نواریان فرزند علی اصغر به نشانی زنجان - چهارراه سعدی - 
ساختمان سعدی - طبقه سوم - واحد 7 و آقای محمد بیات فرزند محمود به نشانی آدرس دفتر : ) موقتا زنجان ( زنجان چهارراه سعدی جنب 
انتقال خون ساختمان نامور طبقه 3 واحد 7 خواندگان 1- آقای  محمود اسحقی فرزند کوچکعلی 2- آقای رضا روهینا فرزند محمد همگی به 
نشانی مجهول المکان 3- آقای مصطفی حاتمی به نشانی زنجان سعدی شمالی پایین تر از بهار ک دست نشان پ 23 خواسته ابطال سند 
گردش�کار خواهان دادخواس�تی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کاسه فوق و جری 
تشریفات قانونی در وقت مقرر/فوق العاده حوزه به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شورا و تبادل 
نظر ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای تصحیحی نظر به اینکه در دادنامه شماره 9609972602200647 
مربوطه به پرونده کاس�ه 960213 صادره از این ش�عبه ش�ماره انتظامی خودرو که 691 ج 92 ایران 65 بوده س�هوا 691 ج 93 ایران 65 قید 
گردی�ده ل�ذا ضمن اصاح دادنامه مطابق ماده 309 ق . آ . د . م به ش�رح فوق دادنامه ص�ادره بدوی عینا تایید و ابرام می گردد رای اصاحی 
صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 

شهرستان زنجان می باشد تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است .
394 قاضی شعبه 13 شورای حل اختاف شهرستان زنجان – قره داغی 

 دادنامه
پرونده کاسه 9709982601800379 حوزه شماره 9 شورای حل اختاف شهرستان زنجان تصمیم نهایی شماره 9709972601800678 خواهان 
آقای علی تاران فرزند عین علی به نشانی زنجان ، پونک ، خیابان ضیایی خیابان 1 مغان 4 بلوک 52 واحد 8 خواندگان 1- آقای یحیی پویان 
فرزند غام عباس به نشانی مجهول المکان 2- آقای وحید اکبرزاده فرزند اسماعیل به نشانی استان البرز ، شهرستان کرج ، کرج ، واریان شهر 
، نیلوفر 4 پاک 13 همراه 0936620159 خواسته الزام به تنظیم سند خودرو خواهان آقای علی تاران فرزند عین علی به نشانی زنجان ، پونک 
، خیابان ضیایی خیابان 1 مغان 4 بلوک 52 واحد 8 خواندگان 1- آقای وحید اکبرزاده فرزند اسماعیل به نشانی استان البرز ، شهرستان کرج 
، کرج ، واریان شهر ، نیلوفر 4 پاک 13 2- آقای یحیی پویان فرزند غام عباس به نشانی مجهول المکان خواسته الزام به تنظیم سند خودرو 
گردشکار خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کاسه فوق و جری 
تشریفات قانونی در وقت مقرر/فوق العاده شورا به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات ختم رسیدگی را اعام و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای شورا در خصوص دعوی آقای علی تاران به طرفیت خواندگان 1- آقای وحید اکبرزاده 2- آقای 
یحیی پویان به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو یک دستگاه اتومبیل پژو 405 مدل 83 به شماره شاسی 83065964 به شماره انتظامی 91 ب 
847 ایران 87 مقوم به مبلغ 13/250/000 ریال بدین شرح که خواهان به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته از خوانده ردیف اول خودروی 
مذکور را خریداری که سند ان نیز بنام خوانده ردیف دوم می باشد که نامبردگان تا حال حاضر اقدامی جهت تنظیم سند خودرو بنام اینجانب 
به عمل نیاورده اند خواندگان با وجود اباغ قانونی وقت رسیدگی و استحضار در جلسه حضور نیافته و ایحه دفاعیه یا اعتراضیه نیز به شعبه 
ارائه نداده اند قاضی شورا با ماحظه اوراق ومحتویات نظر به اینکه آثار عرفی قرارداد انتقال خودرو این است که فروشنده باید سند رسمی را نیز 
بنام آخرین خریدار که قائم مقام خاص محسوب می شود منتقل نماید ) مواد 219 ، 220 قانون مدنی ( تا او متمکن از انحاء تصرفات باشد ) 367 
قانون مدنی ( و اا ملزم به اجرای تعهد خواهد شد لذا با وارد دانستن خواسته خواهان با استناد به مواد 219 ، 220 ، 367 قانون مدنی و مواد 198 
، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال و تنظیم سند 
رس�می خودروی اتومبیل پژو 405 مدل 83 به ش�ماره شاسی 83065964 به شماره انتظامی 847 ب 91 ایران 87 و پرداخت مبلغ 591/625 
ریال بابت هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی 
در این شعبه و ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی زنجان می باشد و در خصوص خوانده ردیف اول به 
دلیل عدم توجه دعوی به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعام می گردد قرار صادره 

حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی زنجان می باشد .
407 قاضی شعبه 9 شورای حل اختاف شهرستان زنجان 

آگهی    
خواهان آقای محسن غنی لو   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محسن بیات و غیره به خواسته تسلیم مبیع و الزام به اخذ صورت مجلس 
و الزام به اخذ پایان کار تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان زنجان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 
دادگس�تری شهرستان زنجان واقع در شهرس�تان زنجان – بزرگراه 22 بهمن – مجتمع ادارات – ساختمان  شماره 1 دادگستری کل استان 
زنجان ارجاع و به کاس�ه 970471 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 1397/10/08 و س�اعت 9 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان محمد مهدی یاسر و آقای محسن رحیمی نیکو و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد .
408 منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان زنجان - نجفی

آگهی احضار
در پرونده کاسه 3/970568 د مطروحه در شعبه سوم دادیاری زنجان آقای محمود کریمی فرزند حسین دایر بر اتهام افترا و توهین از طریق 
ارسال پیامک موضوع شکایت سید مهدی نقیب هاشمی ، خانم پریسا حسنی تحت تعقیب کیفری می باشند و بواسطه مجهول المکان بودن و 
نیز به تجویز ماده 174 ق آ د ک مراتب یک نوبت نشر آگهی می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی در شعبه سوم دادیاری زنجان حضور 

بهم رسانده و از اتهام انتسابی خود دفاع نمایید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد .
409 دفتر شعبه سوم دادیاری دادسرای زنجان

آگهی حصروراثت 
خانم مینا پاای  به ش�ماره ملی 7030085507 به ش�رح دادخواس�ت ب�ه کاس�ه 9709989505100361 از این دادگاه درخواس�ت گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان اس�ام س�نگری به ش�ماره ملی 3590679220 در تاریخ 1397/06/04 وفات نموده و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- متقاضی فوق همسر متوفی 2- میرخاتون بامری مادر متوفی به شماره ملی 3590549254 
3- درگی س�نگری پدر متوفی به ش�ماره ملی 3590622921  و آن مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه 

به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد .
1456 مسئول دفتر شعبه 1 شورای حل اختاف ایرانشهر  - ساسان  کیانی قلعه نو

مفقودی نوبت دوم 
پروانه بهره برداری تعاونی جبال توسعه وابسته به وزارت صنایع و معادن به شماره 5/66000 و تاریخ 

1383/6/1 به آدرس شهرک صنعتی بم مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
10510 بم 

دادنامه
پرونده کاس�ه 9709988375300036 شعبه 5 دادگاه انقاب اسامی شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی ش�ماره 9709978318401456 
شاکی گزارش متهمین 1- سمیه خسروی فرزند حیدر به نشانی مجهول المکان 2- آقای علیرضا اشرفی فرزند اسماعیل به نشانی کرمانشاه ، 
کنگاور روستا فش روبروی پایگاه بسیج اتهام نگهداری و مالکیت مواد مخدر رای دادگاه در این پرونده حسب کیفرخواست مورخه 1397/4/4 
صادره از ناحیه دادس�رای عمومی و انقاب شهرستان کنگاور متهمین 1- خانم سمیه خسروی فرزند حیدر مجهول المکان به اتهام فروش 
مقدار پنج گرم تریاک 2- آقای علیرضا اشرفی فشی فرزند اسمعیل به اتهام خرید مقدار پنج گرم تریاک تحت تعقیب قرار گرفته اند از توجه 
به کلیه اوراق پرونده و گزارش مامورین مربوطه و برگ تحویل مواد مکشوفه به انبار به شماره 97/1/11/41 و مجهول المکان بودن متهم ردیف 
اول و توجها به مفاد قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره و سایر دایل و قرائن و امارات و اوضاع احوال پرونده دادگاه وقوع بزه های 
موصوف از ناحیه متهمین را محرز و مسلم دانسته و با استناد به بند یک ماده 4 و نیز بند یک ماده پنج از قانون مبارزه با مواد مخدر اصاحی 
سال 89 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم ردیف اول خانم سمیه خسروی را به پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال جزای نقدی به 
حس�اب ش�ماره 4001003801001517 نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و تحمل تعداد پنج ضربه شاق تعزیری و متهم آقای علیرضا 
اشرفی فشی را به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی به حساب شماره 4001003801001517 نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران 
و تحمل تعداد پنج ضربه شاق تعزیری محکوم می نماید رای صادره نسبت به متهم ردیف اول غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز از اباغ 
واقعی به متهم قابل واخواهی در این شعبه و با انقضای مدت واخواهی ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان 
کرمانشاه است و نسبت به متهم ردیف دوم آقای علیرضا اشرفی فشی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از اباغ قابل تجدیدنظر 

در محاکم تجدیدنظر استان کرمانشاه است .
شعبه 5 دادگاه انقاب اسامی شهرستان کرمانشاه

آگهی حصروراثت 
خانم احترام رحمت آبادی  دارای شناسنامه شماره 2197 به شرح دادخواست به کاسه 1/665/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد رحمت ابادی  بشناسنامه  7 در تاریخ 97/07/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حی�ن الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- طوبی مظاهری فرزند علی کل به ش ش 107 نس�بت با متوف�ی زوجه 2- کافیه رحمت آبادی 
فرزند احمد ش ش 611 نسبت با متوفی دختر 3- اکرم رحمت آبادی فرزند احمد ش ش 612 نسبت با متوفی دختر4- احترام رحمت آبادی 
فرزند احمد ش ش 2197 نسبت با متوفی دختر 5- حسین مراد رحمت آبادی فرزند احمد ش ش 613 نسبت با متوفی  پسر 6- یوسفعلی 
رحمت آبادی فرزند احمد ش ش 6 نسبت با متوفی پسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی 

صادر خواهد شد .
7/505/ ک رئیس شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان کنگاور

اصاحیه 
پیرو چاپ  آگهی حصر وراثت مرحوم محمدعلی ش�هرت اکبری بیاتیانی به تاریخ چاپ پنج  شنبه 
19 مهر 1397 صفحه 10 به ش�ماره روزنامه 4314 تاریخ فوت آن مرحوم 1394/9/17 می باش�د که 

بدینوسیله اصاح می گردد. 

آگهی مزایده منقول نوبت دوم
حس�ب محتویات پرونده کاس�ه 950028 ارجاعی محک�وم له بانک ملی نمین با نمایندگی آقای نبی نیکخو اج�رای احکام مدنی نمین به 
تاریخ 97/9/11 روز یکشنبه راس ساعت 11 صبح مال منقول ذیل الذکر متعلق به محکوم علیه آقای بال رنجبر که بابت محکومیت خویش 
معرفی نموده است واقع در آدرس نمین روستای ساقصلو عبارتند از: 1- یک دستگاه گاو آهن سه خیشه مستعمل به ارزش 2/500/000 ریال 
معادل دویس�ت و پنجاه هزار تومان 2- یک دس�تگاه سم پاش پشت تراکتور 600 لیتری ساخت کارخانه KAR BARCHIN یزد به ارزش 
21/000/000 ریال معادل دو میلیون و یک صد هزار تومان 3- یک دستگاه سیب زمینی کار نیمه اتوماتیک مستعمل به ارزش 4/000/000 ریال 
معادل چهارصد هزار تومان که ارزش جمعی ادوات فوق به مبلغ 27/500/000 ریال برآورد می گردد. بنا به احکام قضایی مال منقول به مبلغ 
27/500/000 ریال به قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده به فروش می رسد. عاقمندان به شرکت در مزایده می توانند قیمت مورد نظر 
خود را تا روز مزایده به ش�عبه اجرای احکام مدنی این دادگس�تری طی نامه کتبی تسلیم نمایند و در روز مزایده نیز در اجرای احکام مدنی 
نمین حضور یابند. بدیهی است بااترین مبلغ پیشنهادی بعنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد ضمنا هرکس می تواند در مدت پنج روز 
قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده با هماهنگی اجرای احکام مدنی ماحضه نماید همچنین برنده مزایده 
بایستی به اقتضای مورد کل بهای مال مورد مزایده و یا 10 درصد آن را به عنوان سپرده به اجرای احکام مدنی تسلیم نماید که در صورت اخیر 
) پرداخت 10 درصد فی المجلس( باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده نیز بقیه بهای مال را بپردازد در غیر اینصورت مبلغ سپرده برنده 

مزایده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
109505 مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نمین- سلیمانی

دادنامه
پرونده کاسه 9109980404700283 شعبه هفتم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اردبیل دادنامه شماره 9109970404700751 
خواهان: ش�رکت بیمه دانا ش�ماره ثبت 19003 با وکالت آقای قادر خیر اندیش به نش�انی اردبیل: چهارراه حافظ- 09143580846 خوانده: 
آقای محس�ن باقری به نش�انی اردبیل- بزرگراه شهدا- ش�هرک توحید- فاز یک تجارت- نبش خ دیاری- پاک 11- 7717831 خواسته: 
مطالبه طلب )رای دادگاه( در خصوص دعوی آقای قادر خیراندیش به نمایندگی از س�وی ش�رکت بیمه دانا بطرفیت آقای محس�ن باقری به 
خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 27/550/000 ریال بعنوان اصل خواسته به انضمام سایر خسارات قانونی از جمله هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه. خواهان مستند دعوی خود را رونوشت مصدق اظهارنامه، حواله خسارت پرداختی، رسید واگذاری حقوق، 
بیمه نامه، نظریه افس�ر کاردان فنی تصادفات و دایل احراز س�مت قرار داده و مدعی اس�ت خوانده در حین رانندگی با خودروی پژو پارس 
به ش�ماره انتظامی 91 ایران 764 ج 56 در مورخ 90/11/17 با یک دس�تگاه خودروی مزدا 3 به شماره انتظامی 22 ایران 451 ل 43 تصادف و 
مطابق نظریه افس�ر کاردان فنی تصادفات مقصر تش�خیص داده شده است که در اثر تقصیر خسارت موضوع خواسته به زیاندیده که تحت 
پوشش بیمه ای شرکت بیمه دانا بود ه پرداخت شده است. حال در اجرای ماده 30 قانون بیمه خسارت پرداخت شده را برابر ستون خواسته 
مطالبه نموده. خوانده دعوی علیرغم اباغ قانونی وقت )نش�ر آگهی( در دادگاه حاضر نش�ده و دفاعی از دعوی خواهان بعمل نیاورده است. 
دادگاه بنا به مراتب فوق و دایل ارائه شده از سوی خواهان به ویژه رسید پرداخت نظریه کارشناس فنی تصادفات در مجموع دعوی خواهان 
را حمل بر صحت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 و 3 از قانون مسئولیت مدنی 
و ماده 30 قانون بیمه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 27/550/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 556/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه )91/1/17( لغایت اجرای حکم به نرخ شاخص تورم صادر می نماید. رای صادره 
غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان می باشد.
109504 رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل- سید عباس درگاهی

آگهی حصروراثت
خانم س�ولماز قبادی ش ش 6453 به ش�رح پرونده کاسه 63 سیار این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان: بهرام شاهماری نمین به ش ش 6217 در تاریخ 1394/2/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است 
به: ماهان شاهماری نمین به ش ش 6860020717 پسر متوفی 2- مونا شاهماری نمین به ش ش 6860063321 دختر متوفی 3- سولماز قبادی 
به ش ش 6453 همسر متوفی 4- آقابابا شاهماری نمین به ش ش 1970 پدر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید، هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بااثر خواهد بود.
109506 رسول نمازی: معاون سرپرست مجتمع شورای حل اختاف شهرستان نمین

آگهی مزایده
آموزش و پرورش شهرستان گرمسار در نظر دارد یکباب ساختمان مسکونی مشاعی تحت اختیار خود را طریق مزایده عمومی و با جزئیات 
مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت )setsdiran.ir( و با شماره مزایده 200971001600001 به صورت 

الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار :97/8/29  مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ انتشار لغایت تاریخ 97/9/14 ساعت 11:30 تاریخ بازدید:از تاریخ انتشار لغایت 
تاریخ 97/9/14 ساعت 13 مهلت ارسال پیشنهاد:تا تاریخ 97/9/14 ساعت 14:30 تاریخ بازگشایی:97/9/15 تاریخ اعام به برنده :97/9/17 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 
در صورت وجود هزینه مربوطه، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ودیعه،ارسال پیشنهاد قیمت و اطاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران 

محترم از این طریق امکان پذیر می باشد
کلیه اطاعات اماک و مس�تغات ش�امل مشخصات، ش�رایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی س�امانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و 
انتخاب می باش�د عاقمندان به ش�رکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس 

حاصل نمایند.02141934
www.setadiran.ir

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/8/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/30                   
       آموزش و پرورش شهرستان گرمسار م الف: 860

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سودا مهام ایرانیان
 درتاری�خ 1396/10/20 ب�ه ش�ماره ثب�ت 521420 ب�ه شناس�ه ملی 
14007341506 ثب�ت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن 
به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید 
و پخش عمده محصوات س�لولزی وش�رکت در مزایدات و مناقصات 
دولتی و خصوصی اخذ وام افتتاح حس�اب جاری از بانکها ش�رکت در 
نمایش�گاهها و همایش�های داخل و خ�ارج و واردات و صادرات کلیه 
کااه�ای مجاز بازرگانی در صورت ل�زوم پس از اخذ مجوزهای ازم از 
مراج�ع ذیربط. م�دت فعالیت : از تاریخ ثبت به م�دت نامحدود مرکز 
اصلی : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-
فردوس-بزرگراه شهید سرلشکر ستاری جنوبی-بلوار فردوس-پاک 
428-ساختمان بلوط-طبقه سوم-واحد 32 کدپستی 1481946955 
سرمایه ش�خصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای فرهاد حسن زاده به شماره 
ملی 0321832515 دارنده 990000 ریال س�هم الش�رکه آقای علیرضا 
روزبهانی به شماره ملی 3920261291 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای فرهاد حسن زاده به شماره ملی 0321832515 
و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای علیرضا روزبهانی به شماره ملی 3920261291 
و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اس�امی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر اانتشار حمایت جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295549(

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی راکور سهامی خاص به 
شماره ثبت 42739 و شناسه ملی 10100881076 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : سلطان محمود حسن زاده 
نمین کد ملی 1466926198 بسمت مدیرعامل و عضو و رئیس هیات 
مدیره- فیروزه اردانی به شماره ملی 0452108241 بسمت نایب رئیس 
هیات مدیره - الناز حس�ن زاده نمین به ش�ماره ملی 0064659021 و 
المیرا حسن زاده نمین به ش�ماره ملی 0453735525 بسمت اعضاء 
هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق 
و اسناد بها دار و تعهد آور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و 
عقود اسامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که در شرکت ایجاد تعهد 
نماید با امضاء مدیر عامل منفردا” همراه با مهر ش�رکت معتبر خواهد 
بود. موسسه آرشین حساب به شناسه ملی 10103255283 به سمت 
بازرس اصلی و ابراهیم مهرافزا به شماره ملی 5309776192 به سمت 
بازرس علی البدل برای یک مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه 

و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/1396 بتصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )295554(

آگهی حصروراثت
آقای محمود شهرت وثوقیان نام پدر رحیم به ش ش 430 ص از دزفول درخواستی به شماره کاسه 
970594/1/97 بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم محمدرضا شهرت 
وثوقی�ان به ش ش 11498 صادره از دزفول در تاریخ 97/8/5 در دزفول اقامتگاه دائم فوت ورثه اش 
عبارتند از: 1- متقاضی از باا )پدر متوفی( 2- مهناز پور رضائی به ش ش 854 دزفول )مادر متوفی( 
3- نیایش وثوقیان به ش ش 0-153347-199 دزفول )دختر متوفی( واغیر اینک با انجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه 

به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
121 رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف دزفول- محمدرضا عبدی دزفولی

حصر وراثت
احتراماً به استحضار می رساند علی حسن زاده فرزند حسین به شماره شناسنامه/ کد ملی 0759250871 به شرح دادخواست از این دادگاه 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان رحمت حس�ن زاده فرزند حس�ین به شماره شناسنامه/ کد ملی 
0759250863 در تاریخ 1397/04/07 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- خانم/ آقا 
علی حسن زاده فرزند حسین به ش.ش/کد ملی 0759250871 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی می 
نماید تا  هرکه اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا 

گواهی صادر خواهد شد.13
 شورای حل اختاف شهرستان گرمه- مرادی 

آگهی اباغ
نظر به اینکه آقای غامحس�ین یاس�ا فرزند موسی) موضوع ش�کایت خانم ترانه قنبری( از طرف این مرجع تحت تعقیب می باشند و اباغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت آنها ممکن نگردیده بدین  وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
مراتب از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراانتشار به نامبردگان اباغ میگردد تا ظرف یکماه از طریق نشر آگهی در شعبه دادیاری 
دادسرای عمومی و انقاب شهرستان آبدانان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ نشر 

آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. ضمناً هزینه چاپ آگهی برعهده)شاکی( می باشد.
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان آبدانان- علی قاسمی

رونوشت آگهی حصروراثت 
با توجه به درخواس�ت آقای قدرت ایمانی فرزند ش�مس علی به شناسنامه ش�ماره 2939 متولد 50/4/9 مبنی بر درخواست صدور گواهی 
حصروراثت، چنین اظهار داشته که آقای شمس علی ایمانی فرزند نورعلی به شناسنامه شماره 12 در تاریخ 96/1/30 در اقامتگاه دائمی خود در 
شهرستان آبدانان دارفانی را وداع گفته گفته است و ورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است: 1-مهدی ایمانی به شماره شناسنامه 74 فرزند 
متوفی 2- نعمت اله ایمانی به شماره شناسنامه 4890 فرزند متوفی 3- مهرانگیز ایمانی به شماره شناسنامه 2938 فرزند متوفی 4- آمنه 
ایمانی به شماره شناسنامه 5 فرزند متوفی 5- اسد ایمانی به شماره شناسنامه 4220 فرزند متوفی 6- روح انگیز ایمانی 2937 فرزند متوفی 
7- خدیجه ایمانی به شماره شناسنامه 830 فرزند متوفی  8- محمد ایمانی به شماره شناسنامه 4540038842 فرزند متوفی 9- قدرت ایمانی 
به شماره شناسنامه 2939 فرزند متوفی 10- تاج درویشی به شماره شناسنامه 1572 همسر متوفی واغیر می باند و به غیر از وراث یادشده 
فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را د ریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی اعتراضی دارد و یا 

صیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان آبدانان- روح اه شریفی

آگهی اباغ اجرائیه
مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: کریم خدادادی فرزند احمد به نشانی ایام- 24 متری ولیعصر – جنب بانک ملی ،مشخصات محکوم 
علیه: عابدالدین جعفرزاده طرحانی فرزند علی حسین به نشانی ایام، مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له: نام و نام خانوادگی: 
سجاد طهماسبی فرزند الماس به نشانی ایام- شیروان چرداول- شهرستان سیروان پایین تر از دادگستری وکیل کریم خدادادی .محکوم 
له: به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970848500360 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
1-مبلغ 47/500/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 730/000 ریال بابت هزینه دادرسی 3- حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و خسارت 
تأخیر تأدیه از زمان سود سررسید دادخواست لغایت زمان پرداخت براساس شاخص بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه و تقویم 
میگردد. به موجب این حکم محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا گذارد) ماده 34  قانون 
اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرای حکم واس�تیفا محکوم به از آن میس�ر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را که  شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول به طور مشروح مشمتل بر میزان وجوه نقدی  که به هر عنوان نزد بانکها و مؤسسات 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 انتقاات و هرنوع تغییر دیگری در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه 
نماید واا به درخواس�ت محکوم له بازداش�ت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم علیه از 
اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد . )ماده 34 قانون اجرای احکم 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 با جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود)ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
مسئول دفتر شعبه پنجم شورای حل اختاف شهرستان ایام- مسلم سروری

آگهی احضار متهم و اباغ وقت دادرسی
شماره 439  در اجرای ماده 180/115 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری 
با انتش�ار این اگهی ب�رای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار اقا/خانم علیرضا رفیعی 
سقالکس�اری به ش�ماره ملی 56992943689 به لحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به وی 
ممکن نش�ده اس�ت احضار می شود تا ظرف سی روز پس از انتشار این اگهی با حضور در این شعبه 
از اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی در پرونده شماره کاسه 
439-8 دادی�اری موضوع ش�کایت اقا/خانم آقای پویا علیزاده از خ�ود دفاع نمائید در صورت عدم 

حضور متهم یا عدم اعام عذر موجه تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد .
ک  2651   دادیار شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب رشت)مجتمع تصادفات(- خدیجه حیدری
اگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای مرتضی مجتبی هر دو مجیدی نصرآبادی 

فرزند حسن
خواهان  ش�رکت لیزینگ پارس�یان  دادخواس�تی به طرفیت خوانده  گان فوق الذکر به خواسته مطالبه اجرت المثل مطرح که به این شعبه 
ارجاع به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709980226100164 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران    ثبت و وقت 
رس�یدگی  مورخ 97/9/27 س�اعت10/30  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 کثیراانتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتش�ار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
79542  مدیر دفتر دادگاه شعبه اول ادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

دادنامه
پرونده کاسه 9609980226500607 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران خواهان اقای ابوالفضل عبداله زاده فرزند 
مجتبی به نشانی استان تهران شهرستان تهران شهر تهران پونک بلوار بهار فتح فتح 3 پ6 واحد سه خواندگان شرکت همیار نیروی پارسیان به نشانی 
قزوین خیابان فردوسی شمالی ک شهید معصومی ساختمان ختاتم اقای محمود درویشوند فرزند ربیع به نشانی قزوین خیابان سعدی مجتمع 449ط2 
خواسته ها مطالبه وجه چک مطالبه خسارت تاخیر تایده مطالبه خسارت دادرسی گردشکار- خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باا 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه  و ثبت به کاسه 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 اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص 
دعوای اقای ابوالفضل عبداله زاده فرزند مجتبی به طرفیت شرکت همیار نیروی پارسیان و اقای محمود درویشوند فرزند ربیع به خواسته مطالبه مبلغ 
3000/000/000 ریال موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره 658836 مورخ90/11/23 عهده بانک صادرات شعبه قزوین با احتساب خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تسلیمی با التفات به اینکه وجود مستندات دعوی در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خواندگان به 
میزان وجه مرقوم دارد و با عنایت به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن مصون از هرگونه تعرض خواندگان باقیمانده است با استصحاب بقا دین بر ذمه 
خواندگان دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد به مواد198 و502 و515 و519 و522 قانون ایین دادرس دادگاههای عمومی وانقاب 
در امور مدنی و مواد و 403 و310 و313 قانون تجارت و ماده 19 و تبصره الحاقی ماده دو قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه ان مصوب مجمع 
محترم تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/000/ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 104/436/197ر یال 
بابت هزینه دادرسی و اوراق تقدیمی که مابه التفاوت ان پس از احتساب خسارت تاخیر تادیه دریافت خواهد شد و همچنین پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران راجع به اصل خواسته از تاریخ سرریسد چک لغایت ایصال محکوم به در حق 
خواهان صادر واعام می دارد مدیر محترم دفتر موظف است نسبت به دریافت مابه التفاوت هزینه دادرسی و ابطال تمبر اقدام نماید رای صادره غیابی 

و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
96031 رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه
پرونده های کاسه 9709980210500233 و 9709980210500553 شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت تهران تصمیم نهایی 
شماره 9709970210500796 خواهان ها خانم زهرا عسگری فرزند اسمعیل به نشانی تهران نازی آباد خیابان شهید رجایی ایستگاه بانک کوچه 
شهید هاجری پاک 40 )36 جدید( طبقه 6 واحد 17 و اقای داود ملکی فرزند فرامرز با وکالت اقای علیرضا فراهانی فرزند محمد به نشانی تهران خ 
شریعتی بااتر از تقاطع شهید مطهری پ711 ط2 واحد9 خواندگان اقای مجید محمد خان به نشانی تهران خ ش رجایی میدان بهشت خ مهاجر 
کوچه هفتم پاک 67 اقای سید تقی رضوانی فرزند حمزه به نشانی تهران خ شهید رجایی ایستگاه بانک خ شهید هاجری پاک 36 واحد5 و9و10 
و اقای سید حسین رضوانی درو فرزند حمزه همگی به نشانی تهران خیابان شهید رجایی ایستگاه بانک خ شهید هاجری پ36 واحد5 و خانم مکرم 
رضوانی درو فرزند حمزه خانم مقرب السادات رضوانی درو فرزند حمزه اقای سید عباس رضوانی فرزند حمزه خانم احترام السادات رضوانی درو فرزند 
حمزه خانم فخر السادات جدید بخت خانم اشرف السادات رضوانی درو فرزند حمزه خانم سیده حوری همگی به نشانی تهران خیابان شهید رجایی 
ایستگاه بانک خیابان شهید هاجری پاک 36 واحد5 و9و10و11 خانم اعظم السادات رضانی فرزند حمزه به نشانی تهران خیابان شهید رجایی 
ایستگاه بانک خیابان شهید هاجری پاک36 واحد5 و9 و10 و اقای سید حسین رضوانی فرزند حمزه همگی به نشانی تهران خیابان شهید رجایی 
ایستگاه بانک خ شهید هاجری پ36 واحد5اقای سید مهدی رضوانی درو فرزند حمزه به نشانی تهران خیابان خ شهید رجایی ک هاجری پ36 
واحد و خانم زهرا عسگری فرزند اسمعیل به نشانی تهران نازی آباد خیابان شهید رجایی ایستگاه بانک کوچه شهید هاجری پاک 40 36 جدید 
طبقه شش واحد 17 خواسته ها مطالبه خسارت دادرسی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی الزام به اخذ پایان کار الزام به تنظیم سندر سمی ملک 
وارد ثالث رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان خانم زهرا عسگری فرزند اسمعیل به طرفیت خواندگان مجید محمد خانم اقای سید تقی 
رضوانی فرزند حمزه اقای سید حسین رضوانی فرزند حمزه اقای سید عباس رضوانی فرزند حمزه اقای سید مهدی رضوانی درو فرزند حمزه خانم 
مقرب السادات رضوانی درو فرزند حمزه خانم مرک رضوانی درو فرزند حمزه خانم اشرف السادات رضوانی درو فرزند حمزه اقای سید حسین رضوانی 
درو فرزند حمزه خانم احترام السادات رضوانی درو فرزند حمزه  خانم اعظم السادات رضوانی فرزند حمزه خانم سیده حوری به خواسته الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک مطالبه خسارات دادرسی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی الزام به اخذ پایان کار دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت 
طرفین با توجه به دادخواست واظهارات خواهان با این مضمون که اینجانب به موجب مبایعه نامه عادی به شماره چاپی 136968 در تاریخ93/9/12 
یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 100 متر مربع با پارکینگ و انباری در طبقه پنجم ضلع شمال شرقی واحد19 به پاک ثبتی 550 فرعی از4731 
اصلی بخش شش تهران را از سازنده اقای مجید محمد خان با ثمن معلوم خریداری نمودیم از ثم معامله مبلغ دویست میلیون ریال پای سند مانده 
است ملک را تحویل گرفته ام مقرر شد که در تاریخ 94/4/30 با حضور در دفتر اسناد رسمی 842 تهران سند به نام ما به صورت بالسویه منتقل 
شود نامبرده تا به امروز انجام نداده است ملک فاقد صورتمجلس تفکیکی و پایان کار است خواندگان دیگر به استثنا خوانده ردیف اول و خوانده 
ردیف نهم مالک هستند خوانده ردیف نهم فوت نوده است خواندگان دیگر وراث وی هستند تقاضای استرداد دعوا نسبت به وی را داریم دفاعیات 
خواندگان دوم تا دوازده منهای خوانده ردیف نهم به اینکه ما مالک ممشاعی پاک ثبتی موصوف بودیم توافق کردیم که کل واحدهای سازندگان به 
نام احدی از ما اقای سید مهدی رضوانی درو باشد واحد19 که به خواهانها به توسط سازنده فورخته شده سهم خود سازندان است سند رسمی این 
واحد به نام اقای سید مهدی رضوانی است در معامله ما هیچ نقشی نداشتیم و پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی را ما با هزینه اقای داود ملکی 
انجام دادیم البته در بند شش ماده شش قرارداد سازنده حق فروش سهم الشرکه خود را نداشته است می بایست قبا توافق شکرا را جلب نماید 
اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار به عهده سازندگان مجید محمد خانم و داود ملکی می باشد ما حدود دو ماه است که پایان کار و صورتمجلس 
تفکیک گرفته ایم نه خیر شکایتی در این راستا نداشته ایم اظهارات و دفاعیات وکیل وارد ثالث به اینکه به موجب قرارداد مشارکت در ساخت به 
شماره چاپی 45342 مورخ90/4/4 موکل به همراه خوانده ردیف اول سازنده ملک سایر خواندگان بوده و بر اساس قرارداد فیمابین کلیه تعهدات 
قانونی و قراردادی خود را به انجام رسانده اند به موجب تقسیم نامه عادی منعقده قطعه 19 تفکیکی در حصه اختصاصی و مشاعی سازندگان قرار 
گرفته است قاای محمد خان بدون اطاع و کسب اجازه از شریک خود سازنده دیگر اقدام به انتقال شش دانگ قطعه 19 تفکیکی به خواهانهای 
دعوای اصلی نموده است در این خصوص موکل در تاریخ 93/5/5 اظهارنامه به شریک دیگر ارسال می کند و عدم تنفیذ معامله وی را اعام می 
نماید با توجه به قرارداد فیمابین وتقسیم نامه فیمابین مالکین و شرکای سازنده بند ش ماده شش قرارداد ضمن رد معامله فضولی الزام مالکین به 
انتقال 50سهم از100 سهم اپارتمان موصوف را دارم خیر نتیجه اباغ اظهارنامه را ندارم بلی عاوه بر ارسال اظهارنامه وسال 94 به طرفیت مالکین و 
شریک سازنده به خواسته انتقال  سهم مشاعی و در ملک مورد مشارک در شعبه 181 به شماره بایگانی 940722اقامه دعوا نموده که به دلیل عدم 
انجام تعهدات قانونی از جمله عدم اخذ پایان کار دعوا رد گردیده است البته در این خصوص ابطال معامله فضولی اقدامی نشده است اظهارات اصحاب 
دعوا به اینکه نه وحد  مال سازندگان است که همه این واحدها را اقای محمد خانم به تنهایی فروخته است اظهارات بعدی  خواهانها به اینکه اقای 
داود ملکی را نمی شناسند این قرارداد تا تحویل چهار سال طول کشید چرا در طول این مدت این آقا داود ملکی به ملک سرنزده و هیچ اقدامی 
نکرده است اظهارات بعدی خواندگان ردیف دوم به بعد حاکی از این می باشد که البته سازنده اصلی اقای مجید محمد خان بوده است اقای داود 
ملکی به عنوان سرمایه ذار جلو امده بود و اسم وی به عنوان سازنده در قرارداد پیش فروش امده است درحالی که مالکین تنها به اقای مجید محمد 
خان وکالت کاری در خصوص پروژه داده بودند ضمن اینکه در پرونده شعبه 181 اقی اود ملکی واقای محمد خان حضور داشتند واقای ملکی اورده 
خود را مبلغ صدو هفتاد و هشت میلیون تومان اعام کرده است در عمل سازنده اقای مجید محمد خان بوده است و اقای داود ملکی در محل حضور 
نداشت و هیچ دخالتی در ساخت پروژه نداشت در طول این مدت یک بار این اقای ملکی پیش ما نیامد تا از ما سند بخواهد حتی سازنده در موعد 
معین به تعهدات خود عمل ننمود به ناچار امدیم و در تاریخ92/2/5 متمم نوشتیم و این متمم را اقای محمد خانم حضور داشت و امضا کرد حال که 
محمد خان متواری می شود اقای ملکی پیدایش می شود اقای ملکی بعد از اینکه حدود نود درصد پروژه انجام شده بود وهمه ساکن ملک بودند و 
درمراحل اداری پایانک ار واستعامات حضور داشتند اظهارات بعدی وکیل خواهان وارد ثالث به اینکه اوا به موجب قرارداد مشارکت موکل و محمد 
خان با هم شرکای سازنده لحاظ گردیده اند ثانیا در دعاوی دیگری که مالکین به طرفیت سازندگان از جمله موکل اقامه نموده اند هر دو نفر را عنوان 
شریک سازنده طرف دعوا قرار داده اند متقابا موکل ما نیز به خواسته الزام مالکین به تحویل مدارک واعطا وکالت کاری مشابه وکالت اولیه ای که به 
مجید محمد خان داده شده نمودند که منجر به صدور محکومیت مالکین شده است چنین نیست ایشان به جهت اثبات شراکت خود بخشی از اسناد 
هزینه ای خود را به دادگاه ارایه نموده اند چنانچه اختافی در میزان هزینه کرد هر یک از شرکای سازنده می باشد طبیعتا رسیدگی به ان در صورت 
مطالبه از سوی شریک دیگر می باشد حسب اظهارات خواندگان و تصویر سند رسمی مالکیت واحد مذکور مالک قانونی مبیع خوانده ردیف پنجم 
اقای سید مهدی رضوانی درو می باشد نظر هب مراتب فوق دادگاه ضمن احراز وقوع بیع فیمابین خواهانها و خوانده ردیف اول و انتقال مالکیت 
اپارتمان موضوع دعوا به خواهانها و توجه به اصل صحت قراردادها و پایبندی متعاملین به شروط و اینکه مبیع سابقه ثبتی داشته و معامات راجعه 
به ان نیز باید در دفاتر اسنادرسمی ثبت شود و تنظیم سند رسمی مالکیت از توابع عقد بیع می باشد لذا دادگاه خواسته خواهانها در خصوص تنظیم 
سندر سمی وارد تشخیص و به استناد مواد10و190و219و220و338و362و1284و1289و1290و1301 قانو مدنی و مواد 198 و515 و519 قانون ایین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف پنجم اقای سید مهدی رضوانی درو فرزند حمزه به حضور در دفتر اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی 
واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 100 متر مربع با پارکینگ و انباری در طبقه پنجم ضلع شمال شرقی واحد19 به پاک ثبتی 550 فرعی از 4731 
اصلی بخش 6 تهران بابت اصل خواسته و پرداتخت مبلغ یک میلیون و نهصدو پانزده هزار ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم 
می گردد ودر خصوص سایر خواندگان به دلیل مالک نبودن خواندگان دعوا توجهی  به نامبردگان نداشته و دادگاه به استناد ماده89 ناظر به بند 4 
ماده84 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا را از این حیث صادر واعام می نماید ود رخصوص دادخواست خواهانها به طرفیت کلیه خواندگان 
به خواسته اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه ازمه صدور سند رسمی مالکیت برای مبیع وجودو صدور 
گواهی پایان کار و صورتمجلس تفکیکی برای ملک می باشد و در مانحن فیه با صدور سند رسمی مالکیت مدارک فوق الذکر صارد گردیده است لذا 
دادگاه باس�تناد ماده1257 قانون مدنی و ماده197 قانون ایین دادرس�یمدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر می نماید و نظر به اینکه خواهانها 
دادخواست خود را نسبت به خانم فخرالسادات جدید بخت تقاضای استرداد نموده اند لذا صرف نظر از صحخت و سقم قضیه دادگاه باستناد بند ب 
ماده107 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر واعام می نماید و راجع به دادخواست ورود ثالث نیز نظر به مراتب فوق و علی الخصوص 
محتویات پرونده واظهارات اصحاب دعوای اصلی به نظر می رسد که حضور خواهان واد ثالث در قرارداد مشارکت در ساخت به عنوان سرمایه گذار 
بوده است علی هذا دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و به استناد ماده1257 قانون مدنی وماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بی 
حقی خواهان صادرواعام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است دفتر 

دادنامه اباغ گردد.
96029 رئیس شعبه183 دادگاه عمومی حقوقی تهران
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512/84رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه س�ید مهدی غفائی  داراي شناس�نامه ش�ماره 2170 به شرح دادخواست به کاس�ه 1/970850 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان س�ید ابراهیم ضیائی  به شناسنامه 549 در تاریخ 1380/12/7 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-فاطمه جانباز ش ش 309 ت ت 1306 همسر متوفی 2- سید محمد غفائی 
ش ش 854 ت ت 1329 –3-س�ید عل�ی غفائ�ی ش ش 853 ت ت 1328 فرزندان متوفی 4- س�ید امیر محمد غنائی ش ش 855 ت ت 
1331—5-س�ید احمد غفائی ش ش 970 ت ت 1335 فرزندان متوفی 6- س�ید قاس�م غنائی ش ش 1131 ت ت 1339---7- سید ناصر 
غنائ�ی ش ش 1132 ت ت 1341 فرزن�دان متوفی 8- بی بی زهرا غنائ�ی ش ش 1133 ت ت 1343---9- بی بی عذری غنائی ش ش 11 ت 
ت 1345 فرزندان متوفی 10- بی بی معصومه ضیائی ش ش 10839 ت ت 1350 ---11- بی بی اش�رف ضیائی ش ش 10838 ت ت 1348 
فرزندان متوفی  –متوفی بجز نامبردگان باا  ورثه دیگری ندارد   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 1 شوراي حل اختاف بینالود-طرقبه

511/85آگهي اباغ دادنامه
پیروآگهي قبلي بدینوسیله به اقاي حشمت اله نجفوند دیر کوندی فرزند لطفلی  فعا مجهول المکان  اباغ مي گردد در مورد شکایت محمد 
رضا فراز میرزائی  علیه ش�ما دایر بر مش�ارکت در سرقت بموجب حکم ش�ماره 9709977591300909 در پرونده کاسه 113/970283 به 
تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شاق تعزیری و رد مال  محکوم گردیده اید راي صادره غیابي و ظرف مهلت مقرر قانونی  قابل واخواهي 

درهمین دادگاه مي باشدرایگان
مدیر دفتر  شعبه113دادگاه کیفری2 مشهد

511/86آگهي اباغ دادنامه
پیروآگهي قبلي بدینوسیله به آقای  سعید زواری فرزند علی  فعا مجهول المکان  اباغ مي گردد در مورد آقای سراج زمانی دایر بر خیانت 
در امانت  بموجب دادنامه ش�ماره 9709977591201089 در پرونده کاس�ه 112/970556 به تحمل ش�ش ماه حبس محکوم گردیده اید 
مرات�ب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد راي صادره غیابي و از تاری�خ درج در زونامه در مهلت مقرر قانونی  قابل واخواهي در دادگاه 

مي باشدرایگان
مدیر دفتر  شعبه112دادگاه کیفری2 مشهد

511/87آگهي اباغ دادنامه
پیروآگهي قبلي بدینوس�یله به آقای  کاظم وحدتی   فعا مجهول المکان  اباغ مي گردد در مورد ش�کایت سعیده فیاض کارده علیه شما  
دایر بر کاهبرداری   بموجب حکم شماره 9709977591201112 در پرونده کاسه 112/961578 به تحمل دو سال حبس تعزیری –پرداخت 
41/000/000 ریال در حق صندوق و همین مبلغ در حق شاکی  محکوم گردیده اید راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت مقرر 

قانونی  قابل واخواهي در دادگاه مي باشدرایگان
مدیر دفتر  شعبه112دادگاه کیفری2 مشهد

511/88آگهی اباغ دادنامه
شماره بایگانی:970842-پیرو آگهی قبلی بدینوسیله به خانم طاهره جالی ف قربانعلی و آقای محمد حسین جالی ف قربانعلی  فعا مجهول 
المکان اباغ می گردد به موجب دادنامه شماره 9709977592801175 -97/8/22 صادره از شعبه 128 دادگاه کیفری 2 مشهد متهم هستید 
1-خانم جالی به تحمل شش ماه حبس و 15 ضربه شاق و 2- آقای جالی به تحمل 5 سال حبس و 74 ضربه شاق و رد عین اموال مسروقه 
و در صورت نبود به قیمت آن  که بموجب رای صادره فوق به تحمل آن  محکوم گردیده اید رای صادره غیابی و قابل واخواهی است مراتب 
یک نوبت آگهی می گردد که چنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت 20 روز پس از درج در روزنامه قابل واخواهی و سپس 

ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی می باشدرایگان
مدیر دفتر شعبه 128 دادگاه کیفری 2 مشهد 

511/89آگهی اباغ دادنامه
شماره بایگانی:970841-پیرو آگهی قبلی بدینوسیله به سعید یاری ف محمد باقر   فعا مجهول المکان اباغ می گردد به موجب دادنامه 
شماره 9709977592801148صادره از شعبه 128 دادگاه کیفری 2 مشهد متهم هستید کاهبرداری  که بموجب رای صادره فوق به تحمل 
یک سال حبس و پرداخت مبلغ 37/000/000 ریال جزای نقدی   محکوم گردیده اید رای صادره غیابی و قابل واخواهی است مراتب یک نوبت 
آگهی می گردد که چنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت 20 روز پس از درج در روزنامه قابل واخواهی و سپس ظرف 20 

روز قابل تجدیدنظر خواهی می باشدرایگان
مدیر دفتر شعبه 128 دادگاه کیفری 2 مشهد 

511/90آگهي اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهي های قبلي به اقاي علی نصرتی فرزند محمد فعا مجهول المکان اباغ مي شود به اتهام رانندگی بدون گواهینامه  که 
به موجب دادنامه شماره 9709977590701178  مورخ  97/8/21   در پرونده کاسه 107/970536  به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال به 
عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده اید مراتب در روزنامه رج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه  ظرف 

مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است رایگان
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری دو مشهد

511/91آگهی اباغ دادنامه
در پرونده کاسه 970524 و پیروآگهی قبلی بدین وسیله به آقای ابوالفضل ضامن مقدم فرزند غام   فعا مجهول المکان اباغ می گردد 
به موجب دادنامه ش�ماره 9709977592601210  صادره ازش�عبه 126 دادگاه کیفری 2 مشهد متهم هستید به ضرب و جرح عمدی  که به 
موجب رای صادره فوق به تحمل هش�ت ماه حبس تعزیری و پرداخت دیه در حق صدیقه عاس�یمی  محکوم گردیده اید رای صادره غیابی 
وقابل واخواهی اس�ت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت بیس�ت روز  پس ازدرج 

درروزنامه به این دادگاه تسلیم نماید.رایگان
منشی شعبه 126 دادگاه کیفری 2مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/92آگهی اباغ دادنامه
ش�ماره بایگانی:970668-بدینوس�یله به محکوم علیه سید جال هاش�می فرزند حبیب اله فعا مجهول المکان به اتهام نگهداری 1/20 
گرم بنگ )حش�یش(در پرونده کاس�ه 970668 ش�عبه شش دادگاه انقاب اس�امی مش�هد اباغ می گردد که طی حکم غیابی شماره 
9709975150301013 مورخ�ه 97/8/23 ب�ه پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی که پانصد هزار ریال آن بدل از 5 ضربه ش�اق اس�ت 
محکوم شده اید رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی و رسیدگی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 

روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد رایگان 
دفتر شعبه ششم دادگاه انقاب اسامی مشهد

511/93آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای امیر زارع برجی فرزند غامعلی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در خصوص شکایت آقای سید 
مجید حسینی  علیه شما دایر به توهین به موجب دادنامه به شماره 9709977591701245 در پرونده به کاسه 117/970575 این شعبه  به 
تحمل 45 ضربه شاق تعزیری محکوم گردیده اید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 

ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی می باشدرایگان
مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/94آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به محکوم علیه علی رضا رجبی فرزند اس�داله فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در خصوص شکایت 
آق�ای حمیدرض�ا صادقی علیه ش�ما دای�ر به انتقال م�ال غیر به موج�ب دادنامه ب�ه ش�ماره 9709977591701276  به ش�ماره پرونده 
9709985146800205 و به کاسه 970504 این شعبه به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال مور د کاهبرداری و پرداخت مبلغ چهل و 
پنج میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت  محکوم گردیده اید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این 

دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی می باشدرایگان
مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/95آگهي دادنامه
ش�ماره بایگانی:970090-بدینوس�یله به آقای  عنایت عرفانی فرزند محمد سرور دایر به نگهداری سه گرم و سی و دو سانتی گرم هروئین 
فشرده فعا مجهول المکان اباغ می شود به موجب حکم شماره 9709975150400312-1397/3/28 به تحمل چهار سال حبس تعزیری و 
پنجاه ضربه شاق تعزیری و پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی  در حق صندوق دولت محکوم شده اید راي صادره غیابي و از تاریخ 

درج در روزنامه در مهلت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه است رایگان
مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی مشهد

511/96آگهی اباغ دادنامه
شماره بایگانی:970246-بدینوسیله به محکوم علیهم آقایان 1-عادل رفیعی توکل فرزند علی –آزاد به قید التزام دائر به نگهداری 6 سانتی 
گرم هروئین 2- جعفرجشن پورگان فرزند رمضان علی –آزاد به قید وثیقه دائر به نگهداری 80 سانتی گرم شیره مطبوخ تریاک 3- علی 
اژدری فرزند رضا –آزاد به قید وثیقه دائر به نگهداری 15 گرم و 18 سانتی گرم شیره مطبوخ تریاک فعا مجهول المکان اباغ می گردد که طی 
حکم غیابی شماره 9709975150200988  مورخه 97/8/24  متهم ردیف اول به پرداخت سه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق 
دولت و تحمل 40 ضربه شاق تعزیری و متهم ردیف دوم  به پرداخت یک میلیون و هفتاد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت )یک میلیون 
ریال آن بدل از شاق تعزیری است و متهم ردیف سوم به پرداخت یک میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و تحمل 16 
ضربه شاق تعزیری محکوم گردیه اند رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی و رسیدگی در این دادگاه و 

پس از آن ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد رایگان 
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه انقاب اسامی مشهد

511/97آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله به آقای حمزه عمرانی فرزند اسماعیل فعا مجهول المکان اباغ می شود در پرونده کاسه 970369 به اتهام حمل و نگهداری مواد 
مخدر و حسب دادنامه  به شماره ی 9709975150100932 در مورخ 1397/8/10 به طور غیابی به یک میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه 
ضربه شاق تعزیری محکوم شده اید چنانچه اعتراض دارید ظرف بیست رو زا تاریخ اباغ فرصت دارید از همین دادگاه تقاضای واخواهی 
نمائید و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی خواهد بود.در غیر این صورت جهت اجرا 

حکم برابر با مقررات اقدام خواهد شد رایگان
دفتر شعبه 4 دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی مشهد

511/98آگهي اباغ دادنامه به متهم مجهول المکان 
کاسه بایگانی :950172 و شماره دادنامه 9709977592401273 به متهم قاسم بهره مند فرزند امیر اباغ می گردد به موجب دادنامه فوق 
به اتهام سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه در شب موضوع شکایت آقای مرتضی رجبی زاده عطار به تحمل شش ماه حبس و سی ضربه 
شاق و رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه در حق شاکی محکوم گردیده اید رای صادره غیابی محسوب ظرف 20 روز از تاریخ الباغ واقعی 
به متهم قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه می باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز وفق مقررات قابل تجدیدنظر خواهی 

در محاکم محترم تجدیدنر استان خراسان رضوی می باشد رایگان 
مدیردفترشعبه124 دادگاه کیفری دو مشهد

511/99آگهي اباغ دادنامه
ش�ماره بایگانی:970233-پیروآگهي قبلي بدینوسیله به اقایان 1-مرتضی زینل نیا طوسی فرزند غامعلی به اتهام )الف-انتقال مال 
غیر –ب-معاونت در جعل سند رسمی ( به تحمل هفت سال حبس و رد مال از بابت انتقال مال غیر و تحمل دو سال حبس از جهت 
معاونت در جعل س�ند رس�می که مجازات اش�د قابل اجرا خواهد بود 2محمد باقر دوستیان متهم به معاونت در جعل سند رسمی به 
تحمل دو س�ال حبس فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد شکایت آقای علی بندار و خانم فاطمه گلمکانی به موجب دادنامه 
ش�ماره 9709977591501175-1397/8/5 ب�ه مجازاتهای فوق محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه رج می گردد راي 
صادره غیابي و از تاریخ در ج در روزنامه ظرف مهلت مقرر قانونی  قابل واخواهي درهمین دادگاه مي باشد)نش�انی دادگاه مش�هد-

بلوار شهید شیرودی 13 مجتمع قضایی عدالت(رایگان
مدیر دفتر  شعبه115دادگاه کیفری2 مشهد

511/100آگهي اباغ دادنامه به متهم مجهول المکان 
کاس�ه بایگان�ی :970212 و ش�ماره دادنامه 9709977592401245 ب�ه متهم امید رضا گیر بانی فرزند حس�ن قلی  اباغ می گردد 
ب�ه موجب دادنامه فوق به اتهام ترک انفاق ش�اکیه خصوصی خانم زهرا طائی به تحمل ش�ش ماه حب�س تعزیری )از نوع درجه 6(
محکوم گردیده اس�ت رای صادره غیابی محس�وب ظرف 20 روز از تاریخ اباغ واقعی به متهم قابل واخواهی در همین ش�عبه دادگاه 
می باش�د و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیس�ت روز وفق مقررات قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنر استان 

خراسان رضوی می باشد رایگان 
مدیردفترشعبه124 دادگاه کیفری دو مشهد

511/101آگهي اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهي قبلي به آقاي محمد وظیفه فرزند غامرضا و مریم علیزاده فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد شکایت  
فاطمه بهادری  علیه ش�ما دایر بر رابطه نامش�روع به موجب حکم ش�ماره 97/8/20-1108 در پرونده کاسه 970436 هر یک به 99 
ضربه شاق تعزیری محکوم شده اید لذا   مراتب بدینوسیله در روزنامه درج مي گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت قانوني قابل واخواهي در این دادگاه است رایگان
مدیردفتر شعبه 118 دادگاه کیفری 2  مشهد

511/102آگهی دادنامه
متهمین 1-محمود محمد زاده محمد یار 2-مهدی موائی 3-یاوری طی ش�ماره دادنامه 9709977592801157 به کاس�ه بایگانی 
128/970701 به اتهام مش�ارکت در کاهبرداری به س�ه س�ال حبس و پرداخت مبلغ چهار میلیاردو هفتصد و بیست و پنج میلیون 
شش�صدو پنجاه هزار ریال به جزای نقدی به نفع درآمد های دولت به مبلغ یازده میلیون و نهصدو بیس�ت هزار تومان در حق حامد 
حس�ن پور گیانی 2 مبل�غ 9675000 هزار تومان در حق آقای ابراهیم ترابی بیگی 3-مبل�غ 104000000 میلیون تومان در حق آقای 
رسول جعفری زاوه 4-مبلغ 7650000 هزار تومان در حق آقای علی رضا نیک بخت چری 5- مبلغ 9300000 هزار تومان در حق آقای 
محمد حسن حشمت 6- مبلغ 1680000 هزار تومان در حق آقای علی راد 7- مبلغ 61480000 تومان در حق آقای خادم حسینی 8- 
مبلغ 13000000 میلیون تومان ر حق آقای علی اکبر رضولنی 9-مبلغ 7860000 هزار تومان در حق آقای ناصر وطن پرست 10- مبلغ 
21780000 تومان در حق آقای علی صادق مقدم عباس پور 11-مبلغ 124000000 میلیون تومان در حق آقای محمد سلطانی 12- مبلغ 
60100000 ه�زار توم�ان در حق آقای حس�ین مازندرانی 13- مبلغ 15000000 میلیون تومان در ح�ق آقای حجت عطاران 14 مبلغ ده 
میلیون تومان در حق آقای محمد رضا رضایی بقال زاده محکوم گردیده اس�ت رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ نش�ر 
آگهی در روزنامه کثیراانتشر قابل واخواهی در این شعبه و سپپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
خراسان رضوی می باشد لذا به واسطه نامعلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور کیفری تحت تعقیب قانونی می باش�د مراتب در روزنامه آگهی نامبرده در وقت مقرر در ش�عبه 128 دادگاه کیفری جزایی 2 

مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمائید رایگان
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 128 ددگاه کیفری دو مجتمع عدالت مشهد

103 /512اجرائیه
شماره بایگانی شعبه 960290 مشخصات محکوم له / محکوم لهم:جواد حسامی  فرزند ابوالقاسم به نشانی:طرقبه امام رضا 9/1 مبل لیپاریس-
مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم:علی اصغر امینی پور فرزند قربان  –مجهول المکان-محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم 
مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه 9609975710500587   محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 6/645/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
چک تا زمان وصول که از ناحیه اجرای احکام بر اساس شاخص تورم اعامی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق محکوم له پرداخت 
نیم عش�ر دولتی به عهده محکوم علیهم می باشد  -محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روزمفاد انرا بموقع اجرا 
گذارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به 
ازان میسر باشد چنانچه خود راقادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یامقداروقیمت همه اموال 
منقول وغیرمنقول ، به طورمشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیزفهرست 
نقل وانتقاات وهرنوع تغییردیگردر اموال مذکور اززمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید واا به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه ازاعام 
کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی وماده 20 ق.م.ا 
وماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(5- انتقال مال به دیگری به هرنحو باانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردومجازات می شود .)ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود ازادی محکوم علیه اززندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی طرقبه شاندیز 

511/104آگهي اباغ حکم
ش�ماره بایگانی:970536-بدینوس�یله به آقای ذوالفقار شهنازی خوشخو فرزند علی جمعه  فعا مجهول المکان اباغ می شود در پرونده 
کاسه 970536  شعبه سوم دادگاه انقاب اسامی مشهد به اتهام نگهداری پنج گرم و 30 سانتی گرم هروئین فشرده و شیشه طی حکم 
شماره 9709975150001243 به تحمل شش سال حبس تعزیری و 50 ضربه شاق تعزیری و پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال جزای 

نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است راي صادره غیابي در مهلت مقرر قانونی  قابل واخواهی در همین شعبه می باشد  رایگان
شعبه سوم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی مشهد

511/105آگهي اباغ حکم
-بدینوسیله به آقای علی جهانی فرزند عباس  فعا مجهول المکان اباغ می شود در پرونده کاسه 970285  شعبه هشتم  دادگاه انقاب 
اسامی مشهد به اتهام نگهداری و حمل 5 سانتی گرم هروئین فشرده  طی حکم شماره 9709975150500559 به پرداخت دو میلیون ریال 

جزای نقدی محکوم گردیده است راي صادره غیابي در مهلت مقرر قانونی  قابل واخواهی در همین شعبه می باشد  رایگان
شعبه هشتم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی مشهد

511/106آگهي اباغ حکم
-بدینوسیله به آقای محسن خوشخو  فعا مجهول المکان اباغ می شود در پرونده کاسه  961059 شعبه سوم دادگاه انقاب اسامی مشهد 
به اتهام  دخالت غیر مجاز در امور دندان پزشکی طی حکم شماره 9709975150000095 به پرداخت 20000000 ریال جزای نقدی در حق دولت 

محکوم گردیده است راي صادره غیابي در مهلت مقرر قانونی  قابل واخواهی در همین شعبه می باشد  رایگان
شعبه سوم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی مشهد

511/107آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواهان  بانک ملت   دادخواستی به طرفیت خوانده فاطمه خراشادی زاده فرزند محمد علی  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد)47 حقوقی سابق( واقع در خراسان رضوی-مشهد-ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به شماره پرونده 
کاسه 970729 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 هی عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/108آگهی اباغ وقت دادرسی و ضمائم به خوانده 
کاسه پرونده :34/920341  وقت رسیدگی :97/10/4 ساعت 8  خواهان :خانم کبری طباطبایی خوانده:1-سعید اسفندیاری فرزند محمد 
رضا 2-ابراهیم غامی فرزند محمد  خواس�ته :اثبات وقوع عقد بیع + الزام به تنظیم س�ند رس�می بدینوس�یله اعام می گردد خواهان 
دادخواس�تی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع  گردیده که به 
شماره 34/920341 ثبت و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خواندگان به درخواست خواهان  و دستور شورا و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي 
ظرف یک ماه بدفتر این شورا مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت 

رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/109آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواهان  ش�رکت تعاونی اعتبار ثامن اائمه    دادخواس�تی به طرفیت خوانده علی اصغر جمالی فرزند علی  به خواسته مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 20 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد)47 حقوقی سابق( واقع در خراسان رضوی-مشهد-ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و 
به شماره پرونده کاسه 970701 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/15 ساعت 9 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هی عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/110آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواهان  شرکت تعاونی اعتبار ثامن اائمه    دادخواستی به طرفیت خوانده احمد قربانی سورانی فرزند غامعلی   به خواسته مطالبه 
وجه چک و مطالبه خس�ارت دادرس�ی و مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده  که جهت 
رسیدگی به شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد)47 حقوقی سابق( واقع در خراسان رضوی-مشهد-ابتدای 
بلوار ش�هید مدرس ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 970702 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/16 ساعت 8/30 
تعیین ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هی 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده پس ازنشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/111آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواهان  بانک مهر اقتصاد     دادخواس�تی به طرفیت خوانده  س�ید محمد مهدی اس�حقی   به خواس�ته مطالبه وجه چک و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 20 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مش�هد)47 حقوقی س�ابق( واقع در خراسان رضوی-مشهد-ابتدای بلوار شهید مدرس 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 970699 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/17 س�اعت 8/30 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه هی عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از 
مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/112آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواهان  بانک مهر اقتصاد     دادخواستی به طرفیت خوانده محمد یاسر تقی آبادی   به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرس�ی و مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مش�هد)47 حقوقی س�ابق( واقع در خراس�ان رضوی-مشهد-ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع 
و به ش�ماره پرونده کاس�ه 970714 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/18 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده  و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه هی عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده پس ازنش�ر آگهی و اطاع از مفاد 
آن ب�ه دفت�ر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریاف�ت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/113آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواه�ان  بان�ک رفاه کارگران     دادخواس�تی به طرفیت خوان�ده خدابخش مرادی فرزند علی مدد به خواس�ته مطالبه وجه چک و 
مطالبه خس�ارت دادرسی و مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده  که جهت رسیدگی به 
شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد)47 حقوقی سابق( واقع در خراسان رضوی-مشهد-ابتدای بلوار شهید 
مدرس ارجاع و به شماره پرونده کاسه 970547 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/15 ساعت 11 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه هی عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از 
مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/114آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواه�ان  بان�ک ملت    دادخواس�تی ب�ه طرفیت خوانده حس�ین رباطی فرزند عید محمد  به خواس�ته مطالبه وج�ه چک و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 20 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مش�هد)47 حقوقی س�ابق( واقع در خراسان رضوی-مشهد-ابتدای بلوار شهید مدرس 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 970726 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/19 س�اعت 8/30 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه هی عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از 
مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/115آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان   رضا بخشعلی زاده شیروان   دادخواستی خوانده مهدی نیازی فرزند محمد حسین  به خواسته :  الزام به تنظیم سند رسمی ملک-
اثبات وقوع بیع مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کاسه 9709987575400630  شعبه4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
امام خمینی مشهد  ثبت  و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/8 ساعت8/30 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می 
شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/116آگهی
ش�ماره بایگانی:970803-پیروآگهی قبلی در خصوص دادخواس�ت خانم منیره پوراله بطرفیت آن جنابان امین شریفی فرزند فقیر و علی 
محرابی فرزند مهدی و سمیه اسمعیلی فرزند حسین به استحضار می رساند خواسته ابطال اجراییه و اثبات وقوع عقد بیع ثبت نیز به خواسته 

های خواهان اضافه گردید لذا مراتب افزایش خواسته به حضور از طریق آگهی روزنامه اباغ می گردد
شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/117آگهی
شماره بایگانی:970807-پیروآگهی قبلی در خصوص دادخواست  آقای محمد حسن نصراله زاده  بطرفیت آن جنابان بهمن و نازلی هر دو 
کاریزئی  به استحضار می رساند خواسته ابطال اجراییه ثبت نیز به خواسته های خواهان اضافه گردید لذا مراتب افزایش خواسته به حضور 

از طریق آگهی روزنامه اباغ می گردد
شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/118آگهی
ش�ماره بایگانی:970790-پیروآگهی قبلی در خصوص دادخواس�ت   احمد غفاریان طوسی ثانی فرزند غامرضا  بطرفیت آن جنابان ایمان 
بهرامی و محسن سااریان به استحضار می رساند خواسته ابطال اجراییه ثبت نیز به خواسته های خواهان اضافه گردید لذا مراتب افزایش 

خواسته به حضور از طریق آگهی روزنامه اباغ می گردد
شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/119آگهی
شماره بایگانی:970787-پیروآگهی قبلی در خصوص دادخواست   سید کمال صاحبکار خراسانی فرزند سید حسن  بطرفیت آن جنابان زهرا 
یاوری و رضا مالوف فاروجی  به استحضار می رساند خواسته ابطال اجراییه ثبت نیز به خواسته های خواهان اضافه گردید لذا مراتب افزایش 

خواسته به حضور از طریق آگهی روزنامه اباغ می گردد
شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/120آگهی اباغ اجرائیه
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به اسماعیل سلطنتی فرزند محمد   که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد طبق اجرائیه 
صادره از ش�عبه 4  در پرونده کاس�ه 970048 به موجب دادنامه شماره 9709977575400675 صادره از شعبه 4 محکوم علیه محکوم به 
پرداخت مبلغ 984/000/000 ریال به عنوان اصل خواس�ته و پرداخت مبلغ 18/165/000 ریال خس�ارت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر 
تادیه با ماخذ شاخص تورم اعامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 1397/1/20 لغایت تاریخ اجرای دادنامه و مبلغ 29/816/000 ریال 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 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 اباغ 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 کثیر اانتش�ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتش�ار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره 

اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول  هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
مدیر دفترشعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/180آگهی اباغ وقت دادرسی
کاسه پرونده: 29/970836 ؛ وقت رسیدگی:1397/10/2 ساعت 8/30 ؛ خواهان: بانک صادرات ، خواندگان: حسین دانشور ثانی فرزند جال 
؛ اسماعیل یوسفی فرزند حسن – بهرام شیخ زاده ثانی فرزند اسماعیل – زهرا بهنام راد فرزند برات محمد –مجهول المکان ؛ خواسته: مطالبه 
وجه ؛ خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 29 ارجاع گردیده  و وقت رسیدگی تعیین شده به 
علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی در مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حضور بهم رساند.
دفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  شهرستان مشهد

511/181آگهی اباغ وقت دادرسی
کاس�ه پرونده: 29/970835 ؛ وقت رسیدگی:1397/10/3 س�اعت 8/30 ؛ خواهان: بانک صادرات ، خواندگان: خدیجه سلطانی اول فرزند 
اصغر- علیرضا میرنژاد فرزند کریم  –مجهول المکان ؛ خواسته: مطالبه وجه ؛ خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 29 ارجاع  و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی در 
مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی  حضور بهم رساند.
دفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  شهرستان مشهد

511/182آگهی 
خواهان آقای غامرضا انصاری  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمدرضا براهویی به خواسته مطالبه وجه تقدیم  دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 252 شورای حل اختاف مجتمع 5 میرزا کوچک خان مشهد به کاسه 971015  ثبت 
گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/15 س�اعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73  قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حاضر گردد.
شعبه 252 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/183آگهی 
خواهان/خواهان ها س�ید مهدی اربابی محمد آباد دادخواس�تی به طرفیت خوانده/خواندگان کاظم یعقوبی به خواسته مطالبه وجه تقدیم  
دادگاه های عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع ش�ماره پنج مشهد واقع در 
مشهد- میدان میرزا کوچک خان –روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاسه 970932  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/12 
ساعت 8 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 انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی  حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/184آگهی 
خواهان علی محمد زاده س�رند با وکالت عباس�ی دادخواستی به طرفیت خوانده هادی قادری  به خواسته مطالبه وجه تقدیم  دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج مشهد واقع در مشهد- میدان میرزا 
کوچک خان ارجاع و به کاس�ه 970975/241  ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/12 ساعت 8 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 انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه 

و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حاضر گردد.
منشی شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/185آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقایان و خانمها نس�ترن و س�ینا و نازیا و س�هیل و سوس�ن و ندا و ادن همگی کاظمیان )ورثه آقای ذبیح اله 
کاظمیان( فرزند ذبیح اله کاظمیان مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دعوی خانم معصومه درگزی بطرفیت ش�ما به خواس�ته اثبات 
عقد بیع و الزام به تنظیم س�ند رسمی خودرو هیونداآونته آبه ش�ماره پاک 197 ی 27 ایران 12 بموجب دادنامه 9709977501001205 در 
پرونده 970966 محکوم شده اید به تعویض پاک و تنظیم سند رسمی خودرو هیونداآونته آبه شماره پاک 197 ی 27 ایران 12 به شماره 
موتور G4GC9546368  و ش�ماره شاس�ی NA6NG33249C108189 نیز پرداخت مبلغ 2847750 ریال هزینه دادرسی و روزنامه در 
حق خواهان. مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گرد رأی صادره غیابی وظرف مدت 20 روز از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این شورا است . 
مسئول دفتر شعبه 10 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/186آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای احمد اسماعیل زاده و ناصر خرم نژاد فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای 
حسین ضیافتی کفش دوگر با وکالت سعید اکبری علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977508901150 در 
پرونده کاسه 970676 حکم بر محکویت تضامنی خواندگان )احمد اسماعیل زاده ، ناصر خرم نژاد ( به پرداخت مبلغ 200000000 ریال بابت 
اصل خواسته چک ش 207758-1396/8/28 و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تأخیر در تأدیه بر اساس )فرمول مبلغ چک ضربدر 
ش�اخص بهای کااها و خدمات مصرفی از تقدیم دادخواست 1397/5/22(و نیز پرداخت مبلغ 337500 ریال بابت خسارت وارده به سبب 
هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان )حسین ضیافتی کفش دوگر( شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است. 
مسئول دفتر  شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد  

511/187آگهی
پیرو آگهی های قبلی به س�عید کامل حدادان فرزند محمد فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست آقای کاظم ماه جبین 
فرد فرزند عزت اله به خواس�ته مطالبه وجه چک بموجب حکم 9709977501500857 به کاس�ه پرونده 9709987501500540 حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت 1- مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه چکها)بابت اصل خواسته( 2- مبلغ دو میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار 
ریال )خس�ارات دادرس�ی ( 2- پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چکها از تاریخ سررس�ید آنها )516868 مورخ 1394/7/16 و 772687 
مورخ 1394/10/3( تا زمان وصول وجه چکها بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی ایران که محاسبه 
دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف انجام و در حق خواهان صادر واعام می گردد مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 

می گردد . رأی صادره غیابی واز تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/67آگهی احضار متهم 
درپرونده کاسه 223/970424 آقای عمادالدین فاطمی  به اتهام در معرض فروش قراردادن معجون غیر قابل عرضه و مصرف به دلیل 
آلودگی تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب در 
روزنامه آگهي نامبرده مکلف است  ظرف 30 روز در شعبه 223 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب دادسرای ناحیه 2مشهد جهت دفاع 

از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد رایگان
دادیار شعبه 223 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد

511/68آگهی احضار متهم 
درپرونده کاس�ه 931257 ش�عبه 206 بازپرسی  دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد-آقای محمد ترقینی فرزند علی  به موجب 
شکایت آقای کاظم خاکسار مقدم   به اتهام جعل و کاهبرداری   تحت تعقیب مي باشد و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم 
امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار آگهي 

و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد رایگان
بازپرسی  شعبه 206 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد

511/69آگهی 
بدینوسیله به خانم میترا چمچاق فاقد مشخصات بیشتر  اباغ می گردد حسب شکایت خانم زینب رودی دائر بر تهدید و توهین  پرونده 
کاسه 125/970602 ثبت و وقت رسیدگی برای مورخه 97/10/10 ساعت 10صبح  تعیین شده است لذا به مشارالیها اباغ می گردد در 

وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید و اا دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهدنمود رایگان
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 125 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/70آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای رضا زردادی فاقد مشخصات بیشتر اباغ می گردد حسب شکایت آقای کاظم حسین زاده  دائر بر ایراد جرح عمدی 
با چاقو پرونده کاسه 125/970865 تشکیل و وقت رسیدگی برای مورخه 97/10/10 ساعت 9 صبح تعیین شده است به نامبرده اباغ 

می گردد در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید و اا دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهدنمود رایگان
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 125 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/71آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقایان 1-جواد نیش�ابوری 2-علی نیش�ابوری  اباغ می گردد جلسه رسیدگی به اتهام ش�ما دایر به ایراد صدمه بدنی  
موضوع ش�کایت آقای س�عید باقری و ناصر رضاییان  راس ساعت 9 صبح مورخ 97/10/12 در محل این شعبه برگزار خواهد گردید لذا 
به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب از طریق جراید کثیر اانتشار به شما اباغ 
می گردد مقتضی است در وقت مقرر حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی فوق الذکر تصمیم 

قانونی اتخاذ خواهد گردیدرایگان
مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه کیفری 2 مشهد

آگهی512/72
خواهان محمد علی جلوس جمش�یدی فرزند محمد کریمی با وکالت صفا نصیری دادخواس�تی مبنی  بر  1-الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک )شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت 200 متر به شماره ثبتی 267 فرعی از 21-اصلی واقع در عنبران 2-اثبات وقوع بیع )مورخ 
1380/11/18 فی مابین موکل و مورث خوانده گان (بطرفیت 1-محمود محمدی فرزند علی اکبر 2- بتول اسماعیل زاده عنبران 3- علی 
اصغر و علی و حمید و فرشته و زهرا و صغری و طیبه و فاطمه همگی محمدی عنبران فرزندان ابوالقاسم 3- ماشااله حاتنمی راد 4- علی 
و امیر و و محمد و وجیهه و ملیحه همگی محمدی عنبران فرزندان محمد حس�ین 5- محمد حس�ن و معصومه محمدی عنبران فرزند 
مراد علی 6- محمد حسن و معصومه محمدی عنبران 7- مراد علی و مجید و مجتبی و مهران و زهرا و فاطمه و منیره همگی اردشیری 
عنبران�ی 8- زه�را صفری برج�ی 9- راحله و بهاره محمدی عنبران فرزندان محمد علی 10- غام علی و زلیخا و انس�یه و لیا همگی 
احمدیان کاته 11- اکبر و علی و عباس و بهناز و نرگس محمدی عنبران فرزندان محمد صادق تقدیم دادگاه حقوقی شهرستان بینالود 
نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده وبه کاسه شماره 970416 ثبت که ووقت رسیدگی آن مورخه 1397/10/10 ساعت 12 
ظهر تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده گان ودرخواست خواهان به تجویزماده 73 ق.آ.د.م ودستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده پس از نش�رآگهی واطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام 

آدرس کامل ودقیق خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت رسیدگی دردادگاه حاضرشود .
مدیردفترشعبه دوم عمومی حقوقی دادگستری طرقبه – شاندیز

512/73آگهی
خواهان ها رضا و عباس و فریده و پریچهر و ملیحه و محمد و احمد و مریم همگی غفوریان نوروزی فرزندان حسین با وکالت خانم سارا 
صفائی دادخواستی مبنی  بر 1-الزام به تنظیم سند رسمی اجاره )غیر منقول(الزام به تنظیم سند از اراضی چاه خاصه پاک 170-اصلی 
بخش 10 مشهد (2- تنفیذ قرارداد )غیر مال()اثبات قرارداد (بطرفیت 1- سید احمد اسحاق نیا فرزند محمود 2- غامعلی محمد زاده 
عیدگاهی فرزند مرتضی 3- محمد حس�ین فخر فرزند عبدالعظیم 4- محمد علی نبی زاده تقدیم دادگاه حقوقی شهرس�تان بینالود 
نموده که جهت رس�یدگی به این ش�عبه ارجاع شده وبه کاسه ش�ماره 970402 ثبت که ووقت رسیدگی آن مورخه 97/10/17 ساعت 
10/30 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده گان ودرخواست خواهان به تجویزماده 73 ق.آ.د.م ودستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخواندگان پس از نشرآگهی واطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن 

اعام آدرس کامل ودقیق خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت رسیدگی دردادگاه حاضرشود .
مدیردفترشعبه دوم دادگاه حقوقی بینالود ) طرقبه – شاندیز(

512/74آگهی
خواهان یوس�ف نوروزنژاد فرزند حس�ین با وکالت فاطمه رحیمی بقا دادخواستی مبنی  بر 1-الزام به تنظیم سند رسمی )موضوع سند 
ملک است()سند رسمی شماره 10078 مورخ 1396/9/28 تظیمی در دفترخانه شماره 10 طرقبه 2- ابطال سند )سند وکالتنامه رسمی 
شماره 9623 مورخ 87/9/14 تنظیمی در دفترخانه شماره 132 مشهد(3-ابطال سند )سند وکالتنامه شماره 18994 مورخ 1391/5/15 
تنظیمی در دفترخانه ش�ماره 132 مشهد(4-اثبات وقوع عقد بیع 5-الزام به تنظیم سند رسمی ملک )الزام به تنظیم سند پاک 149 
فرعی از 2-اصلی بخش 6 مشهد 6-ابطال سند رسمی )سند شماره 16130 مورخ 1392/6/18 تنظیمی در دفترخانه 25 مشهد 7-ابطال 
سند )سند وکالتنامه رسمی شماره 9030 مورخ 1386/11/29 تنظیمی در دفترخانه شماره 113 مشهد(بطرفیت مرتضی خدا جو فرزند 
حس�ن تقدیم دادگاه حقوقی شهرس�تان بینالود نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده وبه کاسه شماره 970420 ثبت که 
ووقت رسیدگی آن مورخه 97/10/11 ساعت 9/30 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده گان ودرخواست خواهان 
به تجویزماده 73 ق.آ.د.م ودس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده پس از نشرآگهی 
واطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام آدرس کامل ودقیق خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید ودروقت 

رسیدگی دردادگاه حاضرشود .
مدیردفترشعبه دوم دادگاه حقوقی بینالود) طرقبه – شاندیز(

512/75آگهی
خواهان محمد رضا مزینانی فرزند حس�ین با وکالت مجید آقایی میبدی دادخواس�تی مبنی  بر 1-الزام به تنظیم س�ند رس�می ملک 
2- اثبات وقوع عقد بیع )اثبات و تایید عقد بیع قرارداد (نس�بت به طرفیت 1-ارم الس�ادات –عبدالرضا-عبدالعلی –غزل الس�ادات 
–عبدالحمید –س�عید همگی علمی 2-فرش�ته و فریده آموزگار 3-علی و فاطمه السادات حریرچیان 4-امیر و علی ارفاقی 5-محمد 

تقی ناوی پور تقدیم دادگاه حقوقی شهرس�تان بینالود نموده که جهت رس�یدگی به این ش�عبه ارجاع شده وبه کاسه شماره 970200 
ثبت که ووقت رسیدگی آن مورخه 97/10/10 ساعت 9/30 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده گان ودرخواست 
خواهان به تجویزماده 73 ق.آ.د.م ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشرآگهی 
واطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام آدرس کامل ودقیق خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت رسیدگی 

دردادگاه حاضرشود .
مدیردفترشعبه دوم دادگاه حقوقی بینالود ) طرقبه – شاندیز(

512/76آگهی
خواهان مصطفی جواهرچی فرزند مهدی با وکالت رها مرادی دادخواستی مبنی  بر 1-الزام به تنظیم سند رسمی ملک )الزام به تنظیم سند 
رسمی یک قطعه زمین ازاراضی ویرانی به متراژ 2400 مترمربع از پاک ثبتی 697 فرعی از 169-اصلی بخش 10 مشهد-2-اثبات وقوع عقد 
بی�ع پ�اک فوق الذکر به طرفیت 1-محمود رجائی فرزند علی آقا 2-محمد ناصر واحدیان مالکی فرزند محمد حس�ین 3- جعفر محمدی 
فرزند غام حس�ن 4-حس�ن قدیری فرزند رمضان تقدیم دادگاه حقوقی شهرستان بینالود نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع 
شده وبه کاسه شماره 970292 ثبت که ووقت رسیدگی آن مورخه 97/10/10 ساعت 8/30 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده گان ودرخواست خواهان به تجویزماده 73 ق.آ.د.م ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می 
شود تاخوانده پس از نشرآگهی واطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام آدرس کامل ودقیق خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را 

دریافت نماید ودروقت رسیدگی دردادگاه حاضرشود .
مدیردفترشعبه دوم دادگاه حقوقی بینالود) طرقبه – شاندیز(

511/77آگهي 
در خصوص پرونده کاسه 129/971025 آقای علی اژدری و آقای رضا حسن زاده  به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین  تحت 
تعقیب مي باشد به علت مجهول المکان بودن محل اقامت نامبرده یک نوبت آگهی می شود که مکلف است در وقت جلسه رسیدگی 
مورخ 97/10/10 ساعت 12/30 در شعبه 129 دادگاه کیفری دو مشهد واقع در بلوار شهید شیرودی نبش شیرودی 13 مجتمع قضایی 

عدالت حاضر شود و نتیجه عدم حضور اقدام قانونی خواهد بود.رایگان
مدیر دفتر دادگاه شعبه 129کیفری دو مشهد

511/78آگهي 
در خص�وص پرون�ده کاس�ه 129/971024 آقای ابوالفضل جاودانی و آقای دانیال قوچی  به اته�ام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو   
تحت تعقیب مي باش�د به علت مجهول المکان بودن محل اقامت نامبرده یک نوبت آگهی می ش�ود که مکلف اس�ت در وقت جلسه 
رس�یدگی مورخ 97/10/10 س�اعت 8/30 در ش�عبه 129 دادگاه کیفری دو مش�هد واقع در بلوار شهید ش�یرودی نبش شیرودی 13 

مجتمع قضایی عدالت حاضر شود و نتیجه عدم حضور اقدام قانونی خواهد بود.رایگان
مدیر دفتر دادگاه شعبه 129کیفری دو مشهد

511/79آگهی اباغ وقت رسیدگی به خانم طاهره موگویی فرزند احمد 
بدینوس�یله به خانم طاهره موگویی فرزند احمد با ش�ماره ملی 4849818560  فعا مجهول المکان اباغ می گردد حس�ب شکایت  
خانم پروانه اصغری فرزند محمد حس�ن  علیه ش�ما در پرونده کاسه 139/970986 جزایی این دادگاه به اتهام دسترسی غیر مجاز 
به داده ها  تحت تعقیب می باشید که وقت رسیدگی در مورخه 1397/10/8 ساعت 9 برگزار می گردد با عنایت به ماده 344  قانون 
آیین دادرس�ی کیفری مراتب برای یک  نوبت در جراید کثیر اانتش�ار درج و آگهی می گردد تا در موعد مقرر در دادگاه حاضر و از 

اتهام انتسابی دفاع نمایید در غیر اینصورت داگاه غیابا به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر خواهد نمود.رایگان
مدیر دفتر شعبه 139 دادگاه کیفری دو مشهد

512/80رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد محمودی  داراي شناس�نامه ش�ماره 16 به ش�رح دادخواست به کاس�ه4/970184  ازاین شورا درخواست 
گواه�ي حصروراث�ت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان علی محمودی  به شناس�نامه 32573 در تاریخ 97/7/17 دراقامتگاه  
دائم�ي خود ب�درود زندگي گفته ورثه حی�ن الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-خانم حکیمه محمودی ش ش 3799 ص مش�هد 
2- خانم زینب محمودی ش ش 5 ص مشهد 3- محمد محمودی ش ش 16 ص مشهد   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 4 شوراي حل اختاف بینالود- طرقبه -شاندیز

512/81رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم گوهر علی پور جاغرق داراي شناس�نامه ش�ماره 1643 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 1/970767 ازاین ش�ورا 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه س�لطان زارعان جاغرق به شناسنامه 760 در تاریخ 
1375/9/1 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-گوهر علی پور جاغرق ش ش 
1643 ت ت 1330 فرزند متوفیه –متوفیه بجز فرد باا ورثه دیگری ندارد   اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به 
اس�تناد ماده 362ق امور حس�بي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 1 شوراي حل اختاف بینالود-طرقبه

512/82رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم مریم پهلوانی طرقدری  داراي شناس�نامه ش�ماره 306 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 1/970809  ازاین ش�ورا 
درخواس�ت گواه�ي حصروراث�ت نم�وده وچنین توضیح داده که ش�ادروان رمض�ان پهلوانی طرق�دری  به شناس�نامه 10 در تاریخ 
1394/2/3 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-منور پهلوان طرقدری ش ش 
7 ت ت 1318 همس�ر متوف�ی 2- مریم پهلوانی طرق�دری ش ش 306 ت ت 1353 فرزند متوفی  –متوفیه بجز فرد باا ورثه دیگری 
ندارد   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 1 شوراي حل اختاف بینالود-طرقبه

512/83رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه کیوان کریمی داراي شناس�نامه ش�ماره 0922964971 به شرح دادخواست به کاسه 4/970164  ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسن کریمی به شناسنامه 1633 در تاریخ 97/2/30 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-کیوان کریمی فرزند حسن ت ت 1373 کد ملی 0922964971 فرزند متوفی 2- کیانوش 
کریمی فرزند حس�ن ت ت 1383 کد ملی 0927205033 فرزند متوفی  –متوفیه بجز فرد باا ورثه دیگری ندارد   اینک باانجام تش�ریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 3 شوراي حل اختاف بینالود

512/171سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره کل ثبت اسنادواماک خراسان رضوی

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت اماک یک قسمت از بخش 13 مشهد شهرستان فریمان
پیرو آگهی ش�ماره 8625 و 3791 -96/11/29 هیئت قانون تعین تکلیف به موجب ماده 14 قانون ثبت  تحدید حدود شش�دانگ یک قطعه 
زمین مزروعی آبیزار مشتمل بر یک حلقه چاه دستی و استخر و خانچه به مساحت 43145 مترمربع دارای پاک 6 فرعی از 2 فرعی از 219 
اصلی واقع در اراضی اره کمرد )درخت بید( بخش 13 مشهد بنام آقای سید محمد حسینی فرزند سید خداداد در اجرای رأی هیئت قانون 
تعیین تکلیف به شماره 139760306022000906-1397/6/14 در روز 1397/9/21 ساعت 10 صبح  در محل شروع و به عمل خواهد آمد.  لذا 
بموجب ماده 14 قانون ثبت اماک به صاحبان اماک و حقوق ارتفاقی و  مجاورین شماره هاي فوق الذکر بوسیله این آگهي اخطار میگردد که 
در روز و ساعت مقرر باا در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان اماک یا نماینده قانوني آنها در موعد مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهي با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقي ونیز صاحبان اماک  وحقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبودن، مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سي روز از تاریخ تحدید 
پذیرفته خواهد شد و در اجراي تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترض ثبتي، معترضین مي بایست از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصاح قضائي تقدیم و گواهي ازم را از مرجع مذکور اخذ و به این 

اداره تسلیم نمایند.تاریخ انتشار:1397/08/29
رئیس ثبت اسناد واماک شهرستان فریمان- محمدرضا رجایی مقدم

511/61آگهی احضار متهم
آقای اصغر وحدانی فرزند عباسعلی جلسه رسیدگی به اتهام شما در شماره بایگانی:970990 دائر بر پرداخت رشوه موضوع شکایت به تاریخ 
97/10/10 س�اعت 8/30 تعیین گردیده اس�ت لذا مراتب بدین وسیله در اجرای مفاد ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از 
طریق درج آگهی روزنامه به شما اباغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه رسیدگی فوق الذکر حاضر شوید نتیجه عدم حضور شما در 

دادگاه اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود رایگان
دفتر شعبه 108 دادگاه کیفری دو مشهد 

511/62اگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970551 آقای رضا زنگنه بایگی به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به 
تجویز ماده 115 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب درروزنامه اگهی می شود نامبرده مکلف است در وقت 
رسیدگی ان روز 1397/10/15و ساعت 9 صبح در شعبه 118 دادگاه کیفری 2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور 

در موعد مقرر رسیدگی و تخاذ تصمیم خواهد شد رایگان
مدیر دفتر شعبه 118دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد

511/63آگهی احضار متهم
آقای مصطفی براتی فرزند غامرضا جلسه  رسیدگی به اتهام شما در پرونده بایگانی 103/970838 دایر بر تهدید و مزاحمت بانوان  موضوع 
شکایت پروین شکاری   راس ساعت 9 صبح روز 1397/10/4 در این شعبه برگزار خواهد شد در اجرای ماده180 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امورکیفری )مصوب1378(از طریق آگهی روزنامه به شما اباغ تا جهت دفاع از اتهام در جلسه یاد شده حاضر شوید 

نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهد بودرایگان
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عومی جزایی مشهد

اباغ رای غیابی 
نظ�ر ب�ه اینک�ه در پرون�ده کاس�ه 970298   ب�ه موج�ب دادنام�ه  ش�ماره 
9709980261301377   مورخ 97/07/17  این دادگاه آقای پیمان علی  نژاد فرزند 
علیرضا را به اتهام نگهداری یک گرم و هفتاد سانتی گرم تریاک با استناد بند یک 
ماده پنج غیابا به دو ضربه شاق و یکصد هزار  ریال  جزای نقدی محکوم کرده 
است.  بدینوس�یله مراتب به نامبرد اباغ رای صادره طبق ماده 406 قانون آئین 
دادرس�ی کیفری غیابی و پس از اباغ واقعی ظرف م�دت 20 روز قابل واخواهی 
در این شعبه می باشد لذا به استناد تبصره ماده 302 قانون تشکیل دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی از تاریخ نشر آگهی به این شعبه دادگاه  واقع در 

خیابان شریعتی ابتدای  خیابان معلم مراجعه نمایید. ر
55682  مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه انقاب اسامی تهران 

اباغ رای غیابی 
نظ�ر ب�ه اینک�ه در پرون�ده کاس�ه 970512    ب�ه موج�ب دادنام�ه  ش�ماره 
9709970261301378  این دادگاه آقای مجتبی صادقی  را به اتهام نگهداری سه  
گرم و چهل س�انت هروئین و شیش�ه غیابا به استناد بند سه ماده هشت قانون 
مبارزه با مواد مخدر به پنج سال  حبس و هفتاد ضربه شاق و بیست میلیون ریال 
جزای نقدی محکوم کرده اس�ت.  بدینوسیله مراتب به نامبرد اباغ رای صادره 
طبق ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری غیابی و پس از اباغ واقعی ظرف مدت 
20 روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد لذا به استناد تبصره ماده 302 قانون 
تشکیل دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی از تاریخ نشر آگهی به شعبه 
سیزده دادگاه   انقاب اسامی تهران واقع در خیابان شریعتی ابتدای  خیابان معلم 

مراجعه نمایید. ر
55683  مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه انقاب اسامی تهران 

اباغ رای غیابی 
نظ�ر ب�ه اینک�ه در پرون�ده کاس�ه 970203 ب�ه موج�ب دادنام�ه  ش�ماره 
9709970261301376  مورخ 97/07/17 این دادگاه آقای جمشید )سیفی( را به 
اتهام دخالت غیر مجاز در امور پزشکی به استناد ماده سه قانون مربوط به مقررات 
امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصاحات و الحاقات 
بعدی غیابا به پنجاه میلیون ریال جزی نقدی محکوم کرده اس�ت.  بدینوسیله 
مراتب به نامبرد اباغ رای صادره طبق ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری غیابی 
و پس از اباغ واقعی ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد لذا به 
استناد تبصره ماده 302 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
از تاریخ نشر آگهی به شعبه سیزده دادگاه   انقاب اسامی تهران واقع در خیابان 

شریعتی ابتدای  خیابان معلم مراجعه نمایید. ر
55684  مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه انقاب اسامی تهران 

511/2شرکت عایق کیمیا شرق علیا ثبت 
11771

آگهی  دعوت مجمع عمومی فوق العاده در خصوص 
تغییر آدرس: از کیه سهامداران شرکت دعوت می 
شود در س�اعت 12 ظهر روز 1397/9/15 در محل 
دفتر اصلی ش�رکت به آدرس می�دان راهنمایی ، 
مجتمع تج�اری خ�دادادی ، واح�د 5 حضور بهم 

رسانید.
دستور جلسه: انتقال مرکز اصلی شرکت.

هیئت مدیره شرکت

512/1آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
پشم شویی گل شرق خراسان)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 417 و شناسه ملی 
10380061608

بدین وس�یله از کلیه س�هامداران ش�رکت دعوت 
می ش�ود تا در جلس�ه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده در س�اعت 9 صبح مورخه 1397/09/10 
در آدرس دفتر ش�رکت واقع در اس�تان خراس�ان 
رضوی- شهرس�تان ترب�ت حیدریه- بخش جلگه 
رخ – دهستان باارخ- آبادی کارخانه پشم شویی- 

کوچه آبادی تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

اتخاذ تصمیم در خصوص 
1-انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیران و دارندگان 

امضای مجاز
2- انتخاب بازرسین 

3- انتخاب روزنامه کثیراانتشار
4- سایر موارد

هیئت مدیره شرکت
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آگهی مزایده نوبت اول
نظر به اینکه به موجب اجرائیه اصداری از حوزه  16 شوراي حل اختاف قرچک محکوم علیه طالب 
قرباني به پرداخت 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/320/000 ریال بابت هزینه دادرسي 
در حق محکوم له محمد ظهیري دوبخشري و پرداخت مبلغ 3/750/000 ریال بابت  نیم عشر در حق 
صندوق دولت محکوم گردیده اس�ت و توجها محکوم له در راس�تاي اس�تیفاي محکوم به اموالي از 
محکوم علیه شامل یکدستگاه خودرو پراید 141 مدل 1382 به رنگ سفید به شماره انتظامي 277 م 
39-ایران 21 به شماره شاسي 1412282183990 و شماره موتور 638799 که بصورت دستي دوگانه 
سوز شده از قسمت جلو داراي آثار خوردگي صافکاري و رنگ شدگي و سمت چپ گلگیر ها و دربها 
داراي آثار صافکاري و رنگ شدگي است. آیینه راست شکسته و تایرها مستعمل و داراي سر اگزوز 
اسپرت بوده و سپرهاي جلو و عقب داراي آثار خوردگي است و داراي کارکرد 273186 کیلومتر مي 
باشد توقیف که مطابق سیاق کارشناس جمعا به ارزش 75/000/000 ریال کارشناسی گردیده است لهذا 
اموال موصوف برای  روز چهارشنبه مورخ  97/9/21 راس ساعت 9:30 صبح الی 10:30 در محل اجرای 
احکام مدنی دادگاه عمومی قرچک به معرض مزایده و فروش قرار می گیرد عاقمندان می توانند در 
مدت 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستري  قرچک مراجعه و با هماهنگی 
اجرای احکام  از اموال موصوف دیدن نمایند. مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع شده و به کسی 
که بااترین مبلغ را پیشنهاد نماید واگذار می گردد ایضا ده درصد از وجه مزایده فی المجلس از برنده 

مزایده اخذ می گردد و  درخواستهایی که پس از مهلت مقرر تقدیم گردد ترتیب اثرنخواهد شد. 
             1774   مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شوراي حل اختاف دادگستری شهرستان  
قرچک-تاجیک

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: 1- امیر دهقان 2- ایرج حیدری 3- قدرت زیرک 4- رادمهر محمدی کاس�ه پرونده: 588/7/97 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 
97/9/5 س�اعت 15/30 خواهان: علی ملکی خوانده: 1- امیر دهقان 2- ایرج حیدری 3- قدرت زیرک 4- رادمهر محمدی خواس�ته: تنظیم 
سند خواهان داد خواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت 
رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستورشورا و بتجویزماده72قانون آئین دادرسی مدنی 
با عنایت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی تا قبل 
ازوقت رسیدگی به دفتر شورامراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم داد خواست و ضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت 
رسیدگی دراین شوراحاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب وشوراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه 

بعد اباغی به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود. م الف 2918 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: بهلول عباس�ی کاس�ه پرونده: 644/7/97 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 97/9/10 ساعت 16/30 خواهان: جعفر باقریان خوانده: 
بهلول عباسی خواسته: مطالبه طلب خواهان داد خواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای 
حل اختاف ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان ودستورشورا و 
بتجویزماده72قانون آئین دادرسی مدنی با عنایت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می ش�ود تا خوانده ازتاریخ نش�رآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفتر شورامراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم داد خواست 
و ضمائم رادریافت نماید و دروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین شوراحاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب 
وشوراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد 

بود. م الف 2919 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای کرامت مهدی نژاد زنگتی  فرزند حسن  بشرح درخواستی که بشماره 3/97/753ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحص�ار وراثت نموده واعام داش�ته که کلثوم احمد نژاد فرزند غامرضا بش�ماره شناس�نامه 2248852592ص�ادره ازکردکوی درتاریخ 
91/7/2دراقامتگاه دائمی خود شهرستان نکا فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-منصور مهدی نژاد ف حسن 
ش م 5799408713فرزن�د متوفی2-مرضیه مهدی نژاد زنگتی ف حس�ن ش م 2180616112فرزند متوفی3-کرامت مهدی نژاد زنگتی ف 
حسن ش م 2180583206فرزند متوفی4-حاجیه بی بی مهدی نژاد زنگتی ف حسن ش م2181638349فرزند متوفی5-فاطمه مهدی نژاد 
زنگتی ف حس�ن ش م 4579651766فرزند متوفی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی 
مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید 

واا گواهی صادرخواهد شد.
 9850-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   خانم زهرا یحیوی اطربی فرزند محمد علی بش�رح درخواستی که بش�ماره 3/97/792ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که س�کینه س�اجدی اطربی فرزند حجت اله بشماره شناس�نامه 4999348047صادره ازنکا درتاریخ 
97/8/12دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان اطرب فوت نموده وورثه /وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-مسلم یحیوی اطربی 
ف محم�د علی ش م 4999354012فرزند متوفی 2-زهرا یحیوی اطربی ف محمد عل�ی ش م 4999786656فرزند متوفی3-زاغو یحیوی 
اطربی ف محمد علی ش م 4999351692فرزند متوفی واغیراینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی 
مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا 

گواهی صادرخواهد شد.
 9849-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای محمدرضا ابراهیمی فرزند غام علی بشرح درخواستی که بشماره3/97/719ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داش�ته که عمه جانی علی محمدی فرزند حسین بشماره شناس�نامه 2180605730صادره ازبهشهر درتاریخ97/4/28 
دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان بهش�هر فوت نموده وورثه /وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-محمدرضا ابراهیمی ف غام 
علی ش م4999332000فرزند متوفی2-حسین ابراهیمی ف غام علی ش م 4999682206فرزند متوفی3-سلیمان ابراهیمی ف غام علی 
ش م 4999659514فرزند متوفی4-زهرا ابراهیمی ف غام علی ش م4999332231فرزند متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 

1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 9848-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آق�ای عبدال�ه طهماس�بی س�وچلمائی فرزند غام حس�ین بش�رح درخواس�تی ک�ه بش�ماره3/97/781ش این ش�ورا ثب�ت گردیده 
درخواس�ت صدورگواه�ی انحص�ار وراث�ت نموده واعام داش�ته که غامحس�ین طهماس�بی س�وچلمائی فرزند مرحوم یحیی بش�ماره 
شناس�نامه2090671009صادره ازساری س�وچلما درتاریخ58/1/15دراقامتگاه دائمی خود شهرستان س�اری فوت نموده وورثه/وراث حین 
الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-حیدر طهماس�بی سوچلمائی ف غامحس�ین ش م2090671025فرزند متوفی2-منوچهر طهماسبی 
س�وچلمائی ف غامحس�ین ش م2090673710فرزند متوفی3-حسین طهماس�بی سوچلمائی ف غامحس�ین ش م2092740512فرزند 
متوفی4-عبداله طهماسبی سوچلمائی ف غامحس�ین ش م 2092742337فرزند متوفی5-حسن طهماسبی سوچلمائی ف غامحسین 
ش 2092747347فرزند متوفی6-فرنگیس طهماس�بی سوچلمائی ف غامحس�ین ش م2090676590فرزند متوفی7-ماندگار طهماسبی 
س�وچلمائی ف غامحس�ین ش م2090677155فرزند متوفی8-یادگار طهماسبی سوچلمائی ف غامحس�ین ش م2092747339 فرزند 
متوفی9-مبارکه طهماس�بی س�وچلمائی ف غامحس�ین ش م2090677481فرزند متوفی10-رقیه طهماسبی سوچلمائی ف غامحسین 
ش م2092752545فرزند متوفی11-فاطمه طهماس�بی سوچلمائی ف غامحسین ش م 2092748531فرزند متوفی12-حوریه طهماسبی 
س�وچلمائی ف غامحس�ین ش م2093734699فرزند متوفی13-نرگس طهماسبی سوچلمائی ف غامحس�ین ش م2090678720فرزند 
متوفی14-معصومه خون خروش ف اس�داله ش م 2090674636همسرمتوفی15-سکینه تاراسی ف تقی ش م 2090675314همسرمتوفی 
واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 9855-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   خانم زهرا محمدی حمیدی فرزند باقر بشرح درخواستی که بشماره3/97/759ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داش�ته که باقرمحمدی حمیدی فرزند عباس بشماره ملی2180370199 صادره ازبهشهر درتاریخ 97/5/27دراقامتگاه 
دائمی خود شهرس�تان دنگس�رک فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-زه�را محمدی حمیدی ف باقر ش 
م2180160518فرزن�د متوفی2-طاه�ره محمدی حمیدی ف باق�ر ش م 2181421846فرزند متوفی3-صغ�ری محمدی حمیدی ف باقر ش 
م 2180159323فرزن�د متوفی 4-ش�ها محمدی حمیدی ف باق�ر ش م 2090487593فرزند متوفی5-ام لیا محمدی حمیدی ف باقر ش 
م2090277211فرزند متوفی6-س�میه محمدی حمیدی ف باقر ش م 2092176072فرزند متوفی 7-س�مانه محمدی حمیدی ف باقر ش م 
2181526907فرزن�د متوفی8-فرزان�ه محمدی حمی�دی ف باق�ر ش م2092627848فرزند متوفی 9-علی محم�دی حمیدی ف باقر ش 
م2090487585فرزن�د متوفی10-حس�ین محمدی حمیدی ف باق�ر ش م2180161735فرزند متوفی11-نجیبه بلکام�ه ف نعمت اله ش م 
2259768792همسرمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی 

دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 9851-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست حصر وراثت
  خانم راضیه جهانشاهی نوکنده فرزند علی بشرح درخواستی که بکاسه970189/این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داشته که علی جهانشاهی نوکندی فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 2126صادره ازکردکوی درتاریخ 97/8/16دراقامتگاه 
دائمی خود شهرنوکنده فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-نساء مازنی ف حسن ش ملی2249600279ت ت 
1337همسرمتوفی2-راضیه جهانشاهی نوکندی ف علی ش ملی2249750361ت ت 1354فرزند اناث متوفی3-راحله جهانشاهی نوکنده 
ف علی ش ملی 2249758824ت ت1355فرزند اناث متوفی4-ربابه جهانشاهی نوکندی ف علی ش ملی2249808899ت ت1361 فرزند 
اناث متوفی5-ندا جهانشاهی نوکندی ف علی ش ملی2240170905ت ت 1373فرزند اناث متوفی واغیر 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 واا گواهی صادرخواهد شد.
 9847-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف نوکنده-طالبی جوجاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
  رای ش�ورا خانم زهرا عمرانی فرزند حیدر بش�رح درخواس�تی که بکاس�ه 1/970397-این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصاروراثت نموده واعام داشته که فریده کردی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 76 صادره ازبندرگز درتاریخ1397/06/18دراقامتگاه 
دائمی خود شهرس�تان بندرگ�ز فوت نموده ورثه/وراث حی�ن الفوت وی عبارتند از1-زه�را عمرانی ف حیدر کد مل�ی2240197641ت ت 
1375/1/2فرزند متوفی2-رمضانعلی کردی ف حیدر کد ملی 2248952422ت ت1314/08/15پدرمتوفی3-مهرانگیز کرد جزی ف س�میع 
کد ملی2249497524ت ت 1320/03/06مادرمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک نوبت آگهی 
مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید 

واا گواهی صادرخواهد شد.
                                  9844- قاضی شعبه اول شورای حل اختاف بندرگز-اصغری

رونوشت آگهی حصر وراثت
  رای ش�ورا خانم ربابه میرش�کار فرزند نورعلی بشرح درخواس�تی که بکاسه 970437-این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داشته که حسینعلی میرشکار فرزند ولی اله شماره شناسنامه99 صادره ازکردکوی تاریخ 1396/11/26دراقامتگاه 
دائم�ی خود شهرس�تان بندرگز روس�تای گزغربی ف�وت نموده ورث�ه/ وراث حین الفوت وی عبارتن�د از1-ربابه میرش�کار ف نورعلی کد 
مل�ی2249632911ت ت1341/01/10همس�رمتوفی 2-روح اله میرش�کار ف حس�ینعلی ک�د مل�ی2249819335ت ت1362/05/01فرزند 
متوفی3-ابراهیم میرشکار ف حسینعلی کد ملی2249806020ت ت1361/06/30فرزند متوفی4-عمه طا میرشکار ف حسینعلی کد ملی 
2249806012ت ت1361/06/30فرزند متوفی5-فاطمه میرش�کار ف حس�ینعلی کد ملی2240224401ت ت05/28 /1376فرزند متوفی6-
سمیه انصاری نیا ف حسینعلی2249966648ت ت1367/04/01فرزند متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا 

مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
                                  9842- قاضی شعبه اول شورای حل اختاف بندرگز-اصغری

رونوشت آگهی حصر وراثت
  رای ش�ورا خان�م س�میه لش�کربلوکی فرزن�د یحیی بش�رح درخواس�تی ک�ه بکاس�ه 970416-این ش�ورا ثب�ت گردیده درخواس�ت 
صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعام داش�ته که یحیی لش�کربلوکی فرزند محمد قاس�م بش�ماره شناس�نامه 1567صادره ازکردکوی 
تاریخ1397/04/28دراقامتگاه دائمی خود شهرستان بندرگز فوت نموده ورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از1-احمد لشکربلوکی ف یحیی 
کد ملی2249691762ت ت 1347/01/02فرزند متوفی2-محمدرضا لشکربلوکی ف یحیی کد ملی 2249969787ت ت1365/03/29فرزند 
متوفی3-حکیم�ه لش�کربلوکی ف یحی�ی ک�د مل�ی2249748081ت ت1354/03/01فرزند متوفی4-س�میه لش�کربلوکی ف یحیی کد 
ملی2249795452ت ت1360/05/20فرزند متوفی5-زینب لشکربلوکی ف یحیی کد ملی2249971811ت ت1367/06/25فرزند متوفی6-
زهرا لش�کربلوکی ف یحیی کد ملی22248983417ت ت1358/01/01فرزند متوفی7-سیده معصومه ابراهیمی لمراسکی ف میرصادق کد 
ملی5799649346ت ت1331/12/28همس�رمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی 
مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید 

واا گواهی صادرخواهد شد.
                                  9841- قاضی شعبه اول شورای حل اختاف بندرگز-اصغری

آگهی مزایده مرحله دوم
   بدینوس�یله درپرونده کاس�ه 960342/اجرایی محکوم علیهم1-صغری خلیلی ف محمد2-عباس خلیلی ف ابراهیم هر2به آدرس 
آق قا س�د وش�مگیر روستای گوگ تپه 2منزل شخصی عباس خلیلی بپرداخت تضامنی مبلغ 758/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
ومبلغ25/940/000ری�ال بابت هزینه دادرس�ی ومبلغ19/200/000ریال بابت حق الوکاله وکی�ل ونیزپرداخت مبلغ131/948/148ریال 
بابت خس�ارت تاخیرتادیه)ش�اخص تیرماه 1397(درحق محکوم له بانک مهراقتصاد باوکالت مرضیه مهری وپرداخت پنج درصد کل 
محکوم به بابت نیمعش�راجرایی درحق دولت محکوم گردیده اند دراین راس�تا اش�خاص ثالثی بنام های محمد تقی لکزائیان عطا ف 
حیدر وسلطان لکزائی ف گل محمد اماک زراعی خود را درقبال بدهی محکوم علیهم تعرفه نموده که پس ازتوقیف توسط کارشناس 
منتخب کارشناس�ی گردیده اس�ت که ازطریق مزایده بفروش میرس�د طالبین میتوانند جهت خرید درمزایده شرکت نمایند توصیف 
اجمالی اماک مورد مزایده وآنها1-ملک مورد مزایده 1قطعه زمین زراعی10س�هم مش�اع ازیک هزار هش�تاد ونه سهم 6دانگ 1قطعه 
زمی�ن بمس�احت2/178/000مترمربع دارای پاک ش�ماره1309فرعی 32-اصل�ی بخش14 گنبد که بنام محمد تق�ی لکزائیان عطا ف 
حیدر ثبت وسند صادرگردیده است ملک مورد نظر درشمال روستای امین آباد سد وشمگیر استقراریافته وشماا به تعرفی اشخاص 
ش�رقا به جاده بین مزروع جنوبا به تعرفه اش�خاص غربا به کانال محدود میباش�د وفاقد اعیان واشجارمیباشد که باتوجه به موقعیت 
ملک نوع س�ند -مس�احت کاربری میزان بارندگی وسایرعوامل تاثیر گذار بمبلغ300/000/000ریال س�یصد میلیون ریال تقدیم شده 
اس�ت2-ملک مورد مزایده 1قطعه زمین زراعی بمس�احت 9170 مترمربع مشاع از6دانگ عرصه بمس�احت787/000 مترمربع- ثبت 
وس�ند بش�ماره پاک 4فرعی از33-اصل بخش 14 گنبد که بنام س�لطان لکزائی ف گل محمد ثبت وسند صادرگردیده است وشماا 
بطول125متربه قطعه 7 تفکیکی ش�رقا850متربه ش�ارع عام جنوبا430و48و267و820متربه قطع رودخان�ه گرگانرود وغربا500متر 
بقطعه 7 فرعی محدود میباش�د که باتوجه به موقعیت مظنه روز ارزش ریالی میزان9170س�هم مش�اع از6دانگ 78/7 هکتار ملک 
مورد ثبت بمبلغ370/000/000ریال س�یصد وهفتاد میلیون ریال برآورده ش�ده اس�ت ش�رایط آگهی مزایده1-مزایده روزچهارشنبه 
مورخه 1397/09/14-ازس�اعت10الی11صبح دراجرای احکام مدنی دادگس�تری شهرس�تان آق قا انج�ام میپذیرد 2-باتوجه باینکه 
مزایده درمرحله دوم برگزارمیگردد ملک بهرقیمتی که خریدار پیش�نهاد نماید فروخته خواهد ش�د3-برنده مزایده کس�ی است که 
بااترین قیمت رادرجلسه قبول نماید4-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد معامله رافی المجلس بحساب سپرده دادگستری 
شهرستان آق قا بشماره  2171294647006واریز والباقی را ظرف یکماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید درغیراینصورت سپرده اوپس 
ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید میگردد5-مزایده با حضورنماینده دادستان وماموراجرا)دادورز(
انج�ام میپذیرد6-داوطلبی�ن میتوانند5روز قبل ازتاری�خ مزایده باهماهنگی دای�ره اجرای احکام مدنی دادگس�تری آق قا ازملک 
مذکوربازدی�د نمایند7-هرگونه نقل وانتقال ملک توقیفی پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه میباش�د8-کلیه هزینه های نقل 

وانتقال بعهده برنده مزایده میباشد.
9834-مدیراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا- کتوکی 

آگهی سند مالکیت المثنی 
نظر به اینکه مالک خانم ماندانا رسولیان فرزند صدرالدین  با ارائه فرم 
شهادت شهود مصدق دفتر  اسناد رسمی شماره 21 نهاوند اظهار نموده 
مقدار یک دانگ و نیم مش�اع از شش�دانگ پاک  753 فرعی مفروز 
از 439 فرعی از 3 اصلی بخش دو ثبت نهاوند که س�ند مالکیت ان به 
شماره دفتر الکترونیکی 139620326005000041 ثبت و سند مالکیت 
به ش�ماره چاپی 807255 س�ری د س�ال 94 صادر و تس�لیم  مالک 
گردیده و به علت جابجایی مفقود گردیده اس�ت تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده اس�ت لذا به استناد ماده 120 – آیین نامه قانون 
ثبت مراتب به ش�رح فوق یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار یا محلی 
جهت اطاع عموم آگهی می گردد لذا چنانچه کسی نسبت به صدور 
سند مالکیت المثنی اعتراض داشته یا مدعی انجام معامله نزد خود او 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند اعتراض خود را کتبا 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره ارسال در غیر 
اینصورت و پس از گذشت زمان مقرر سند مالکیت المثنی صادر خواهد 

شد . تاریخ انتشار : 97/08/29 
3686 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نهاوند – محمد علی جلیلوند

آگهی حصروراثت 
آقای محمد رضائی دارای شناسنامه شماره 25255  به شرح دادخواست به کاسه 9701200627 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
توضیح داده که شادروان طا جهانبان به شناسنامه شماره 810 در تاریخ 95/06/04 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه و چنین حین 
الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به : 1- متقاضی پسر متوفی 2- علی رضائی به ش ش 472 پسر متوفی 3- مهدی رضائی به ش ش 389 
پس�ر متوفی 4- محس�ن رضائی به ش ش 395256942 پس�ر متوفی 5- پرس�تو رضائی به ش ش 403 دختر متوفی 6- پریا رضائی به ش ش 
3950022821 دختر متوفی و ا غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا 

وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد .
3684 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی حصروراثت 
خانم خدیجه مالمیر  دارای شناس�نامه ش�ماره  1233 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 112/9701200636 از این حوزه درخواس�ت گواهی 
حصروراثت نموده توضیح داده که ش�ادروان حجت اله مظفری  زاده به شناس�نامه شماره 408  در تاریخ 97/06/15 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه و چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به : 1- متقاضی همسر متوفی 2- کبری یوسفوند به ش ش 
486 مادر متوفی 3- شبنم مظفری زاده به ش ش 3950408118 دختر متوفی 4- شیوا مظفری زاده به ش ش 3950408126 دختر متوفی 
5- پریسا مظفری زاده به ش ش 3950153551 دختر متوفی 6- کورش مظفری زاده به ش ش 3950252411 پسر متوفی و ا غیر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد .
3685 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی حصروراثت 
آقای یاس�ر بحیرائی  دارای شناس�نامه شماره 110 به شرح دادخواست به کاس�ه 97011200634 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده توضیح داده که شادروان حمیداله بحیرائی به شناسنامه شماره 2096 در تاریخ 97/07/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه و چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به : 1- یاس�ر بحیرائی به ش ش 110 پس�ر متوفی 2- عرفان بحیرائی به ش ش 
3950474153 پسر متوفی 3- پریسا بحیرائی به ش ش 2422 دختر متوفی 4- گیتی بحیرایی به ش ش 312 همسر متوفی و ا غیر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد .
3687 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی حصروراثت 
آقای علیمراد صبائی دارای شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کاسه 1/653/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمد علی صبائی بشناسنامه   3 در تاریخ 1388/08/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- محمد مراد صبائی فرزند محمد علی به ش ش 4 نسبت با متوفی پسر متوفی 2- اسماعیل صبائی فرزند 
محمد علی به ش ش 1 نسبت با متوفی پسر متوفی 3- امیر صبائی فرزند محمد علی به ش ش 530 نسبت با متوفی پسر متوفی 4- جواد 
صبائی فرزند محمد علی به ش ش 531 نسبت با متوفی پسر متوفی 5- عباد صبائی فرزند محمد علی به ش ش 533 نسبت با متوفی پسر 
متوفی 6- محسن صبائی فرزند محمد علی به ش ش 799 نسبت با متوفی پسر متوفی 7- نیکزاد صبائی فرزند محمد علی به ش ش 800 
نسبت با متوفی پسر متوفی 8- فاطمه صبائی فرزند محمد علی به ش ش 8 نسبت با متوفی دختر متوفی 9- فریده صبائی فرزند محمد علی 
به ش ش 532 نسبت با متوفی دختر متوفی 10- فریبا صبائی فرزند محمد علی به ش ش 634 نسبت با متوفی دختر متوفی 11- کبری صبائی 
فرزند محمد علی به ش ش 798 نسبت با متوفی دختر متوفی 12- علیمراد صبائی فرزند محمد علی به ش ش 6 نسبت با متوفی پسر متوفی 
13- ش�اهی جان جباری ایل ذوله فرزند یارمراد به ش ش 1565 نس�بت با متوفی همس�ر متوفی و ا غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد .
7/506/ ک رئیس شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان کنگاور

آگهی حصروراثت 
آقای مراد علی آقایی دارای شناس�نامه ش�ماره 617 به شرح دادخواست به کاس�ه 1/663/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن اقایی  بشناسنامه صفر  در تاریخ 1397/8/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- مراد علی آقایی فرزند فرهاد ش ش 617 نسبت با متوفی پدر متوفی 2- تاجدولت لطفی متقاعد 
فرزند خانمراد ش  ش 509 نسبت با متوفی مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی 

صادر خواهد شد .
7/507/ ک رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کنگاور

آگهی احضار
آقای نصرالدین رضائی یونکی فرزند عیدی در پرونده کاس�ه 970915 ش�عبه اول بازپرسی دادس�رای عمومی و انقاب زنجان متهم است 
به ترک انفاق موضوع ش�کایت خانم س�میرا پیری نظر به مجهول المکان بودن متهم به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری بدین 
وسیله به متهم اباغ می شود ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقاب شهرستان زنجان حاضر شود بدیهی است در صورت عدم حضور با توجه به محتویات پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد .
410 بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب زنجان – رمضانی

آگهی
در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص شکایت آقای محمد تقی زمانی فرزند محبعلی بر علیه آقای فرزام نجیبی 
خس�رقی فرزند  امید علی دایر بر خیانت در امانت که به دادگاه عمومی بخش چورزق ارائه ش�ده و طی پرونده کاس�ه ای به شماره بایگانی 
970128 به ثبت رسیده است و به علت مجهول المکان بودن متهم امکان احضار متهم میسر نمی باشد لذا از طریق این آگهی به متهم اباغ 
می گردد جهت دفاع از اتهام خویش دایر بر خیانت در امانت نسبت به آقای محمد تقی زمانی فرزند محبعلی پس از مهلت یک ماه از تاریخ 

نشر آگهی در دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود .
411 رئیس دادگاه عمومی بخش چورزق – مجید چگینی

آگهی اباغ وقت رسیدگی به آقای افشین لطفی ترمکچی 
در خصوص گزارش علیه آقای افشین لطفی ترمکچی فرزند خلیل به اتهام حمل 148 دستگاه رسیور ) کاای قاچاق ممنوعه ( مطرح که به 
این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9509982426300266 و شماره بایگانی 970548 دادگاه کیفری 2 شهرستان ماهنشان ثبت و 
وقت رس�یدگی مورخ 97/10/12 س�اعت 9/30 تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به علت 
مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا متهم در وقت مقرر جهت اخذ آخرین دفاع 

در این شعبه حاضر شوند .
412 مدیر دفتر دادگاه کیفری 2 شهرستان ماهنشان – باائی

دادنامه
پرونده کاسه 961291 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان زنجان تصمیم نهایی شماره 9709972401200577 شکات 1- آقای علی اصغر 
نجفی فرزند محمد به نشانی زنجان ،  پونک آپارتمان ایلیا بلوک رز واحد 4 2- آقای تقی افشاری فرزند حبیب اله 3- خانم روح انگیز شهبازی 
فرزند نقد علی همگی به نشانی زنجان ، ارمغانخانه خیابان جمهوری روبروی مخابرات 4- آقا حیب اله افشاری فرزند انعام اله به نشانی استان 
زنجان ، شهرستان زنجان ، شهر زنجان ، ارمغان خانه ، حوزه پاسگاه انتظامی ارمغان خانه 5- آقای هادی عباسی فرزند میرزاعلی به نشانی 
زنجان ، اسام آباد ، خ شهید محمد حسین مقدم ، پ 555 متهم آقای مهدی سعادتی چنارلق فرزند طومار به نشانی زنجان ، زنجان ،  فعا 
زندان مرکزی زنجان اتهام ها 1- غصب عنوان 2- کاهبرداری گردشکار پس از ارجاع پرونده و ثبت ان سرانجام دادگاه به شرح زیر مبادرت 
به انشاء رای می نماید رای محکمه در خصوص اتهامات آقای مهدی سعادتی چنارلق فرزند طومار دایر بر کاهبرداری موضوع کیفرخواست 
شماره 9610432600506362 مورخ 1396/12/13 دادسرای عمومی و انقاب شهرستان زنجان و شکایت 1- علی اصغر نجفی 2- روح انگیز 
شهبازی 3- حبیب اله افشاری 4- تقی افشاری 5- هادی عباسی اجماا اینکه متهم با انجام مانورهای متقلبانه خود را منتسب به بیت رهبری 
و مبالغی را از شکات که اعضاء یک خانواده می باشند اخذ نموده است محکمه با توجه به گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و اذعان متهم 
به انجام اقداماتی که مسبب فریب شکات گردیده و نیز اعتراف به اخذ وجوهی از شکات اقدامات متهم را در اخذ این وجوه از انها با توجه 
به خانواده بودن همه انها در حکم واحد تلقی و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختاس و کاهبرداری حکم به 
محکومیت متهم به تحمل هفت سال حبس درجه چهار و پرداخت مبلغ 4/440/000 ریال جزای نقدی به حساب صندوق دولت معادل جمع 
وجوه ماخوذه از شکات و تادیه مبلغ 1/340/000 تومان در حق علی اصغر نجفی و بیست هزار تومان در حق روح انگیز شهبازی 3- ششصد 
هزار تومان در حق حبیب اله افشاری و یک میلیون ریال در حق تقی افشاری و نیز چهارصد و هشتاد هزار تومان در حق هادی عباسی از 
حیث استرداد اموال صادر و اعام می نماید محکمه در مورد بخش دیگر اتهام مشارالیه دایر بر غصب عنوان عضویت در بیت رهبری با توجه 
به اینکه اقدام اخیر وی در راستای کاهبرداری موصوف بوده و مقدمه ان محسوب می شود لهذا احتساب ان به عنوان بزه مجزی منتفی بوده 
فلذا به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم برائت صادر و اعام می شود رای صادره در بخش اول غیابی و فی المجموع ظرف مدت بیست روز 

از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان زنجان است .
417 رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو زنجان – سعید شکراللهی ابهری 

اصاحیه زنجان
پیرو چاپ آگهی دادنامه مورخه 22 آبان ماه به کاس�ه 9709982601700135 ش�عبه 8 شورای حل 
اختاف شهرستان زنجان خواهان بانک مهر اقتصاد صحیح می باشد که سهوا شعبه 7 شورای حل 

اختاف شهرستان زنجان چاپ گردیده که بدینوسیله اصاح می گردد .

آگهی
بدینوسیله آقای محمد گروسی فرزند سید ولی فعا مجهول المکان متهم به کاهبرداری اینترنتی در خصوص پرونده کاسه 970960 کیفری 
دو گرمی بلحاظ مجهول المکان بودن وقت رسیدگی به پرونده بروز دوشنبه 96/10/10 ساعت 9:00 صبح تعیین، فلذا طبق ماده 180 قانون آیین 

دادرسی کیفری به نامبرده اباغ می شود در موعد مقرر فوق در این شعبه حاضر شود در غیر اینصورت دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم می نماید.
109507 قاضی دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر گرمی )101 جزایی سابق(- محمدرضا 
یعقوبی
آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای برات علیزاده مهدی پستی فرزند سعداله

خواهان آقای مسعود پاشازاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای برات علیزاده مهدی پستی به خواسته مطالبه وجه ده فقره چک جمعا به 
مبلغ 6/250/000 ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709980493100552 شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان 
اردبیل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/10 ساعت 9:00 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 کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
109508 مسئول دفتر شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان اردبیل

آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 9609984529100538 این ش�عبه آقای صالح لطفی فرزند منصور به اتهامات 1- کاهبرداری از ش�اکی پرونده به مبلغ 
41/000/000 ریال 2- غصب عناوین دولتی از جمله کارمند سازمان تامین اجتماعی تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان 
ب�ودن مته�م و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری در امور کیفری به نامبرده اب�اغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از 
انتش�ار این آگهی جهت دفاع از اتهامات انتس�ابی در این ش�عبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی بعمل خواهد آمد.
109508 بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اردبیل- مرتضی طاهری فرد

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه 970599 شعبه 101 دادگاه کیفری 2 سرعین آقای اسد امیرغم قادرلو فرزند نصرت به شماره ملی 1461632153 
به اتهام کاهبرداری به میزان بیس�ت و نه میلیون و هش�تصد و شصت هزار و دویست و یازده ریال موضوع شکایت آقای رضا شاهی تحت 
تعقیب این دادگاه می باشد و وقت رسیدگی آن به تاریخ 97/11/10 روز سه شنبه ساعت 9:30 تعیین شده است، به علت مجهول المکان بودن 
متهم و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا متهم 

در وقت رسیدگی مقرر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوند در غیر اینصورت غیابا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
109600 دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 سرعین- قدیر محمدی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت دوم(
در پرونده اجرایی کاسه 970616 اجرای احکام شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ) خانواده ( کرمانشاه له خانم فرخنده رحیمیان کرتویچی 
و علیه وراث ) فرزندان وی ( و به خواس�ته مطالبه مهریه اجرای احکام ش�عبه فوق در نظر دارد یک باب منزل مس�کونی واقع در کرمانش�اه 
سرخه لیژه کوچه اول کوچه مرادی پاک آب 322063 را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند. مسکن فوق الذکر در مورخ 1397/3/10 
کارشناس رسمی دادگستری آقای مهندس رسول حیدری به مبلغ پ 350000000 ریال ارزیابی گردیده است که ملک مورد مزایده به مالکیت 
موروث محکوم علیه به نام مرحوم صفر رشیدی چمارانی که بصورت یک ساختمان یک طبقه ) همکف( می باشد که سند قولنامه ای دارد و با 
مساحت عرصه 68 مترمربع وزیر بنای 57 متر مربع در طبقه هم کف می باشد که حدود 37 متر آنم با سقف تنیر آن و 20 متر آنبا سقف تیر و 
چوب و دارای هال و پذیرایی و یک خواب بدون کمد دیواری و دارای سرویس بهداشتی و امتیازات آب و برق و گاز و فاقد سیستم گرمایشی و 
سرمایشی و بدون رعایت آیین نامه 2800 با نمای سیمانی ساخته شده است و کل سازه با قدمت 30 سال ساخت را از طریق مزایده عمومی در 
تاریخ 1397/9/10 روز شنبه ساعت 9 صبح فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند پنج روز از موعد مزایده به اجرای احکام شعبه واقع در 
چهارراه بسیج بلوار بن الهدی اداره کل دادگستری استان کرمانشاه طبقه همکف مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از ملک مورد آگهی فراهم شود 
و در روز و س�اعت مقرر جهت ش�رکت در مزایده در این اجرا حاضر شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و هرکس که بااترین قیمت را 
پیشنهاد نماید برنده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 10 درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده 
دادگستری به شماره 2171293752003 بانک ملی واریز و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب 
مزبور واریز کند واا مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. پس از 
احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال به نام خریدار صادر می شود ضمنا هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار است.
7319 دادورز شعبه دوم عمومی حقوقی )خانواده( کرمانشاه- جمالی

رونوشت آگهی حصر وراثت
  رای شورا خانم زهرا عمرانی فرزند حیدر بشرح درخواستی که بکاسه970420-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت 
نموده واعام داشته که مرحوم حیدر عمرانی فرزند محمد قربانعلی شماره شناسنامه 5صادره از2بندرگز تاریخ 1393/04/14دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان بندرگز- گزغربی فوت نموده ورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از1-فریده کردی ف رمضانعلی کد ملی2249681759ت 
ت 1346/08/04همسرمتوفی2-زهرا عمرانی ف حیدر کد ملی2240197641ت ت 1375/01/02فرزند متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ انتشار 

آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
                                  9843- قاضی شعبه اول شورای حل اختاف بندرگز-اصغری

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم نسرین قربانی به استناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و بگواهی دفترخانه شماره 7 گرمسار رسیده مدعی می باشد که سند 
مالکیت ششدانگ پاک 1/1500 واقع در بخش گرمسار مورد ثبت ...جلد 348 صفحه204 بعلت سهل انگاری مفقود و مالک درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده 120  آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه 
اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و اا پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی 
و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد . شماره چاپی سند 978822 
م الف: 859                                                 رئیس ثبت اسناد و اماک گرمسار- حسن رامه 

آگهی مزایده نوبت دوم 
ش�عبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان سنندج آگهی 
مزایده مال غیرمنقول نوبت دوم به موجب پرونده اجرایی کاسه های 962679 
خانم ش�یوا احمدی و آقای امیر کریمی به صورت تضامنی محکوم هستند به 
پرداخ�ت مبلغ 216/793/708 ریال در حق س�ید داود عباس�ی و همچنین 
پرداخت مبلغ 10/839/685 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. نظر 
به عدم پرداخت وجه مذکور توسط محکوم علیه اموال مشروحه ذیل که به نظر 
کارشناس به مبلغ 142/500/000 ریال قیمت گذاری گردیده در روز شنبه مورخ 
1397/09/10 از ساعت 9 الی 10 و در محل اجرای احکام شوراهای حل اختاف 
واقع در میدان آزادی س�نندج با حضور نماینده محترم دادس�رای عمومی و 
انقاب سنندج و دادورز محترم اجرای احکام شوراها به مزایده گذاشته میشود 
طالبین میتوانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای احکام از 
مال مورد مزایده بازدید به عمل آورند و پیشنهادات خود را کتبا در روز مزایده 
تس�لیم نمایند. برنده مزایده کس�ی خواهد بود که بااترین قیمت را اعام و 
پرداخت نماید و بافاصله مبلغ 10 درصد از قیمت پیشنهادی به حساب سپرده 
دادگس�تری واریز نماید و حداکثر ظرف یک م�اه آتی ترتیب پرداخت مابقی 
ارزش پیشنهادی را به حساب دادگستری فراهم نماید بدیهی است وفق ماده 
129 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه 
بهای اموال را بپردازد س�پرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد.مشخصات مال یا اموال به نشانی سنندج با راهنمایی محکوم علیه 
می باشد.مشخصات مال مورد مزایده به شرح ذیل است:150 عدد کت تک به 
بهای هر عدد 950/000 ریال معادل 142/500/000 ریال واقع در مغازه پوش�اک 

فروشی کریمی. ارزش مال مورد نظر 142/500/000 ریال
شماره : 2/512� خ-قاضی شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شوراهای 
حل اختاف سنندج � هادی اه مرادی

 اگهی مفقودی کارت هوشمند 
بدینوس�یله اعام میگردد که کارت هوشمند شماره 2040448 به نام سید عباس میر نظامی فرزند 

سیدرضاعلی به شماره ملی3549878109مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بوشهر 

  اخطاریه
ن�ام اخطارش�ونده:مرتضی علی�زاده  به نش�انی:مجهول المکان مح�ل حضور:حوزه 16 ش�ورای حل اختاف شهرس�تان بهارس�تان وقت 

حضور:1397/09/28 ساعت 15:30علت حضور:جهت رسیدگی.
   م الف/951    شعبه 16 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم اله زندی  به موجب دو برگ استشهادیه بشناسه یکتا 13970215385200196 ورمز تصدیق 252842 دفتر 1574 تهران مدعی فقدان 
سند مالکیت یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بشماره 268 فرعی از51 اصلی قطعه دو تفکیکی مفروز ومجزی شده از152 فرعی 
از اصلی مذکور بمساحت 5000 متر مربع ذیل ثبت 306453 صفحه 131 دفتر 2188 بشماره چاپی 034699 ب/93 بنام اله زندی ثبت وسند 
مالکیت صادر وتسلیم شده است سپس نیم دانگ آن بموجب سند انتقال اجرائی 18765 مورخ 96/8/17 دفتر 35 شهریار به علی اصغر زندی 
انتقال اجرائی یافته است به علت اساب کشی مفقود گردیده است لذا مراتب  به استناد تبصره یک ماده 120آئین نامه اصاحی قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پاک فوق ویاوجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم ورسید در یافت نماید در غیر این صورت پس از انقضاء 

مدت مذکور ونرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف3374   رئیس ثبت اسناد واماک شهریار –سید مرتضی موسوی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم اله زندی باس�تناد دو برگ استشهادیه مصدق که امضاء شهود آن ذیل ش�ماره 13970215385200195 ورمز تصدیق 723024 مورخ 
97/7/11 دفتر خانه 1574 تهران رسیده است مدعی فقدان سند مالکیت یگدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بشماره پاک 3486 
فرعی از 51 اصلی قطعه اول تفکیکی مفروز ومجزی شده از پاک 152 فرعی از اصلی مذکور بمساحت 9940 متر مربع با حقابه از رودخانه کرج 
مطابق قانون ملی شدن آبها واقع در رضی آباد حوزه ثبتی شهریار ذیل ثبت 307411 صفحه212 دفتر 2195 به نام اله زندی ثبت وسند به 
شماره چاپی 023983  ب/ 93 صادر وتسلیم شده است سپس نیم دانگ آن مشاع از مورد ثبت برابر سند 18763 مورخ 96/8/17 دفتر خانه 
35 شهربار به علی اصغر زندی انتقال اجرایی یافته است وسند چاپس فوق به علت اساب کشی مفقود گردیده است پس از طی تشریفات 
قانون سند مالکیت المثنی بنامش صادر می گردد لذا مراتب  به استناد تبصره یک ماده 120آئین نامه اصاحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پاک فوق ویاوجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم ورسید در یافت نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور 

ونرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف3375   رئیس ثبت اسناد واماک شهریار –سید مرتضی موسوی

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم اله زندی باستناد دو برگ استشهادیه مصدق که امضاء شهود آن ذیل شماره رمز تصدیق 293207 وشناسه یکتا 13970215385200194 
مورخ 97/6/19 دفتر خانه 1574 تهران به تایید رسیده است مدعی فقدان سند مالکیت 1900 سهم مشاع از 20000سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 20000متر مربع قطعه 44  تفکیکی به شماره پاک 151 فرعی از51 اصلی مفروز از 84 فرعی از اصلی مذکور ذیل ثبت 89168 
صفحه 590 دفتر 472 به نام اله زندی ثبت وس�ند به ش�ماره چاپی 034088 –ب /93 صادر وتس�لیم شده است وبرابر سند انتقال اجرائی 
شماره 18764 مورخ 96/8/17 دفترخانه 35  شهریار مقدار نیم دانگ مشاع از مورد ثبت از ششدانگ به علی اصغر زندی انتقال یافته است 
وبه علت اسباب کشی مفقود گردیده است لذا مراتب  به استناد تبصره یک ماده 120آئین نامه اصاحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پاک فوق ویاوجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم ورسید در یافت نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور ونرسیدن 

واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف3376       رئیس ثبت اسناد واماک شهریار –سید مرتضی موسوی

آگهی مفقودی 
برگ س�بز خودروی س�واری هاچ بک هایما تیپT-AT-S7 برنگ سفید و شماره شاس�ی NAAD Z391 8 736359JYو شماره موتور 
QT 7 B A015865 484 م�دل 1397 وش�ماره انتظام�ی 538م 61 ای�ران 35بن�ام نازلی حس�ین پور فیضی فرزند حمید -ش�ماره ملی 

1361687266مفقود و ساقط هر گونه اعتبار می باشد 
ح/ تبریز 

آگهی مزایده اموال منقول )نوبت دوم(
در خص�وص پرون�ده اجرای�ی کاس�ه 960822ج م 5  برله ابوالفضل طال�ب زاده کجاباد بر علی�ه مرتضی رضازاده  به خواس�ته مطالبه 
مبل�غ3/667/019/327 ریال از بابت خواس�ته و مبلغ 191/350/966 ریال  از بابت نیم عش�ر اجرای�ی در حق صندوق دولت بعلت عدم 
پرداخت دین اموال محکوم علیه توقیف دین از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ97/9/20 روز 3ش�نبه  از س�اعت 10 الی 11 ظهراز 
طریق مزایده در واحد  اجرای  احکام مدنی دادگستری تبریز واقع درتبریز خ آذربایجان مجتمع قضایی شهید قاضی طباطبائی بفروش 
خواهد رس�ید . مزایده از مبلغ ارزیابی ش�ده کارشناس�ی شروع و به کسی که بااترین مبلغ  را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده 
درصد مبلغ پیش�نهادی فی المجلس اخذ و به ما بقی حداکثر یکماه فرصت داده میش�ود . برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده 
درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین  می توانند  پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی 
این واحد بازدید نمایند. - در اجرای دس�تور دادورز محترم در مورد پرونده به کاس�ه960822-5 ج م هیات کارشناسی پس از مطالعه 
پرونده، در مورخ97/5/8با وس�یله نقلیه تامین ش�ده توس�ط آقای ابوالفضل طالب زاده به آدرس نگهداری اموال منقول پرونده حاضر 
که همگی واقع در کجا آباد کوی گلس�تان 11 محل انبار آقای طالب زاده قرار داش�تند عزیمت گردید کلیه اموال ارزیابی ش�ده توس�ط 
کارشناس�ان محترم در تاریخه�ای 97/2/24-97/4/25که همگی نو بودند، وبطور مرتب چیدمان ش�ده بودن�د در حضور مایان طالب 
زاده و رضازاده مورد بازدید قرار گرفته و از تعدادی از آنها عکس تهیه گردید.با توجه به تاریخ گزارش�ات کارشناس�ان بدوی و تغییرات 
س�ریع قیمت کلیه کااها، در دوره اخیر و علی الخصوص با عنایت به اینکه تعدادی از اقام مش�اهده ش�ده بنا باذعان طرفین پرونده، 
وارداتی بوده و قیمت آنها تابعی از تغییرات قیمت ارز می باشند و از طرفی تعدادی از اقام بعنوان قطعات خاص تولیدات مشخص مورد 
استفاده انحصاری قرار می گیرد لذا با در نظر گرفتن همزمان هر دو عامل تغییرات قیمت و محل مصرف آنها، نظریات هر دو کارشناس 
بدوی با رعایت گزارش اصاحی ش�ماره97/42 مورخ 97/5/6 آقای مهندس رضازاده )کارش�ناس بدوی( از نظر تعداد و قیمت پایه عینا 
تایید می گردد. جدول کاای ارزیابی شده هر یک از کارشناسان محترم به تفکیک و بشرح زیر درج می گردد.1- 1- گزارش کارشناس 
بدوي بتاریخ 97/2/24 )آقای علی نژاد(1-چدن اجاق گاز 5 ش�عله )5 تائی( 262 دس�ت2-چدن اجاق گاز 5 شعله )5 تائی( 139 دست 
3-رویه اس�تیل اجاق گاز توکار400عدد4- لوای خرچنگی اجاق گاز 5 ش�عله )2 تکه( 2000عدد5-سرش�عله کاسه ای اجاق گاز توکار 
3200عدد6-اجاق گاز توکار آلومینیومی250عدد7- پلیت لعابی اجاق گاز توکار2000عدد8- سرشعله کاسه ای وینتوری بزرگ9-200- 
لوله آلومینیومی 100کیلوگرم 10-پایه اجاق گاز طرح فر 500دست 11-اجاق گاز توکار1عدد12-کلید آبکاری جرقه زن ساده 1000عدد13-
اجاق گاز 5 ش�عله پرسین4دس�تگاه 14-لوای دو زمانه )2 تکه(1000عدد15-ش�معک اجاق گاز 5 شعله )5 عدد یک دست؟(300دست 
16-ترانس فندک1200عدد17-چپقی س�ه هشتم گردان2000عدد18- آلومینیوم پشتی اجاق گاز 5 شعله500عدد 19- کلید نمای اجاق 
گاز 5 ش�عله 3000عدد20-تنه اجاق گاز طرح فر 5 شعله 25عدد21-سیس�تم هود آشپزخانه جنرال تک 29عدد22-سیم ارت به رنگ 
شیشه ای150کیلو23- سیم پیچ تایوانی به شماره DNB 135 A مستعمل در حال کار1 دستگاه 24- لوله شیر و هوا )5+1( یک دست 
300دس�ت 25-سیم ارت نس�وز دو روکش 100 متری10بسته26- سیم مسی به وزن تقریبی 20 کیلوگرم 4کاف 27-مهره شیر اجاق از 
توکار 1000 عدد28-قلوه جوش کاس�ه ای قارچی216عدد29- سرشعله متوسط قارچی 145عدد30-سرشعله بزرگ قارچی77عدد31- 
ولوم اجاق گاز طرح 5 ش�عله5000عدد32- ش�یر اجاق گاز توکار 200عدد33-چپقی اجاق گاز 5 ش�عله 3000عدد34-ریل اجاق گاز 5 
ش�عله200عدد35- زیر ش�عله اج�اق گاز وینتوری500عدد36- نوار چس�ب 2 س�انتی بزرگ500حلق�ه 37- - ولوم زام�اک اجاق گاز 
توکار1500ع�دد-کل ارزش 37 ردی�ف اموال در دو صفحه بر اس�اس قیمت پایه مبلغ 1/505/304/000ری�ال برابر یک میلیارد و پانصد و 
پنج میلیون و س�یصد و چهار هزار ریال اعام نظر می گردد.2- گزارش کارش�ناس بدوی مورخ 97/4/25)آقای سید رضازاد( با رعایت 
 cm90 )نظریه اصاحی ش�ماره 97/42- مورخ 97/5/6-1-اجاق گاز صفحه ای اس�تیل 5 ش�عله ترموکوبل دار با مارک سیم فر )ترکیه
-8دس�تگاه2-اجاق گاز صفحه ای استیل 5 ش�عله ترموکوبل دار Index cm 90 -1دستگاه3-اجاق گاز صفحه ای استیل طرح بوش 5 
ش�عله ترموکوبل دار cm Index 90 -1 دس�تگاه4-اجاق گاز شیشه ای 5 شعله با مارک ادیم استیل EVTMSTEEL فندک دار بدون 
ترموکوبل1 دستگاه5- اجاق گاز شیشه ای 5 شعله سوپر الکتریک فندک دار بدون ترموکوبل 1دستگاه6- اجاق گاز شیشه ای 5 شعله 
ترموکوبل دار index 1 دس�تگاه 7-هود شیش�ه ای جک دار لمسی ارج خزر cm 90 -1 دستگاه 8-اجاق گاز صفحه ای استیل 5 شعله 
سیم فر )ترکیه( عرض cm 68 -28 دستگاه 9-اجاق گاز صفحه ای استیل با مارک الیکا 5 شعله فندک دار عرض cm 80 -1 دستگاه 10-
اجاق گاز صفحه ای استیل عرض cm 90-5شعله ، فندک دار Evim Still 1دستگاه11- اجاق گاز طرح فر ترموکوبل دار با مارک )سون 
تز(5 ش�عله با درب شیش�ه ایSonmaz  --12-آبگرمکن گازی با مارک پرس�ین و ورق 4 میلی متری 35 گالنی )2 عدد( و 40 گالن )1 
عدد( و 45 گالن )2 عدد( 50 گالن )2 عدد(، 60 گالن )1 عدد( و 60 گالن یخچالی )2 عدد( جمعا 10 دستگاه13-هود آشپزخانه تخت کتابی 
 7-90 cm )3دستگاه 14-هود آشپزخانه با مارک سیم فر )ترکیه- SGNASOR- cm90 با مارک سوناتور دو موتوره و با موتور ایتالیایی
دستگاه 15- هود آشپزخانه با مارک سیم فر )ترکیه( cm 60-15 دستگاه 16-لوای درب اجاق گاز طرح فر 35 دستگاه 17-صفحه زیر 
اجاق گاز صفحه ای )تشتک( با رنگ کوره ای 93عدد18-صفحه شیشه ای اجاق توکار 52*87 )8 میلی متری(90عدد19-صفحه شیشه 
ای زهدار 5 شعله27عدد20-صفحه شیشه ای زهدار 4 شعله-6عدد21-صفحه شیشه ای درب فر )چاپدار - دودی( 85 عدد 22-صفحه 
روی اجاق گاز لعابی سفید رنگ cm90-200عدد 23-لوله شیر اجاق گاز صفحه ای آبکاری شده 300عدد 24-لوله شیر اجاق گاز صفحه 
ای بدون آبکاری ش�ده 200عدد25-دس�تگیره درب اجاق اس�تیل cm50-300عدد26- قطعات سرشعله کاسه ای150 دست 27-قالب 
ترانس فندک مربعی و قرقره )مس�تعمل( 4تیکه28-قالب ترانس فندک باریک و قرقره )مس�تعمل(4تیکه29-قالب قاب ساعت2 تیکه 
 410yt-1000 25 106و107(20عدد 32-موتور هود 5دورk 30- زنگ درب صنایع الکترونیک آذر دیجیتال6000عدد 31- موتور هود 4 دور
)101 تا 105 (9عدد 33-فیلتر آلومینیومی هود در 3 اندازه )کوچک، متوس�ط و بزرگ( 60عدد 34- فیلتر زغالی هود 20*12 -36 عدد 
35- ش�بکه چدنی گرد100عدد 36- ترموکوبل در س�ایزهای مختلف 1500عدد 37- شیر ترموکوبل دار ایران شیر )طرح فر( 242 عدد 
38- ولوم طرح فر 2 نوع 1000عدد 39- سردستگیره طرح فر کرمدار )آلتونی(2000عدد 40- شیر "45 ترکیه ترموکوبل دار ترکیه 60عدد 
41- شیر 90 ترکیه ترموکوبل دار ترکیه 120عدد42- شیر پیچی سان700عدد43- شیر ترموستات10عدد44-شبکه چدنی اجاق گاز 5 
تیکه و3تیکه 40دست 45- رزین اپوکسی ترانسی فندک)یک بشکه و 7 گالن(350کیلو  46- صفحه گرد پیلت )چربی گیر( هر دست 5 
عدد 100ولت 47- میکروسوئیچ فندک خودکار 200عدد 48- الکترود فندک1000عدد 49- مهره برنجی شیر 1500عدد50- بوش برنجی 
ش�یر3500 عدد51- سرس�یم رو بردی100000عدد  52- پین رو بردی 100000عدد 53- چپقی گردان برنجی 400عدد54- س�یخ جوجه 
گردان )کا از کار افتاده( 220عدد55- المنت فری-40عدد 56-سیم اکی سایز 0/10-100کیلو57-ست قطعات اجاق گاز 4 شعله فردار و 
طرح فر-20دستگاه 58- ست قطعات اجاق گاز 5 شعله 250 قطعه 59- کابین هود10عدد60-قرقره سیم پیچی شده3500عدد 61- تایمر 
دیجیتالی )نیمه کاره(45قطعه 62-ترانس آماده رزین1400عدد63-فریت 600عدد 64-خازن پلی استیل2/2میکرو 2800عدد 65-میخ 
ش�معک11000عدد 66- برد ترانس فندک4000عدد67-قرقره سیم پیچی شده همراه پین و درب مربوطه 250عدد 68-سشوار صنعتی 
BEST )مستعمل( 1 دستگاه 69-خازن 10 میکرو 16 ولت5000عدد 70- قاب ساعت3500عدد 71- آی سی صوتی 350عدد 72-مقاومت 

آجری K، 3-9 اهم-600عدد 73- فن )توری( حصارکشی 20 متری ارتفاع 2 متری 7شاخه 74-برد نمایشگر تایمر دیجیتالی250 عدد 
75- وان قلع SOLDER POT-1عدد 76-- س�ون س�گمنت )نمایشگر(250 عدد77- هسته فریت حلقوی2000عدد78-مدار چاپی 
فندک 4000عدد -جمع کل: 1/861/425/000 معادل یک میلیارد و هشتصد و شصت و یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار ریال 
در نتیجه کل ارزش 115 فقره اقام ارزیابی شده به مبلغ 3/366/729/000 معادل سه میلیارد و سیصد و شصت و شش میلیون و هفتصد 
و بیست و نه هزار ریال می باشد.-خواهشمند است نسبت به تادیه مبلغ 24/000/000 ریال حق الزحمه کارشناسی هیات منتخب اقدام 

نمایند. حق الزحمه طبق مصوبه 92/7/30 ریاست محترم قوه قضائیه محاسبه گردیده است 
ح/8424 اجرای احکام مدنی شعبه 5 دادگستری تبریز

دادنامه
پرونده کاسه 9709980210500296 شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت تهران تصمیم نهایی شماره 9709970210500718 
خواهان اقای بهادر چاوشی فرزند مصطفی با وکالت اقای شهاب الدین صابر فرزند سعداله به نشانی استان کرمانشاه شهر کرمانشاه 22 بهمن 
انتها 20 متری اول خ شیخ بهایی کوچه210 پاک21 خواندگان اقای مهران مجیدی نوش آبادی فرزند حسین به نشانی مجهول المکان خاننم 
منصوره مجیدی نوش آبادی  فرزند حسین به نشانی استان اصفهان کاشان میدان امام رضا خیابان شهید صالحی خیابان اندرزگو کوی صاحب 
الزمان پاک یک  و اقای حسین برزنونی فرزند براتعلی به نشانی استان اصفهان کاشان میدان امام رضا خیابان شهیدصالحی اندرگو محله ای 
عرب ها لوازم خانگی علی نبش کوچه صاحب الزمان خانم طاهره رزاقی تتماج فرزند محمد  به نشاین استان اصفهان شهر کاشان خ طالقانی 
خ سهیل نرگس 12 خ خواسته ها مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطالبه وجه چک مطالبه خسارت دادرسی رای دادگاه رد خصوص دادخواست 
خواهان اقای بهادر چاوش�ی فرزند مصطفی با وکالت اقای ش�هاب الدین صابر فرزند سعداله به طرفیت خواندگان اقای مهران مجیدی نوش 
ابادی فرزند حس�ین خانم منصوره مجیدی نوش آبادی فرزند حس�ین اقای حسین برزنونی فرزند براتعلی خانم طاهره رزاقی تتماج فرزند 
محمد به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پراخت مبلغ چهارصد و چهارده میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی دادگاه پس از 
جری تشریفات قاننوی و دعوت طرفین با توجه به دادخواست و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ 97/6/27 با این توضیح که 
موکل 13 فقره چک مستندات دعوا از حساب جاری به عهده بانکهای ملی 9 فقره و قوامین یک فقره و سپه سه فقره به شماره های 708300 
مورخ ب97/2/10 به مبلغ بیست و شش میلیون و هشتصد هزار ریال 708299 به مبلغ بیست و سه میلیون ریال مورخ708296-97/2/5 
مورخ 97/1/20 به مبلغ بیس�ت و س�ه میلیون ریال 708298 مورخ 97/1/31 به مبلغ بیست و سه میلیون ریال 708297 مورخ 97/1/25 به 
مبلغ بیست و سه میلیون ریال 816248 مورخ 96/11/30 به مبلغ پنجاه میلیون ریال 816249 مورخ96/12/25 به مبلغ پنجاه میلیون ریال 
816247 مورخ 96/10/30 به مبلغ پنجاه میلوین ریال 753319 مورخ96/10/30 به مبلغ چهل و شش میلیون ریال 685464 مورخ 96/12/20 
به مبلغ بیست و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال 685462 مورخ 96/12/5 به مبلغ بیست و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال 685463 
مورخ96/12/15 به مبلغ بیست و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال 685466 مورخ96/12/25 به مبلغ بیست و چهار میلیون و هشتصد هزار 
ریال مجموعا به مبلغ چهارصد و چهارده میلیون ریال از خوانده ردیف 4 اقای حسین محمدی با صادر کنندگی سایر خواندگان دیگر بابت 
معامله بلور گرفته اس�ت پس از تاریخ سررس�ید به بانک مراجعه که به دلیل کسری موجودی گواهی عدم پرداخت آنها صادر گردیده است 
تقاضای صدور حکم به ش�رح س�تون خواس�ته را دارم ماحظه اصل چگ و گواهی عدم پرداخت وجه ان که حکایت از صحت ادعای وکیل 
خواهان دارد و عدم دفاع وایراد موثر خواندگان به خواسته ومستندات دعوی خواهان به دلیل عدم حضور در جلسه دادرسی مورخ 97/6/27 
دادگاه علیرغم اباغ قانونی اخطاریه و توجه به قاعده اوفو بالعقود و مواد249 و310 و313 قانون تجارت و مواد198 و515 و519 و522 قانون 
ایین دادرس مدنی و تبصره الحاقی به ماده دو قانون صدور چک و شاخص تورم کااهای اساسی بانک مرکزی حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان اول و سوم به پرداخت مبلغ نه میلیو و نهصد وبیست هزار ریال چکهای بانک ملی و خواندگان سوم و دوم به مبلغ نوزده میلیون 
و ششصد هزار ریال چکهای قوامین و سپه و خواندگان سوم و چهارم به رداخت مبلغ یازده میلیو و هشتصد و هشتاد هزار ریال بانک ملی 
بابت اصل خواس�ته وخس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها لغایت اجرای حکم و مبلغ بیس�ت و هشت میلیون و چهارصد و سی و دو 
هزار به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز  پس از اباغ قابل واخواهی در 

همین شعبه وبیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی د رمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد دادنامه به طرفین اباغ شود.
96024 شعبه183 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت تهران

دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9509980213900356 ش�عبه 190 دادگاه عموم�ی حقوق�ی مجتمع قضایی ش�هید مطهری تهران تصمیم نهایی ش�ماره 
9609970213900172 خواهان خانم مرضیه یعقوبی س�قرلو فرزند قدرت با وکالت اقای محمودرضا زارعی فرزند براتعلی به نش�انی تهران 
خیابان سهروردی شمالی خیابان میرزای زینالی غربی خیابان کاووسی فر پاک 18 واحد15 خواندگان اقای محمد علی میرزایی ابربکوه فرزند 
صفر علی به نشانی مجهول المکان اقای اکبر محمودی فرزند صفر با وکالت اقای مهدی خسروی فرزند داود به نشانی تهران شهرک ولیعصر خ 
حیدری جنوبی خ نامدار ک شقایق دو پ6 واحد یک شرقی خانم روح انگیز یعقوبی سقرلوفرزند قدرت به نشانی تهران خیابان ابوذر میدان 
مقدم شهسواری حقیقی جنوبی کوچه شهید امامی پاک 67/1 طبقه دوم بانک مسکن شعبه ابوذر به نشانی تهران نرسیده به میدان ابوذر 
روبروی شهرداری منطقه17 تهران بانک مسکن خواسته ها الزام به تنظیم سندر سمی ملک مطالبه خسارت دادرسی الزام به فک رهن مطالبه 
خسارت رای دادگاه در خصوص دادخواست اقای محمود رضا زارعی به وکالت از خانم مرضیه یعقوبی سقرلو به طرفیت محمد علی میرزایی 
ابربکوه اکبر محمودی روح انگیز یعقوبی س�قرلو بانک مسکن ش�عبه ابوذر به خواسته الزام به فک رهن نسبت به شش دانگ یک دستگاه 
آپارتمان به پاک ثبتی شماره 56811 فرعی از2398 اصلی قطعه دوم تفکیکی فروز شده از18872 فرعی از اصلی مذکور بخش ده تهران 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع پاک ثبتی مذکور مطالبه خسارت موضوع وجه التزام تاخیر در تحویل ملک روزانه 200 هزار ریال 
از مورخ89/8/7 الی 90/4/2 به انضمام خسارات دادرسی اجمال خواسته خواهان چنین است بدوا مطابق قرارداد عادی 14-89/3 تنظیمی 
میان خوانده ردیف اول و دوم تظیم می شود و خوانده ردیف اول مطابق شرایط قرارداد مذکور مکلف به ساختو تکمیل سپس تحویل ملک 
ادعایی به خوانده ردیف دوم می شود و متعاقبا خواندهردیف دوم مبادرت به واگذاری حقوق خود از قررداد مذکور را به خواهان واگذار می 
نماید نتیجتا خواهان به شرح دادخواست حقوق خود را که ناشی از قرارداد استنادی مذکور است مطالبه نموده است دادگاه از عطف وجه به 
محتویات پرونده  وتصویر مستدات پیوست مخصوصا مفاد قراردادعادی 89/3/14 اظهارات خواندگان ردیف سوم و چهارم و وکیل خوانده 
ردیف دوم واستعام انجام شده از ثبت اسناد و اماک که حاکی از مالکیت رسمی خوانده ردیف اول نسبت به ملک ادعایی است توجها به 
اظهارات شهود خواهان به شرح صورتجلسه استماع شهادت شهود مورخ96/2/12 که تاریخ تحویل ملک را جملگی 2-4-90 اعام کرده اند 
توجها به اینکه قرارداد مذکوراز قراردادهای الزام اور بوده و طرفین مکلف به انجام تعهداتی هستند که با ازادی اراده پذیرفته اند نظر به اینکه 
خواندگان نسبت به مستندات خواهان ایراد و تکذیبی ننموده اند وا نکه خوانده ردیف اول علیرغم اباغ در جلسات دادرسی حاضر نشده 
ودفاعی در قبال دعوی خواهان معمول نداشته است ونظر به اینکه مطابق ماده220 از قانون مدنی که  مقرر داشته عقود نه تنها متعاملین را 
به اجرای ان چیزی که در عقد تصریح شده ملزم می نماید بلکه به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و قانون از عقد حاصل می شود مکلف 
می نماید با اتکا به اصول صحت والزام قراردادها به شرح ذیل دعوی خواهان راوارد تشخیص مستندا به مواد198-515-519 از قانون ایین 
دادرس�ی مدن�ی و مواد10-219-220-223 از قانون مدنی اوا حکم به محکومیت خوان�ده ردیف دوم اقای اکبر محمودی به پرداخت روزانه 
دویست هزار ریال وجه التزام روزانه از مورخ 89/8/7 الی 90/4/2 بعاوه از باب تسبیب به پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاهل 
وکیل که خواهان متحمل شده است درحق ایشان محکوم می نماید ثانیا با وصف اینکه خوانده ردیف چهارم بانک مسکن ایحه وارده که طی 
شماره350-16-2-96 به ثبت دادگاه رسیده است با اذعان به اخذ  مطالبات خود قبول به فک رهن ملک مذکور نموده است بنابراین حکم 
به محکومیت خوانده اخیر به فک رهن پاک ثبتی موضوع خواسته به نفع خواهان صاد رواعام می شود ثالثا از انجا که تنظیم سندرسمی از 
الزامات و خصایص مالک رسمی است حکم به الزام خوانده ردیف اول اقای محمدعلی میرزایی ابرکوه به تنظیم سند رسمی ملک با مشخصات 
صدرالمشار با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران درحق خواهانص ادر واعام می نماید رابعا در خصوص دعوی خواهان به طرفیت 
خوانده ردیف سوم به شرح ستون دادخواست با وصف اینکه تعهدات قراردادی مستند ادعایی خواهان با همان وصوف که میان خواندگان 
ردیف دوم و ردیف س�وم منعقد و تنظیم ش�ده به خواهان منتقل گردیده خوانده اخیر ردیف سوم دخالتی در انجام تعهدات نخواهد داشت 
و به عهده خوانده ردیف دوم می باش�د بنابراین دعوی متوجه خوانده اخیر ردیف س�وم نیست مستندا به بند 4 ماده 84و89 از قانون ایین 
دادرسی مدنی قرار رد دعوی در این خصوص صادر واعام می شود رای صادره نسبت به خوانده ر دیف اول غیابی ظرف بیست روز از تاریخ 
اباغ قابل واخواهی درهمین دادگاه است و نسبت به سایر خواندگان و خواهان حضور ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
96019 رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران

اجراییه
مشخصات محکوم له مهدی صادقی فرزند حاجی آقا نشانی تهران ماصدرا شیراز جنوبی نبش کوچه اتحاد پاک 34 طبقه اول مشخصات 
محکوم علیه محمدرضا کاوند مجهول المکان محکوم به به موجب دادنامه شماره 1014-96/8/29 صادره از این شعبه  محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ 1/000/000/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 34/160/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه که مطابق نرخ 
رسمی تورم توسط واحد اجرا محاسبه خواهد شد از تاریخ چک تا تاریخ اجرای دادنامه وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق محکوم 
له و پرداخت نیم عش�ر اجرایی به صندوق دولت محکوم علیه محکوم اس�ت از تاریخ اباغ 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 انتقاات 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 اا به درخواست محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( . 4- خودداری 
محکوم علیه از اعام 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 ش�ود ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س�ی 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 ( .
96015 رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی تهران

اگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای  همایون نجم آبادی 
خواهان  اقای غامحس�ین زین العابدین همگی اژدری و س�ید رضا س�ید فخاری و محمدعلی داغی هریس و مریم پاشایی با وکالت عباس 
هاشمی منش و علی متجب  دادخواستی به طرفیت خوانده  یداله جوان بخت فرنگیس پاشایی با وکالت عباس هاشمی منش و علی متجب 
دادخواستی به طرفیت خوانده یداله جوان بخت فرنگیس کامران همایون همگی نجف ابادی و اکبر هدایتی به خواسته توقیف عمایت اجرایی  
مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کاسه 9709980226500647 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی 
تهران  ثبت و وقت رسیدگی  مورخ97/10/12 ساعت8/30  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 کثیراانتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
96011 منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

اگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای  امید قاسمی امیدوار فرزند محمد 
خواهان  اقای  مهدی رضوانی   دادخواس�تی به طرفیت خوانده   امید قاس�می امیدوار به خواس�ته مطالبه وجه چک  مطرح که به این شعبه  
ارجاع به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709980226500505 ش�عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران  ثبت و وقت 
رسیدگی  مورخ97/10/12 ساعت9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد. 
96009 منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

اگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای  داریوش زینی 
خواهان  اقای  خلیل سعیدی دادخواستی به طرفیت خوانده   داریوش زینی به خواسته اعتراض به رای شورای حل اختاف  مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع به ش�ماره پرونده کاسه 9609981090500144 شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران  ثبت و 
وقت رسیدگی  مورخ97/10/12 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 کثیراانتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتش�ار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
96007 منشی دادگاه حقوقی شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت تهران

اگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای  همایون نجم آبادی 
خواهان  اقای غامحس�ین زین العابدین همگی اژدری و س�ید رضا س�ید فخاری و محمدعلی داغی هریس و مریم پاشایی با وکالت عباس 
هاشمی منش و علی متجب  دادخواستی به طرفیت خوانده  یداله جوان بخت فرنگیس پاشایی با وکالت عباس هاشمی منش و علی متجب 
دادخواستی به طرفیت خوانده یداله جوان بخت فرنگیس کامران همایون همگی نجف ابادی و اکبر هدایتی به خواسته توقیف عمایت اجرایی  
مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کاسه 9709980226500647 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی 
تهران  ثبت و وقت رسیدگی  مورخ97/10/12 ساعت8/30  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 کثیراانتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
96005 منشی دادگاه حقوقی شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

اگهی اباغ   
خواهان   س�عید س�مائیان   دادخواستی به طرفیت خوانده   حجت سلیمانی به خوئاسته الزام به تنظیم سند رسمی صورتمجلس تفکیکی 
اخذ پایانکار و خسارات دادرسی در مرحله بدوی تقدیم دادگهاهای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 186 دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران واقع در تهران یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع قضایی شهید مطهری    ارجاع به شماره 
پرونده کاس�ه 970680 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 97/11/14 و س�اعت 11 صبح تعیین ش�ده است  به علت مجهول المکان بودن 
خوانده درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار 
اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد. 
96001 منشی دادگاه حقوقی شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران

اگهی
خواهان معصومه مرتضائی فریز هندی و غیره به طرفیت اقای بهرام ابوالفتحی یاروق به خواسته مطالبه خسارت جهت رسیدگی به شعبه 190 
دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقاب و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار اگهی می شود تا خوانده پس از نشر اگهی ظرف 
یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود و اطاع از مفاد آن و ماحظه نظریه کارشناسی چنانچه اعتراض دارید ظرف 

مدت مذکور به دفتر دادگاه اعام نمایید.
95997 مدیر دفتر شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران

اگهی
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ناهید محمودی به طرفیت شما سید ناصر نصیری نایینی و ابراهیم سانیانی نسبت به دادنامه 468-97 
صادره از این شعبه نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تجدیدنظرخواهی برای شما به سامانه اباغ ارسال گردیده است مقتضی است حسب ماده 
346 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز از تاریخ انتشار اگهی به نحو مکتوب 
به این دادگاه تحویل دهید در غیر اینصورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجدیدنظر ارسال می گردد این ابالغنامه برای شما به سامانه 
اباغ ارس�ال گردیده اس�ت به سامانه ابالغ مراجعه کنید و با استفاده از شناسه و رمز کاربری خود اطاعات این اباغیه و پیوستهای آن را از 
قسمت دریافت با شماره  با وارد نمودن شماره و تاریخ صدور ابالغیه دریافت و مشاهده کنید عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق 
قضایی بوده و اباغ محسوب می شود چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری شناسه و رمز دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی 
از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترسی به نزدیکترین واحد قضایی مراجعه نمایید عدم مراجعه به منزله استنکاف از 

قبول اوراق قضایی بوده وا باغ محسوب می شود.
95987 شعبه 57 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران

اجراییه
مشخصات  محکوم له حسینعلی حیدری انزانی فرزند عباسعلی نشانی تهران خیابان شریعتی بااتر از سیدخندان روبروی پارک شریعتی 
پاک 965 واحد16 مشخصات محکوم علیه سپیده برزگری مجهول المکان محکوم به به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و ش�ماره دادنامه مربوطه 9709970229100592 محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 570/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته مبلغ 
18/110/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس�ارت تاخیر تایده از تاریخ تقدیم دادخواست 96/11/29 
مطالبه تا وصول اصل طلب طبق شاخص تورم اعامی از سوی بانک مرکزی که در مرحله اجرای حکم محاسبه خواهد شد له خاهان و پرداخت 
نیم عشر دولتی محکوم علیه محکوم است از تاریخ اباغ 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 انتقاات 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 اا به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( . 4- خودداری محکوم علیه از اعام 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 ( .
95988 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران
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511/121آگهی اباغ اجرائیه
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به امین رهنما فر    که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد طبق اجرائیه صادره از شعبه 
4  در پرونده کاس�ه 950823 به موجب دادنامه ش�ماره 9609977575400021 صادره از ش�عبه 4 محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 
600/000/000 ریال به عنوان اصل خواس�ته )چک به ش�ماره 433330-94/4/10 و پرداخت 20/032/000 ریال خسارت هزینه دادرسی و نیز 
خسارت تاخیر تادیه با ماخذ شاخص تورم اعامی بانک مرکزی  از تاریخ سر رسید لغایت اجرای دادنامه و مبلغ 20/600/000 ریال حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له می باشد و 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 اباغ 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 
کثیر اانتش�ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتش�ار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  

احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول  هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
مدیر دفترشعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

)512/122(آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم )970324(
خواهان: آقای مهدی تازه فرزند حسین دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- آقای محمد خفاجه 2- بهزاد نجم الدین به خواسته مطالبه وجه 
مطرح، که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985197700318 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/10/19 و ساعت 09:30 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 کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
طاهر آبادی– منشی دادگاه  شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

)512/123( آگهی اباغ اجرائیه )960492(
پیرو آگهی های اباغ وقت دادرسی و اباغ دادنامه در روزنامه، بدینوسیله به آقای امیر فخریان فرزند غامعلی محکوم علیه پرونده کاسه 
960492 اباغ می شود که بنا به تقاضای وکیل خواهان ها 1- مصطفی قلی بیات 2- زهرا سرخیلی 3- محمد یوسف زیروحی 4- محسن 
پنبه کار 5- محمد بهزاد نیا و حسب دستور دادگاه دادنامه صادره به این شرح منتهی به صدور اجرائیه گردیده است: بموجب درخواست 
اجرای دادنامه شماره 9609975197701037 حکم بر اثبات وقوع عقد بیع بین محکوم لها و محکوم علیهم ) بین خواهان اول و خوانده اول 
موضوع قرارداد مورخ 1391/11/19 و بین خواهان دوم و سوم با خوانده اول موضوع قرارداد مورخ 1392/5/13 و بین خواهان چهارم و خوانده 
اول موضوع قرارداد مورخ 1391/5/15 و بین خواهان پنجم و خوانده دوم و خوانده دوم با اول موضوع قراردادهای 1391/05/15و 1391/12/03 
و الزام خوانده اول به اخذ پایانکار از شهرداری و اخذ صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و اماک و در نهایت تنظیم سند واحدهای 
آپارتمانی به نام محکوم لها برابر مفاد قراردادها ) خواهان اول طبقه اول شمالی و خواهان دوم و سوم در طبقه همکف و خواهان چهارم طبقه 
دوم جنوبی و خواهان پنجم طبقه دوم شمالی ( و محکومیت محکوم علیه اول به پرداخت مبلغ 3/260/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم لها پرداخت هزینه حق ااجرا با محکوم علیهم است با عنایت به غیابی بودن حکم دادگاه، اجرای 

دادنامه منوط است به اخذ تأمین مناسب از محکوم لها. پرداخت هزینه حق ااجرا با محکوم علیهم می باشد.
مدیر دفتر شعبه حقوقی دادگستری شهرستان نیشابور

)512/124( ان�حصار وراث�ت )97/718(
 نظر به اینکه آقای/خانم ناهید سجادیان دارای شناسنامه شماره 14000 به شرح دادخواست به کاسه 97/718 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ن سجادیان به شناس�نامه 291 در تاریخ 1397/06/07 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- سیروس سجادیان ش.ش: 12 ت.ت: 1347 ص: نیشابور فرزند متوفی. 
2- سروش سجادیان ش.ش: 1050176960 ت.ت: 1369 ص: نیشابور فرزند متوفی. 3- سیما سجادیان ش.ش: 14 ت.ت: 1350 ص: نیشابور 
فرزند متوفی. 4- سیمین سجادیان ش.ش: 1400 ت.ت: 1357 ص: نیشابور فرزند متوفی. 5- نسترن سجادیان ش.ش: 1700 ت.ت: 1361 ص: 
نیشابور فرزند متوفی. 6- نسیمه سجادیان ش.ش: 2277 ت.ت: 1364 ص: نیشابور فرزند متوفی. 7- ناهید سجادیان ش.ش: 14000 ت.ت: 
1367 ص: نیشابور فرزند متوفی. 8- شهین رهنما ش.ش: 22676 ت.ت: 1329 ص: نیشابور همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 1  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/125( ان�حصار وراث�ت )97/761(
 نظر به اینکه آقای/خانم سعید حسین آبادی دارای شناسنامه شماره 4355 به شرح دادخواست به کاسه 97/761 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی حسین آبادی به شناسنامه 75 در تاریخ 1382/10/05 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- آرش حسین آبادی ش.ش: 44983 ت.ت: 1361 ص: نیشابور پسر 
متوفی. 2- فریدون حسین آبادی ش.ش: 943 ت.ت: 1359 ص: نیشابور پسر متوفی. 3- جاوید رضا حسین آبادی ش.ش: 569 ت.ت: 1356 
ص: نیشابور پسر متوفی. 4- محمود حسین آبادی ش.ش: 2225 ت.ت: 1349 ص: تهران پسر متوفی. 5- سعید حسین آبادی ش.ش: 4355 
ت.ت: 1345 ص: تهران پس�ر متوفی. 6- فاطمه س�لیمانیان ش.ش: 479 ت.ت: 1324 ص: نیشابور همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

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

)512/126( ان�حصار وراث�ت )4/97/815(
 نظر به اینکه آقای/خانم اعظم اردمهء دارای شناس�نامه ش�ماره 1325 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 4/97/815 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه اردمهء به شناسنامه 136 در تاریخ 1395/03/23 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- محمد مهدی اردمه ش.ش: 55 ت.ت: 1362 ص: نیشابور پسر متوفیه. 
2- محمد رضا اردمهء ش.ش: 250 ت.ت: 1355 ص: نیش�ابور پس�ر متوفیه. 3- اعظم اردمهء ش.ش: 1325 ت.ت: 1365 ص: نیشابور دختر 
متوفیه. 4- زهرا اردمهء ش.ش: 290 ت.ت: 1360 ص: نیشابور دختر متوفیه. 5- زینب اردمهء ش.ش: 279 ت.ت: 1358 ص: نیشابور دختر 
متوفیه. 6- ام البنین اردمهء ش.ش: 249 ت.ت: 1353 ص: نیشابور دختر متوفیه. 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 اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 4  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/127( ان�حصار وراث�ت )97/874(
 نظر به اینکه آقای/خانم سید سعید محروقی دارای شناسنامه شماره 165 به شرح دادخواست به کاسه 97/874 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید جال محروقی به شناسنامه 2 در تاریخ 1397/08/06 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- سید سعید محروقی ف: سید جال ت.ت: 1347 ش.ش: 165 ص: 
نیشابور پسر مرحوم. 2- سید علیرضا محروقی ف: سید جال ت.ت: 1364 ش.ش: 2458 ص: نیشابور پسر مرحوم. 3- سمیرا محروقی ف: 
س�ید جال ت.ت: 1358 ش.ش: 1187 ص: نیش�ابور دختر مرحوم. 4- سید محمد رضا محروقی ف: سید جال ت.ت: 1366 ش.ش: 9327 
ص: نیش�ابور پس�ر مرحوم. 5- سیما محروقی ف: سید جال ت.ت: 1349 ش.ش: 247 ص: نیشابور دختر مرحوم. 6- فرخنده هاشمی ف: 
علی اصغر ت.ت: 1330 ش.ش: 349 ص: نیشابور زوجه 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 اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 10  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/128( ان�حصار وراث�ت )97/885(
 نظر به اینکه آقای/خانم رقیه بلوکی دارای شناسنامه شماره 1943 به شرح دادخواست به کاسه 97/885 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد امین میری به شناسنامه 60 در تاریخ 1386/09/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- محمد رادمان میری ت.ت: 1355 ص: نیش�ابور ش.م: 1061346676 پسر 
متوفی. 2- علی میری ت.ت: 1379 ص: نیشابور ش.م: 1050904011 پسر متوفی. 3- رقیه بلوکی ت.ت: 1351 ص: نیشابور ش.م: 1061901645 
همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 5  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/129( ان�حصار وراث�ت )97/842(
 نظر به اینکه آقای/خانم عباس نخعی دارای شناسنامه شماره 140 به شرح دادخواست به کاسه 97/842 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یاسمین نخعی به شناسنامه 0980787671 در تاریخ 1397/08/18 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- عباس نخعی ش.ش: 140 ت.ت: 1362 ص: کاشمر پدر متوفیه. 2- رقیه 
ابراهیم پور ش.ش: 1156 ت.ت: 1358 ص: نیشابور مادر متوفیه. 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 اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 1  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/130( ان�حصار وراث�ت )4/97/597(
 نظر به اینکه آقای/خانم غامحسین سیرجانی دارای شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کاسه 4/97/597 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبری سیرجانی به شناسنامه 112 در تاریخ 1397/05/03 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- غامحسین سیرجانی ش.ش: 8 ت.ت: 1319 ص: نیشابور پسر متوفی. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

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

511/131آگهی اباغ ماده 384 ق ا د ک
بدینوسیله به آقای محمد فراهی فعا مجهول المکان در پرونده کاسه 970822 شعبه سوم دادگاه انقاب اسامی مشهد به اتهام شرکت 
در معرض فروش قراردادن 25 گرم کراک و 5 گرم شیشه مفاد ماده 384 ق ا د ک اباغ می گردد.ماده 384 پس از ارجاع پرونده به دادگاه 
کیفری یک ، در جرایم موضوع بندهای )الف( ،)ب(،)پ( و ) ت ( ماده )302( این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده 
به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود، هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد ، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار 
می کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از اباغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را 

نزد رییس دادگاه ارسال می کند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود. رایگان
شعبه سوم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی شهرستان مشهد

511/132آگهی اباغ ماده 384 ق ا د ک
بدینوس�یله به آقای حس�ن عتکی فعا مجهول المکان در پرونده کاسه 970684 شعبه س�وم دادگاه انقاب اسامی مشهد به اتهام الف 
حمل و نگهداری 32 گرم 20 سانتی گرم هروئین و شیشه در مورخه 91/08/01 ب – حمل و نگهداری 80 سانتی گرم شیره تریاک در مورخه 
91/08/01 ج – حمل و نگهداری 38 گرم و 34 سانتی گرم هروئین و شیشه در مورخه 94/10/30 د – حمل و نگهداری یک گرم و 65 سانتی 
گرم شیره تریاک در مورخه 94/10/30 مفاد ماده 384 ق ا د ک اباغ می گردد.ماده 384- پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک ، در 
جرایم موضوع بندهای ) الف( ، )ب( ، )پ( و )ت( ماده )302( این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم 
در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود، هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می کند که 
وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از اباغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر پرونده را نزد رییس 

دادگاه ارسال می کند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود. رایگان 
شعبه سوم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی شهرستان مشهد

512/133رای دادگاه
شماره بایگانی شعبه: 970480-در  خصوص اتهام آقای مصطفی یزدان پناه فرزند جال 35 ساله مجرد و فاقد سابقه کیفری دایر بر ایراد 
صدمه بدنی عمدی موضوع شکایت آقای محمد نوع دوست برکادهی فرزند مهدی، نظر به اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش 
و تحقیقات مرجع انتظامی، ماحظه اظهارات ش�هود تعرفه ش�ده شاکی و گواهی پزشکی قانونی مشارالیه، سایر تحقیقات به عمل آمده و 
کیفرخواس�ت صادره از دادس�رای شهرستان بینالود عدم حضور متهم در مراحل تحقیق و در دادگاه علیرغم اباغ و سایر قراین و امارات 
موجود پرونده بزهکاری وی را محرز و مس�لم دانس�ته مس�تندا به مواد 714.710.709.559.488.448 قانون مجازات اسامی نامبرده به 
پرداخت یک هزارم دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش تورم زیر چشم راست ،شش هزارم دیه بابت سیاهی زیر چشم راست، یک دوم از یک 
و نیم هزارم دیه بابت سرخ شدگی شانه چپ، یک و نیم صدم دیه بابت جراحت زیر چشم راست و سائیدگی بازوی چپ هر یک حارصه، سه 
صدم دیه بابت ارش آسیب استخوان بینی و یک صدم دیه بابت ارش عارضه دو بینی مختصر و گذرا و همچنین ده صدم دیه بابت شکستگی 
حدقه چشم راست در حق شاکی محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام دیگر متهم فوق الذکر دایر بر تخریب تلفن همراه شاکی ، نظر به 
عدم کفایت دلیل مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت نامبرده از اتهام انتسابی را صادر و اعام می دارد. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در  همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز از آن تاریخ قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.  
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان طرقبه شاندیز – مهدی قائمی

511/134رای دادگاه
شماره دادنامه 9709975115901315-97/8/22  شماره بایگانی 970800 ؛در خصوص اتهام آقای امیر حسین حامد حسین پور فرزند موسی 
دائر به رانندگی فاقد گواهینامه دادگاه نظر به گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره بزه انتسابی نسبت به وی را محرز و مسلم دانسته لذا 
به استناد ماده 723 قانون مجازات اسامی مصوب 1375 )تعزیرات( و بند یک ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در 
موارد معین و با رعایت مواد 37-38 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 بلحاظ وضع خاص متهم وی را به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد 
هزار ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 
شعبه سپس ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد. رایگان
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت  مشهد

511/135آگهی
خواهان براتعلی عصمتی تازیک دادخواستی به طرفیت خوانده سید محمد کامیاب به خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره  پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد – طاب 
میدان میرزاکوچک خان ارجاع و به کاسه 255/970956 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/11 ساعت 9 تعیین شده است 
. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/136آگهی
خواهان سید محمد باقرزاده داخواستی به طرفیت خوانده بی بی بانو موسوی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد – طاب میدان 
میرزاکوچک خان ارجاع و به کاسه 255/970977 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/11 ساعت 8/30 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 انقاب در امور 
مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/137آگهی
خواهان مصطفی صدیقی دادخواستی به طرفیت خوانده سید علی اکبر نجفی کاریزنو به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره  پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد – طاب 
میدان میرزا کوچک خان ارجاع وبه کاسه 255/970903 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/12 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 انقاب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 

به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/138آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای/ خانم میثم ش�یخ فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست آقای/خانم محمود 
جهانگیری کلوخی علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977508401278 در پرونده کاسه 970208 به پرداخت 
مبلغ محکومیت خوانده آقای میثم شیخ بابت اصل خواسته به مبلغ 86000000 ریال اعام و تصحیح می گردد مابقی محکومیت به قوت خود 
باقی است رای تصحیحی به تبع رای اصلی غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز 

قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی مشهد می باشد.   رایگان
دفتر شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/139آگهی
خواهان آقای غامرضا انصاری دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای ش�ایع س�لمانی پور به خواس�ته مطالبه وجه چک تقدیم ش�وراهای 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 257 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد – میدان 
میرزاکوچک خان ، ارجاع و به کاسه 971034 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/10/3 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 انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه 

و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفتر شعبه 257 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/140آگهی
خواهان/خواهان ها رسول لطیفی کاته جعفرآباد دادخواستی به طرفیت خوانده/ خواندگان حمیدرضا قادری به خواسته مطالبه وجه و تامین 
خواسته چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج 
شهرستان مشهد واقع در مشهد – میدان میرزاکوچک خان ،روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاسه 971004 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ 97/10/11 س�اعت 8/30 تعیین ش�ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/141آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای داود نجفی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقا محمد دانا علیه شما بخواسته 
مطالب�ه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977509301196 در پرونده کاس�ه 970754 به محکومیت تضامنی خواندگان ) علی فرهانی 
فریمانی و داود نجفی( به پرداخت مبلغ 10000000 ریال بابت اصل خواسته و جبران ) پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه براساس 
) فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی 
در تاریخ صدور چک( و نیز پرداخت مبلغ 1609000 ریال بابت خسارت وارده به سبب 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 اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/142آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای سید علی مرجانی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای حسن خوافی چمن 
آبادی علیه شما به خواسته  مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977508001295 در پرونده کاسه 970805/241 به حکم بر محکومیت 
خوانده ) سید علی مرجانی( به پرداخت مبلغ 7400000 ریال بابت اصل خواسته و جبران ) پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 1424500 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق خواهان ) 
حسن خوافی چمن ابادی ( صادر و اعام می دارد محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ 

درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی دراین شورا است. 
مسئول دفتر شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/143آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای میاد کمالی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای علی اکبر اسامی علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977509301205 در پرونده کاسه 970775 به استرداد مبلغ یکصد میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1490000 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام هزینه آگهی محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/144آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای علی اصغر عمارلو فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم سمانه سااری علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 97099775165001236 در پرونده کاسه 970631 به پرداخت مبلغ 12000000 ریال بابت 
اصل خواسته و جبران ) پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور چک 1396/3/10 الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 
89200 تومان بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق خواهان )سمانه سااری( محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی دراین شوار است.
منشی شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/145آگهی
خواهان خانم بتول کش�اورز رافی دادخواس�تی به طرفیت خواندگان 1- قاسم نجفی 2- جواد یزدی زاده ظریفیان به خواسته مطالبه وجه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان 
مش�هد واقع در مش�هد – طاب میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به کاس�ه 971012 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/10/12 
ساعت 9 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 انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/146آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای / خانم جواد ارژنگی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977509300789 صادره از ش�عبه 254 در پرونده شماره 970232 محکوم به پرداخت مبلغ 180000000 ریال بابت اصل 
خواسته مبلغ 2896000 ریال هزینه دادرسی مبلغ 150000ریال جهت حق الدرج آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له آقای/ 
خانم حسین جعفر مراد لفمجانی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 

نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزیه اجرایی اقدام خواهد نمود
شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/147آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای / خانم فهیمه پورمحمد فعا مجهول امکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای / خانم مهدی 
حس�ین پور علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709987508401232د در پرونده کاس�ه 970456 به پرداخت مبلغ 
135000000 ریال بابت اصل خواس�ته و جبران )پرداخت( خس�ارت وارده به س�بب تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک الی یوم ااداء و نیز 
پرداخت مبلغ 2777500 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 

رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
دفتر شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج مشهد

511/148آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای / خانم مجید پرتوی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977508400763 صادره از شعبه 245 در پرونده شماره 970220 محکوم به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته وجبران ) پرداخت ( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ برگشت چک 96/7/30 الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 
2/191/500 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر 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 نمود.
منشی شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/149آگهی
خواهان آقای علی اکبر نامنی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای قاسم کیمیائی کوشک آباد فرزند محمد به خواسته مطالبه وجه چک مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987509200401 شعبه 253 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/08 ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/150آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای/ خانم قاسم خجسته فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای/ خانم محمدرضا 
پورمحمد علیه ش�ما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977508401231 در پرونده کاسه 245/970429 به پرداخت مبلغ 
31000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2309500 ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی و هزینه روزنامه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 97/4/12 الی یوم ااداء بر مبنای تغییر براساس شاخص نرخ تورم در حق محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است. 
دفتر شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج مشهد

سازمان ثبت اسناد واماک کشور  511/151  
بدینوسیله به: احمد مرادی وایتا از طرف محمد یوسف مرادی  نام پدر حمیدرضا تاریخ تولد:1388/09/29 شماره ملی :0929902025 شماره 
شناسنامه :0929902025 و عارف مرادی نام پدر حمیدرضا به تاریخ تولد 1390/03/01 شماره ملی :0970299540 شماره شناسنامه 0970299540 
که برابر نام وارده به شماره 33608 مورخه 1397/08/26 توسط خانم معصومه ابراهیمی اعام شده است و معصومه ابراهیم نژاد نام پدر قاسم 
تاریخ تولد 1366/03/12 شماره ملی 0946114455 شماره شناسنامه 11238 – مریم مرادی نام پدر :محمد حسن تاریخ تولد 1346/05/15 شماره 
ملی 0701444169 شماره شناسنامه 503 اباغ می شود که خانم معصومه ابراهیم نژاد جهت وصول 214 عدد سکه بهار آزادی به استناد مهریه 
مندرج در سند ازدواج شماره 6883-1386/02/03  دفتر 10 مشهد علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9706078 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/08/05 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار  محل آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده 

روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
مسئول شعبه دوم اجرای اسناد رسمی مشهد

511/152سازمان ثبت اسناد واماک کشور
بدینوسیله به: آقای محمود عامل قصاب پیشه نام پدر:ناصر تاریخ تولد :1362/11/23 شماره ملی :0941365158 شماره شناسنامه:5097 
اباغ می شود که خانم شهره عامل جهت وصول چهار عدد سکه تمام بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 27888-
1394/12/02  دفتر 5 مشهد علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9705859 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1397/07/28 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی  آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 

اباغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/153سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجراییه کاسه 9505032 بدینوسیله به: آقای کاظم کریمی نام پدر محمد تاریخ  تولد 1359/06/27 شماره ملی 0938011251 
شماره شناسنامه 2049 اباغ می شود که بانک ملی حوزه شمال غرب مشهد به استناد قرارداد بانکی 6602028946004 مورخ 1394/04/31  
جهت وصول مبلغ 139800000 ریال )صد و سی و نه میلیون و هشتصد هزار ریال( شامل اصل طلب:100000000 ریال و سود :29500000 ریال 
و خسارت تاخیر تادیه 10300000 ریال تا تاریخ 1395/10/30 و خسارت تاخیر روزانه 83333 ریال از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی 
طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی فوق در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/10/21 مامور پست 
مشهد، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد، 

نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/154سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجراییه کاسه 9605654

بدینوس�یله به: آقای محمدجواد محجوب نام پدر محمدرضا تاریخ تولد 1364/04/15 ش�ماره ملی 0945581971 شماره شناسنامه 1064  
اباغ می شود که بانک ملی استان خراسان رضوی به استناد قرارداد بانکی شماره 06601516122001 مورخ 1393/10/30  جهت وصول مبلغ 
31890000 ریال )سی و یک میلیون و هشتصد و نود هزار ریال( شامل اصل طلب:24500000 ریال و سود :6040000 ریال و خسارت تاخیر تادیه 
1350000 ریال تا تاریخ 1396/05/28 و خسارت تاخیر روزانه مبلغ 22458 ریال از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه 
ش�ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاس�ه 96056540  در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/12/14 مامور  محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد، نسبت به 

پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/155سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغیه ارزیابی هیات کارشناس کاسه های 9301044 و 9301299

بدینوسیله به آقای سید محمد جواد اسفندیاری فرزند سید جعفر به شماره شناسنامه 37677 و شماره ملی 0932013821 و خانم فاطمه 
اسفندیاری فرزند سید محمد جواد بشماره شناسنامه و شماره ملی 0925781460 و آقای سید محمد علی اسفندیاری فرزند سید محمد 
به شماره شناسنامه و شماره ملی 0920432824 اباغ می گردد در خصوص پرونده های اجرایی کاسه 9301044 و 9301299 مطروحه در 
شعبه اول اجرای ثبت مشهد له بانک سامان علیه آقای سید محمد جواد اسفندیاری و فاطمه سادات اسفندیاری اعام می دارد ششدانگ 
پاک 2890 فرعی از 2883 فرعی از 188 اصلی بخش 10 مشهد ملکی آقای سید محمد جواد اسفندیاری به مبلغ 3200000000 ریال برابر 
صورتجلسه ارزیابی توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری مجددا ارزیابی گردیده است لذا مراتب جهت اطاع به شما اباغ می گردد. 
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/156سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجراییه کاسه 9706517

بدینوسیله به آقای محمد علی مقدری چشمه نام پدر رمضانعلی تاریخ تولد 1347/10/04 و شماره ملی 0849093627 شماره شناسامه 561 
بدهکار پرونده کاسه 139704006092004043/1 که برابر گزارش 97/8/15 شناخته نگردیده اید  اباغ می گردد که برابر سند ازدواج شماره 
4152 بین شما و خانم مریم مشتاقی عطاران مبلغ 2000000 ریال مقوم به مبلغ 284/805/194 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کاسه فوق در این اجراء مطرح می باشد. لذا طبق 
ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ  اجرائیه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه چاپ درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و درغیر اینصورت بدون انتشار 

آگهی دیگری عملیات  اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول شعبه دوم اجرای اسناد رسمی مشهد-محمد سلمانی روشناوند

511/157سازمان ثبت اسناد واماک کشور
در خصوص پرونده اجرائی کاسه 9505835؛  به موجب گزارش مورخ 18965-1397/8/25 کارشناس رسمی دادگستری پاک ثبتی فرعی 4634 
از پاک اصلی 184 در بخش ده مشهد به مبلغ 7000000000 ریال ارزیابی گردیده ، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پاک مذکور معترض می باشید، اعتراض 
کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ اباغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 5000000 ریال به دفتر این اجرا 

تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/158سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجراییه کاسه 9706790

بدینوسیله به آقای دانیال شریفی فرزند محمود به شماره شناسنامه و کد ملی 0921118597 اباغ می شود که خانم شادیه خسروپور جهت 
وصول مهریه خود به میزان نوزده مثقال و نیم طای 18 عیار برابر سند ازدواج 10501-1394/1/6 دفتر ازدواج یک شهر سقز استان کردستان 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9706790 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش  مامورپست ، به دلیل عدم اباغ 
در آدرس متن سند و اعامی متعهد له اباغ اجرائیه میسر نگردیده است. لذا بنا  به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار  محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب 

می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/159سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجراییه  مهریه کاسه 9706708

بدینوسیله به آقای غامرضا نایبی نام پدر محمد حسن تاریخ تولد 1348/09/28 شماره ملی 0934464898  شماره شناسنامه 6356  اباغ 
می شود که خانم راضیه مقیمی راد جهت وصول مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 25894-1369/12/12 دفترخانه  ازدواج شماره 97 
مش�هد علیه ش�ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9706708 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/08/23 
آدرس شما به شرح متن سند شناسایی نگردید. بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراانتشار  محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/160سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجراییه کاسه پرونده 9405794

بدینوسیله به فیروز حمیدی نام پدر عبدالمجید تاریخ تولد 1329/01/01 شماره ملی 0828486360 شماره شناسنامه 1859 اباغ می گردد 
که فریبا نیشابوری نام پدر حشمت اه تاریخ تولد 1340/10/20 شماره ملی 0681701218 شماره شناسنامه 428 جهت وصول مهریه خود 
به تعداد دویست سکه بهار آزادی طا به مصداق سند ازدواج شماره سند 13128 تاریخ سند 1365/11/08 دفترخانه صادر کننده دفترخانه 
ازدواج شماره 25 و طاق شماره 29 شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9705794 
در این اداره تشکیل شده و برابر گزارش  ماموراداره پست ، با توجه به عدم شناسنایی آدرس مدیون و بنا به تقاضای بستانکار، طبق ماده 18 
آئین نامه مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار  محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف ده روز از تاریخ این آگهی 

که روز اباغ محسوب می شود، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- امیر حسین نامنی

511/161آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای عباس  منصوری گرو که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره 9709977509300043 صادره از ش�عبه 254 در پرونده شماره 960859/254 محکوم به حکم بر محکومیت خوانده ) 
عباس منصوری گرو( به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و جبران ) پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از 
تاریخ س�ر رس�ید 1395/12/3 و نیز پرداخت مبلغ 1045/000 ریال بابت خس�ارت وارده به سبب هزینه دادرسی مبلغ یکصد و پنجاه هزار 
ریال بابت درج در آگهی در حق محکوم له خانم )صدیقه صادقی( و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت 
دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

512/162سازمان ثبت اسناد واماک کشور
اداره کل ثبت اسنادواماک خراسان رضوی

آگهي فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه آقاي محمد پاکزاد باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت  المثني نوبت 
اول به این اداره مراجعه کرده ومدعي اس�ت س�ند مالکیت ششدانگ یک باب منزل پاک 3006 از 612 فرعی از شماره 32  اصلی واقع در 
بخش دو گناباد که متعلق به وی  می باشد ، به علت جابجائی و اثاث کشی وسائل منزل  مفقود شده است با بررسی دفتر اماک معلوم شد 
سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 9053 صفحه 387 دفتر اماک جلد 45 بنام محمد پاکزاد صادر  و تسلیم شده است که دفتر اماک بیش از 
این حکایتی ندارد. لذا به اس�تناد  ماده120 آئین نامه اصاحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي ومتذکرمي گردد هرکس نس�بت به ملک 
مورد آگهي معامله ای انجام داده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روزاز تاریخ انتشاراین آگهي اعتراض کتبي 
خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نمایید بدیهي است درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرریا 
وصول اعتراض بدون ارائه س�ند مالکیت یا س�ند معامله رسمي نسبت به صدورسند مالکیت المثني وتسلیم آن به متقاضي اقدام خواهد 

شد.تاریخ انتشار:1397/08/29 
رئیس ثبت اسنادواماک بجستان- حمیدرضا باقر زاده

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده  970370 آقای / خانم رقیه مرادی دستک به شماره شناسنامه 60  فرزند حسین از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان حس�ین مردادی دستک فرزند احمد در تاریخ 97/8/1 در شهرستان آستانه اشرفیه فوت نموده 
است ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- سجاد مرادی دستک شماره شناسنامه 0182810-273 نام پدر حسین  نسبت فرزند 
2-   رقیه مرادی دستک شماره شناسنامه 60 نام پدر حسین  نسبت فرزند  3-  سپیده مرادی دستک شماره شناسنامه 2730092676 نام 
پدر حسین  نسبت فرزند  4-  سکینه محمدی  ثابت خشت مسجدی شماره شناسنامه 2 نام پدر اسماعیل نسبت همسر 5- سید بمانی  
افروزه درگاهی  شماره شناسنامه 916 نام پدر  سید حسین نسبت مادر و به غیراز وراث  نامبرده  باا ورثه  دیگری ندارد. اینک پس از ماحظه 
دادخواست و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 970370 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 اختاف استانه  تسلیم 

نماید. در غیر اینصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادرخواهد شد.
ح  5172   قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم  شهری آستانه اشرفیه 

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده  970374 آقای / خانم  محمد صادق مقدادی چوری به ش�ماره شناس�نامه 3376  فرزند  علیرضا از این شورا در خواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  علیرضا مقدادی  چوری فرزند  محمد در تاریخ 97/6/15 در شهرستان آستانه 
اشرفیه فوت نموده است ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- محمد صادق  مقدادی  شماره شناسنامه 3376 نام پدر علیرضا 
نسبت فرزند  2-  فاطمه  مقدادی چوری  شماره شناسنامه 2730202153 نام پدر علیرضا نسبت فرزند  3- زینب مقدادی چوری  شماره 
شناس�نامه 0150120109 نام پدر علیرضا نس�بت فرزند 4-  طاهره   بهمنیار  شماره شناسنامه 71 نام پدررحمن نسبت  همسر5-  صدیقه  
حیدری چوری  شماره شناسنامه 1047 نام پدر  محمد تقی نسبت  مادر  6-  محمد مقدادی چوری  شماره شناسنامه 13 نام پدر  رمضانعلی 
نسبت پدر و به غیراز وراث  نامبرده  باا ورثه  دیگری ندارد. اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 
970374 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  نش�ر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر ش�عبه  دوم شورای حل استانه رشت تسلیم نماید. در غیر اینصورت   گواهی حصر وراثت  برابر 

در خواست  صادرخواهد شد.
ح  5173   قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم  شهری آستانه اشرفیه 

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده  970351 آقای / خانم علی فاح پزند داخلی به شماره شناسنامه 964  فرزند عبدا. از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  معصومه خانم حسن پور کوهردانی فرزند  محمد شفیع در تاریخ 97/5/26 در شهرستان آستانه 
اشرفیه فوت نموده است ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- علی فاح پزند داخلی شماره شناسنامه 964 نام پدر عبدا. نسبت 
پسر 2-  فرنگیس فاح پزند داخلی شماره شناسنامه 13 نام پدر عبدا. نسبت  دختر 3-  کبری فاح پزند داخلی شماره شناسنامه 58 نام 
پدر عبدا. نسبت  دختر 4-  رقیه فاح پزند داخلی شماره شناسنامه 30 نام پدر عبدا. نسبت  دختر و به غیراز وراث  نامبرده  باا ورثه  دیگری 
ندارد. اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 970351 مفاد در خواست  مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد اوباشد از تاریخ  نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  دوم شورای 

حل اختاف استانه تسلیم نماید. در غیر اینصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادرخواهد شد.
ح  5174   قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم  شهری آستانه اشرفیه 

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده  970336 آقای / خانم  اسمعیل حسن زاده نقره دهی به شماره شناسنامه 6  فرزند  صفر علی از این شورا در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان رضا یوس�فی  پور  کینچاه فرزند   فتح ا. در تاریخ 93/11/20 در شهرس�تان آس�تانه 
اشرفیه فوت نموده است ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- اسمعیل حسن زاده نقره دهی  شماره شناسنامه 6 نام پدر صفر 
علی نسبت فرزند  2-  صغری حسن زاده نقره دهی  شماره شناسنامه 531 نام پدر صفر علی نسبت فرزند 3-   کبری حسن زاده نقره دهی  
شماره شناسنامه 532 نام پدر صفر علی نسبت فرزند  4-  بمانی حسن زاده نقره دهی  شماره شناسنامه 417 نام پدر صفر علی نسبت فرزند 
5-  فاطمه حسن زاده نقره دهی  شماره شناسنامه 449 نام پدر صفر علی نسبت فرزند و به غیراز وراث  نامبرده  باا ورثه  دیگری ندارد. 
اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 970336 مفاد در خواست  مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد اوباشد از تاریخ  نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  دوم شورای حل 

اختاف استانه تسلیم نماید. در غیر اینصورت   گواهی حصر وراثت  برابر در خواست  صادرخواهد شد.
ح  5175   قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم  شهری آستانه اشرفیه 

 آگهی حصر وراثت
 آقای س�ید هادی حس�ینی فرزند سید محمد به شماره شناس�نامه 5179721156 استناد شهادتنامه   گواهی فوت و فتوکپی  شناسنامه  
ورثه در خواس�تی بش�ماره 97-136 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان سید محمد حسینی  دهبنه به شماره 
شناسنامه 153در تاریخ 1375/10/02  در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان سیاهکل در گذشته و ورثه حین الفوت  وی عبارتند از : 1- سید 
مهدی حس�ینی  فرزند س�ید محمد به شماره شناسنامه 5179720370 پسر متوفی  2- سید هادی حسینی  فرزند سید محمد به شماره 
شناسنامه 5179721156 پسر متوفی  3- سیده بمانی حسینی دهبنه فرزند  سید محمد به شماره شناسنامه 5179719704 دختر متوفی 
4- س�یده زهرا خانم حس�ینی دهبنه فرزند سید ابراهیم به شماره شناسنامه 5199152100 همسر متوفی  و متوفی  بجز وراث فوق  وراث 
دیگری  ندارد ،  این آگهی  برای یکی ازجراید  کثیر اانتش�ار درج می گردد تا هرکس�ی  نس�بت به آن اعتراضی دارد یا وصیت نامه ایی از 
متوفی  نزد وی  می باشد ظرف یک ماه  پس از انتشار به شعبه اول شورای حل اختاف  شهرستان سیاهکل تقدیم نماید در غیر این صورت 

گواهی حصر وراثت صادرخواهد شد.
 ح  5176  قاضی  شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش

آگهی حصر وراثت
  خانم پوران عشاقی لشکریانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 51792663433 استناد شهادتنامه   گواهی فوت و فتوکپی  شناسنامه  
ورثه در خواس�تی بش�ماره 97-156 تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اشعار داشته است که ش�ادروان  محمد عشاقی لشکریانی به شماره 
شناس�نامه  619در تاریخ 1395/02/24  در اقامتگاه دائمی خود در شهرس�تان س�یاهکل در گذش�ته و ورثه حین الفوت  وی عبارتند از : 
1- حشمت عشاقی لشکریانی  فرزند محمد به شماره شناسنامه 5179260825 پسر متوفی 2-   جمشید عشاقی لشکریانی  فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 5179260884 پسر متوفی  3-  راشد عشاقی لشکریانی  فرزند محمد به شماره شناسنامه 5179262380 پسر متوفی 
4-  نسرین عشاقی لشکریانی  فرزند محمد به شماره شناسنامه 5179783755  دختر متوفی  5-  مصری عشاقی لشکریانی  فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 5179783879  دختر متوفی  6-  مهری عشاقی لشکریانی  فرزند محمد به شماره شناسنامه 5179784621  دختر 
متوفی 7-  سهیا عشاقی لشکریانی  فرزند محمد به شماره شناسنامه 5179262399  دختر متوفی 8-  راحله عشاقی لشکریانی  فرزند 
محمد به ش�ماره شناس�نامه 5179263115  دختر متوفی 9-  پوران عشاقی لشکریانی  فرزند محمد به شماره شناسنامه 5179263433  
دختر متوفی 10- فاطمه علی زاده لشکریان فرزند محمد به شماره شناسنامه 5179258703 همسر متوفی و متوفی  بجز وراث فوق  وراث 
دیگری  ندارد، این آگهی  برای یکی ازجراید  کثیر اانتش�ار درج می گردد تا هرکس�ی  نس�بت به آن اعتراضی دارد یا وصیت نامه ایی از 
متوفی  نزد وی  می باشد ظرف یک ماه  پس از انتشار به شعبه اول شورای حل اختاف  شهرستان سیاهکل تقدیم نماید در غیر این صورت 

گواهی حصر وراثت صادرخواهد شد.
ح  5177   قاضی  شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- عباس پارسا منش

  آگهی
  شماره 571-97 /ش1 بدینوسیله به اطاع میرساند پرونده کاسه 571-97 خواهان کامیار بخشی پور خوانده حمید نجفی خواسته مطالبه 
سفته  در این حوزه ثبت و  تحت رسیدگی  می باشد. فلذا از اینکه خوانده ) حمید نجفی ( مجهول المکان  می باشد خواهشمند است در  

روز نامه کثیر اانتشار تعیین وقت حضوری مورخ  دو شنبه 97/10/10 ساعت 14/30 عصر در محل  شورای حل اختاف شعبه 1 نشر گردد.
ح  5178   دفتر شورای  حل اختاف شعبه 1 لنگرود

 آگهی حصر وراثت
 خانم فرحناز فاح تیز هوش سیاهکلی فرزند حیدرعلی به شماره شناسنامه 5179232686 استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 97-153 تقدیم این شورانموده  و چنین اشعار داشته است که شادروان کوچک اصیل کیا سرائی به 
شماره شناسنامه 496 در تاریخ 1395/06/29 در اقامتگاه  دائمی خود در شهرستان  سیاهکل در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند 
از :1- اسمعیل فاح تیز هوش سیاهکلی فرزندحیدر علی به شماره شناسنامه 5179769371 پسر متوفی 2- حمید رضا فاح تیز هوش 
سیاهکلی  فرزند حیدر علی  به شماره شناسنامه 5179637724 پسر متوفی 3-  مهرداد فاح تیز هوش سیاهکلی  فرزند حیدر علی  به 
شماره شناسنامه 5179233178 پسر متوفی 4-  مهناز فاح تیز هوش سیاهکلی  فرزند حیدر علی  به شماره شناسنامه 5179232678  
دختر متوفی 5-  ماهرخ فاح  تیز هوش س�یاهکلی  فرزند حیدر علی  به ش�ماره شناس�نامه 5179769701  دختر متوفی 6-  زهرا  فاح 
تیز هوش سیاهکلی  فرزند حیدر علی  به شماره شناسنامه 5179769711  دختر متوفی 7-  طیبه فاح تیز هوش سیاهکلی  فرزند حیدر 
علی  به ش�ماره شناس�نامه 5179637732  دختر متوفی 8-  فرحناز فاح تیز هوش س�یاهکلی  فرزند حیدر علی  به شماره شناسنامه 
5179232686  دختر متوفی9- ثریا فاح تیز هوش س�یاهکلی  فرزند حیدر علی  به ش�ماره شناسنامه 5179038103  دختر متوفی 10- 
فراندخت فاح تیز هوش  س�یاهکلی  فرزند حیدر علی به ش�ماره شناس�نامه 5179232090 دختر متوفی  و متوفی بجز  وراث فوق وراث 
دیگری ندارد ، این  آگهی برای یکی از  جراید کثیر اانتش�ار درج می گردد تا هرکس�ی نس�بت  به آن  اعتراضی دارد یا وصیت نامه ایی از 
متوفی نزد  وی می باشد ظرف یک ماه پس از انتشار به شعبه اول شورای  حل اختاف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید  در غیر اینصورت  

گواهی حصر وراثت صادر  خواهد شد.
ح  5179   قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان  سیاهکل – عباس پارسا منش 

 آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970540 آقای  محمد الگونه  به شماره شناسنامه 6570 فرزند صفر علی از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده  که شادروان صفر علی  الگونه فرزند علیگل در تاریخ 1396/09/09 در شهرستان آستانه اشرفیه  فوت نموده است ورثه  
آن مرحوم  به شرح ذیل تعرفه شده اند :1- محمد الگونه شماره شناسنامه 6570 نام پدر صفر علی نسبت پسر متوفی 2-  مرتضی الگونه 
ش�ماره شناسنامه 3739 نام پدر صفر علی نسبت پسر متوفی3- فرحناز الگونه شماره شناسنامه 16092 نام پدر صفرعلی نسبت  دختر 
متوفی 4-  فرزانه الگونه شماره شناسنامه 67 نام پدر صفرعلی نسبت  دختر متوفی 5- فریال الگونه شماره شناسنامه 37 نام پدر صفرعلی 
نس�بت  دختر متوفی 6-  فریده الگونه ش�ماره شناسنامه 6571 نام پدر صفرعلی نسبت  دختر متوفی  و به غیر از وراث نامبرده باا ورثه 
دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام  تشریفات قانونی  و ثبت آن به شماره 970540 مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید چنانچه هرش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی  نزد او باش�د از تاریخ  نشر آگهی  ظرف یک ماه به دفتر شعبه 5 

شورای حل اختاف آستانه اشرفیه تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر در خواست صادر  خواهد شد.
ح  5180   قاضی شورای حل اختاف شعبه 5 شهری  آستانه اشرفیه – مهدی زین العابدینی

 آگهی حصر وراثت
 آقای  ایرج قویدل دهنه س�ری به شناس�نامه ش�ماره 647 فرزند  تقی  از این  شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده  ش�ده که ش�ادروان  تقی قویدل دهنه سری فرزند نقی در تاریخ 1388/9/15 در شهرستان کیاشهر فوت نموده و ورثه آن مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند :1- ایرج قویدل دهنه سری شماره شناسنامه 647 نام پدر نقی نسبت فرزند 2-  احمد قویدل دهنه سری شماره 
شناسنامه 791 نام پدر نقی نسبت فرزند 3-  زهرا قویدل دهنه سری شماره شناسنامه 2739061791 نام پدر نقی نسبت فرزند 4-  عزیز 
قویدل دهنه سری شماره شناسنامه 648 نام پدر نقی نسبت فرزند 5-  محمد قویدل دهنه سری شماره شناسنامه 790 نام پدر نقی نسبت 
فرزند 6-  فاطمه قویدل دهنه سری شماره شناسنامه 2 نام پدر نقی نسبت فرزند7- سیده صغرا نجات  دهنه سری شماره شناسنامه 5 نام 
پدر  سید ابراهیم نسبت زوجه و به غیر از وراث نامبرده باا ورثه دیگری  ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و 
ثبت آن به شماره 1/ سیارمفاد  در خواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از  متوفی 
نزد او باش�داز تاریخ نش�ر آگهی  ظرف یکماه  به دفتر شعبه اول شورای حل اختاف کیاشهر تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهی حصر 

وراثت برابر در خواست صادر خواهد شد.
ح  5181   قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف  بندر کیاشهر- محمد علی  اسامی

 آگهی  حصر وراثت
 ش�ماره پرونده970347  آقای / خانم  یوس�ف نوروزی افرمجانی فرزند نوروز علی شناس�نامه شماره 396 بشرح دادخواست این شورا در 
خواس�ت گواهی  انحصار وراثت نموده و اعام داش�ته است مرحوم  نوروز علی نوروزی افرمجانی فرزند یوسف بشماره شناسنامه 6 صادره 
از  رودسر در تاریخ 1396/12/28 در شهرستان  رودسر فوت  شده است و وروثه حین الفوت  وی عبارتند از 1- ارسان نوروزی افر مجانی 
ش�ماره شناس�نامه 397 فرزند نوروز علی  نسبت پسر 2-  یوسف نوروزی افر مجانی شماره شناسنامه 471 فرزند نوروز علی  نسبت پسر 
3-  رفعت نوروزی افر مجانی شماره شناسنامه 396 فرزند نوروز علی  نسبت  دختر 4-  طلعت نوروزی افر مجانی شماره شناسنامه 398 
فرزند نوروز علی  نسبت  دختر 5-  لیا نوروزی افر مجانی شماره شناسنامه 444 فرزند نوروز علی  نسبت دختر 6-  شکوفه نوروزی افر 
مجانی ش�ماره شناس�نامه 445 فرزند نوروز علی  نسبت  دختر 7- صغری کاظمی افر مجانی  شماره شناسنامه 9 فرزند  ابوالقاسم نسبت  
همسر وا غیر اینک  شورا  با انجام تشریفات مقدماتی  در خواست مزبور  را در یک نو بت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه  ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ انتشار آگهی  ظرف مدت  یکماه  به این شورا مراجعه  نماید در غیر اینصورت شورا  اقدام  به 

صدور  گواهی  انحصار وراثت مینماید.
ح  5182   رئیس شعبه چهار شورای حل اختاف  شهرستان رودسر- محمد علی محبی

 آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت دوم (
 ش�ماره بایگان�ی 970184 به موجب پرونده کاس�ه 970184 این اجرا و در راس�تای  اج�رای مفاد دادنامه ش�ماره 9509971438100291-
1395/3/26 اصداری  از شعبه اول دادگاه  عمومی حقوقی  سیاهکل بدینوسیله ملک زیر متعلق  به آقای  ابراهیم  سالمی  با مشخصات  زیر 
در حضور نماینده محترم دادستانی  به فروش می رسد: مشخصات ملک :1- یک  قطعه  زمین  بایر پشته  درطرح  هادی  روستا و فاقد سند 
مالکیت از ماترک مادری  به مساحت  تقریبی 951 متر مربع واقع در سیاهکل – روستای  مالفجان باا – خ شهید انوشیروان سالمی  و حدود 
اربعه  آن شماا : بطول 61/53 متر به زمین فرشته سالمی شرقا بطول 13 متر به زمین  ماریا سالمی ، جنوبا به طول 58/23 متر به زمین سوری 
سالمی و غربا  به طول 15/73 متر به کوچه 8 متری آسفالته شهید انوشیروان  سالمی  محدود است و چهار گوشه  زمین تعرفه شده  با استفاده  
از پیکه های  بتونی  تفکیک شده ، که از سوی  کارشناس رسمی دادگستری با  توجه به جمیع جهات موثر قیمت  ارزش  هر متر مربع از این 
قطعه زمین به مبلغ 800000 ریال و قیمت کل  قطعه  زمین به مبلغ  681600000ریال ارزیابی  گردیده است2- یک قطعه زمین بایر به مساحت 
تقریبی 300 مترمربع واقع در سیاهکل- روستای  مالفجان  باا- خ شهید ذوقی  - جنب  جاده اصلی  آسفالته و حدود اربعه آن شماا : بطول 
25/96 متر به زمین خانم  زهرا عقبی  شرقا به طول  15/57 متر به جاده  آسفالته مالفجان به پیش بیجار  جنوبا  به طول 26/43 متر  به  زمین  
سید خدیجه نصر الهی  سرشکه و غربا  به طول 11/36 متر  به  زمین  وراث قربانی  محدود است ، که از سوی  کارشناس رسمی دادگستری  با 
توجه به جمیع جهات موثر قیمت ارزش هر متر مربع از این قطعه  زمین به مبلغ 400000 ریال و قیمت کل  قطعه زمین به مبلغ120000000 ریال  
ارزیابی گردیده است. روز مزایده :1397/9/19 ساعت 10-11 صبح محل مزایده : اجرای  احکام مدنی  دادگستری سیاهکل اماک فوق الذکر  
با اوصاف  بیان شده  در حضور نماینده دادستان از طریق  مزایده فروش می رسد و قیمت  پایه از  مبلغ  ذکرشده شروع  شده و کسی  که 
بااترین  مبلغ را پشنهاد نماید  برنده مزایده محسوب و می بایست  10 درصد  مبلغ پیشنهادی  را باید  فی المجلس  پرداخت  ومابقی را ظرف  
مدت یک ماه  پرداخت نماید  و در صورت عدم پرداخت مابقی  ظرف مدت  مقرر 10 در صد واریزی  به نفع  صندوق دولت  ضبط  خواهد گردید. 

در ضمن عاقمندان میتوانند  جهت بازدید از ملک  5 روز قبل از مزایده  باهماهنگی  اجرای احکام  مدنی اقدام  نمایند.
ح  5183    مدیر  اجرای  احکام مدنی دادگستری  شهرستان سیاهکل

511/40آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به موجب دادنامه شماره 9709977594201218 مورخ 1397/8/22 صارده از شعبه 142 دادگاه کیفری دو 
مشهد مستقر در بلوار مدرس مجتمع قضایی امام خمینی ، در پرونده کاسه 142/970533 به آقای محمد علی شیدا فرزند علی اکبر فاقد 
مشخصات دیگر فعا مجهول المان اباغ می شود در خصوص شکایت آقای سعید بنایان قزوین دایر بر تخریب و ایراد ضرب عمدی از جهت 
ایراد ضرب به پرداخت دیه و بابت تخریب به سه سال حبس تعزیری و بابت توهین به 74 ضربه شاق تعزیری محکوم که صرفا مجازات اشد 
قابل اجرا می باشد محکوم شده اید؛ مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد.ر أی صادره غیابی  و از تاریخ درج در روزنامه ظرف 20 روز 

قابل واخواهی در این شعبه دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه 142 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/41رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم زینب کبری رسا داراي شناسنامه شماره 4379 به شرح دادخواست به کاسه 230/970532 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجبعلی رسا به شناسنامه  26402  در تاریخ 1397/5/9 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- زینب کبری رسا ف رجبعلی ش 4379 ت 1334 فرزند متوفی  2- مریم کبری رسا 
ف رجبعلی ش 5603 ت 1340 فرزند متوفی  3- محمد حسین کبری رسا ف رجبعلی ش 14657 ت 1346 فرزند متوفی  4- ابوطالب کبری 
رسا ف رجبعلی ش 37 ت 1327 فرزند متوفی 5- زهره کبری رسا ف رجبعلی ش 17273 ت 1352 فرزند متوفی  6- نرجس خاتون کبری 
رسا ف رجبعلی ش 1965 ت 1338 فرزند متوفی  7- فاطمه زهرا کبری رسا ف رجبعلی ش 2675 ت 1332 فرزند متوفی  8- محمد حسن 
کبری رسا ف رجبعلی ش 14658 ت 1348 فرزند متوفی  9- محمد کبری رسا ف رجبعلی ش 1135 ت 1325 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 واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 230 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان  مشهد

511/42رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم هدیه تقوی داراي شناسنامه شماره 2482 به شرح دادخواست به کاسه 230/970610 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر تقوی به شناسنامه  354  در تاریخ  1397/7/1 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- معصومه خانم عباچی ف حاجی عبدالغفور ش 318 ت 1314 ص سبزوار  همسر متوفی  
2- حسین تقوی ف علی اکبر ش 811 ت 1343 فرزند متوفی 3- سید حسن تقوی ف علی اکبر ش 556 ت 1342 فرزند متوفی 4- غامرضا 
تق�وی ف عل�ی اکبر ش 29114 ت 1338 فرزند متوفی5- هدیه تقوی ف علی اکبر ش 2482 ت 1350 فرزند متوفی6- هایده تقوی ف علی 
اکب�ر ش 42 ت 1348 فرزن�د متوفی7- منوچهر تقوی ف علی اکبر ش 699 ت 1332 فرزند متوفی 8- ناصر تقوی ف علی اکبر ش 394 ت 
1334 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 واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 230 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان  مشهد

511/43آگهی
در پرونده کاسه 122/950600 آقای محمد ابراهیمی قوچانی فرزند به اتهام استفاده از سند مجهول موضوع شکایت آقای برات ربانی فرزند 
عباس تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقبا 
در امور کیفری، مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف رأی ساعت 8/30 صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/10/13 در شعبه 122 دادگاه کیفری 
دو مشهد واقع در مجتمع قضایی عدالت به نشانی مشهدمقدس- نبش بلوار شهید شیرودی 13 حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید ، در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی انجام خواهد شد.
مدیردفتر شعبه 122 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد  

511/44آگهی اخطار تبادل لوایح
در خصوص دعوی آقایان فرزاد مسعودی ، سید حسن جعفریان سوته، مهدی منتظر و سید علیرضا شاه عالمی به وکالت از ناحیه ورثه مرحوم بهمن 
به خواسته مطالبه خسارت)ضرر و زیان ناشی از جرم با جلب نظر کارشناس مقوم به دویست میلیون و یکصد ریال( و خسارات دادرسی بطرفیت 
آقایان سعید حامدسردار ، سعید ترکاشوند ، حسین شیرمحمدی و رضا سلیمانی قزوینی به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه به پرونده 
موردنظر طی دادنامه شماره 9709977591301220 مورخ 1397/07/17 رسیدگی واتخاذ تصمیم شده است )وفق بند ج ماده 107 قانون آیین دارسی 
کیفری قرار سقوط دعوی صادر شده است( بعد از صدور رأی خواهانهای پرونده به وسیله وکای خود نسبت به رأی صادره اعتراض نموده اند و دو نفر 
از خواندگان آقایان سعیدترکاشوند و حسین شیرمحمدی که از بدو پرونده مجهول المکان اعام شده اند، لذا وفق ماده  346 قانون آیین دادرسی  
مدنی مراتب تبادل لوایح بدینوسیله اعام تا خواندگان مذکور چنانچه پاسخی دارند ظرف مدت 10 روز پس از نشر آگهی ضمن حضور در دفتر دادگاه 

نسبت به ارائه پاسخ خود اقدام نماید در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد

511/45آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 324/961666 متهم عبدالواسع کریمی فرزند کریم تبعه افغانستان به اتهام سرقت گوشی همراه تحت تعقیب می باشند که 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان و به تجویز ماده 115 ق.آ.د.ک مراتب در رونامه آگهی و متهم مکلف است ظرف مهلت سی روز 
در شعبه 324 دادیاری دادسرای عمومی انقاب ناحیه 3 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در مهلت مقرر 

تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
دادیار شعبه 324 دادیاری دادسرای عمومی وانقبا ناحیه 3 مشهد

511/46آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 407/970198 آقای علی حیدری بیجار فرزند به اتهام فروش مال غیر  تحت تعقیب می باشد؛ به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده به تجویز مواد 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 
روز در شعبه 407 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب مشهد واقع در بلوار وحدت ،وحدت 12 حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، در صوت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
بازپرس شعبه 407 دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 4 مشهد

511/47آگهي احضارمتهم 
درپرونده کاسه 111/961110 فاطمه سهودی فرزند حسین  به اتهام سرقت –توهین –تهدید و ضرب و جرح عمدی به علت معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده تحت تعقیب می باشد و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقاب در امور کیفري مراتب در روزنامه 
آگهي نامبرده مکلف است راس ساعت 10/30صبح روز 97/10/10 در شعبه 111 دادگاه کیفری دو مشهد  حاضروازاتهام انتسابي دفاع نماید، 

درصورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي واتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد رایگان
مدیردفترشعبه 111 دادگاه کیفری دو مشهد

511/48آگهي احضارمتهم 
درپرونده کاس�ه 111/961110آقاي اس�ماعیل سهودی فرزند حسین  به اتهام سرقت –توهین-تهدید و ضرب و جرح عمدی به علت  معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده تحت تعقیب می باشد و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقاب در امور کیفري مراتب 
در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است راس ساعت 10/30صبح روز 97/10/10 در شعبه 111 دادگاه کیفری دو مشهد  حاضروازاتهام انتسابي دفاع 

نماید، درصورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي واتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد رایگان
مدیردفترشعبه 111 دادگاه کیفری دو مشهد

آگهي احضارمتهم 511/49
درپرونده کاسه 111/970854آقاي فرزین نانی فرزند قاسم  به اتهام سرقت گوشی همراه به همراه مموری  به علت  معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده تحت تعقیب می باشد و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقاب در امور کیفري مراتب در روزنامه آگهي 
نامبرده مکلف است راس ساعت 9/30صبح روز 97/10/10 در شعبه 111 دادگاه کیفری دو مشهد  حاضروازاتهام انتسابي دفاع نماید، درصورت 

عدم حضور درموعد مقرررسیدگي واتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد رایگان
مدیردفترشعبه 111 دادگاه کیفری دو مشهد

511/50احضارمتهم
در پرونده کاس�ه 112/970547  آقای مجتبی منتظر فارمد فرزند محمد رضا  به اتهام ایراد صدمه بدنی حوادث کار موضوع ش�کایت رضا 
درمانی   تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 
1392 مراتب در روزنامه آگهی می گردد نامبرده مکلف است در تاریخ 97/10/15 راس ساعت 9/30 صبح در شعبه 112دادگاه کیفری دو مشهد 
واقع در چهارراه شیرودی-نبش شیرودی 13-مجتمع قضایی عدالت حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رایگان
مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه کیفری2  مشهد 

511/51احضارمتهم
در پرونده کاسه 112/970881  آقای براتعلب علیپور کیوانلو فرزند ابراهیم  به اتهام بی مبااتی از طریق عدم رعایت نظامات دولتی موضوع 
ش�کایت ورثه مرحوم علیزاده وفادار   تحت تعقیب می باش�د به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین 
دادرس�ی کیفری مصوب س�ال 1392 مراتب در روزنامه آگهی می گردد نامبرده مکلف است در تاریخ 97/10/15 راس ساعت 11/30 صبح در 
شعبه 112دادگاه کیفری دو مشهد واقع در چهارراه شیرودی-نبش شیرودی 13-مجتمع قضایی عدالت حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید 

در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رایگان
مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه کیفری2  مشهد 

511/52احضارمتهم
در پرونده کاس�ه 112/970919  آقای جواد عطاری فرزند محمد  به اتهام س�رقت موضوع شکایت حسین کاتب کاغ آباد  تحت تعقیب می 
باش�د به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرس�ی کیفری مصوب سال 1392 مراتب در روزنامه 
آگهی می گردد نامبرده مکلف اس�ت در تاریخ 97/10/15 راس س�اعت 8/30 صبح در ش�عبه 112دادگاه کیفری دو مش�هد واقع در چهارراه 
ش�یرودی-نبش ش�یرودی 13-مجتمع قضایی عدالت حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و 

تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رایگان
مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه کیفری2  مشهد 

511/53احضارمتهم
در پرونده کاسه 112/970933  خانم فاطمه افضلی دستجردی فرزند رضا قلی  به اتهام انتقال منافع مال غیر  موضوع شکایت امین سعیدی 
فر  تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 
مراتب در روزنامه آگهی می گردد نامبرده مکلف است در تاریخ 97/10/15 راس ساعت 10/30 صبح در شعبه 112دادگاه کیفری دو مشهد واقع 
در چهارراه ش�یرودی-نبش ش�یرودی 13-مجتمع قضایی عدالت حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رایگان
مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه کیفری2  مشهد 

511/54احضارمتهم
در پرونده کاسه 107/970800  آقایان 1-عباس آگشتری فرزند محمد 2- مجتبی مدیریان 3- مهران نور محمدی هر سه نفر  به اتهام ایراد 
ضرب و جرح عمدی و ردیف اول عاوه بر ایراد ضرب و جرح عمدی به اتهام تخریب تحت تعقیب می باشد به جهت معلوم نبودن محل سکونت 
نامبردگان و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی می گردد نامبردگان 
مکلف اس�ت در تاریخ 97/10/8 راس س�اعت 9/30 صبح در شعبه 107دادگاه عمومی جزایی مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رایگان
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری2  مشهد 

511/55احضارمتهم
در پرونده کاسه 107/970327  آقای یحیی صادقی  به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب می باشد به جهت معلوم نبودن محل 
س�کونت نامبرده و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی می گردد 
نامبرده مکلف است در تاریخ 97/10/5 راس ساعت 11 صبح در شعبه 107دادگاه عمومی جزایی مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رایگان
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری2  مشهد 

511/56احضارمتهم
در پرونده کاسه 107/970717  آقای مجید طیب زاده بغداد آبادی فرزند حسین  به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب می باشد به جهت 
معلوم نبودن محل سکونت نامبرده و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه 
آگهی می گردد نامبرده مکلف است در تاریخ 97/10/5 راس ساعت 11/30 صبح در شعبه 107دادگاه عمومی جزایی مشهد حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رایگان
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری2  مشهد 

511/57آگهي احضار متهم 
بدینوسیله برابر ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به متهم عباس نجاریان فرزند علی اکبر  که در پرونده کاسه 109/971424 به اتهام 
خیانت در امانت  موضوع شکایت اکبر مکاری تحت تعقیب می باشد اباغ می گردد تا جهت دفاع از اتهام انتسابی خود در روز 5شنبه مورخ 
97/10/20 ساعت 11 در شعبه 109 دادگاه کیفری دو مشهد مستقر در مجتمع قضایی ثامن )حرم(حاضر و در غیر این صورت دادگاه به موضوع 

رسیدگی و حکم مقتضی را صادر خواهد نمودرایگان
مدیردفترشعبه 109دادگاه کیفری دومشهد

511/58آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 301/960996  آقای رسول صفرپور فرزند معرفت به شماره ملی 5040238746  به اتهام عضو گیری در شبکه ها و شرکت 
های هرمی تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به موجب ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 
مراتب در روزنامه آگهی ظرف مدت سی روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 301 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 3 مشهد حاضر و از 

اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
بازپرس شعبه 301 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 3 مشهد

511/59آگهي احضار متهم 
بدینوسیله برابر ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به متهم محمد کاظم غامی فرزند قربان   که در پرونده کاسه 109/971158 به اتهام 
جعل پاسپورت و استفاده از سند مجعول  موضوع گزارش مرجع انتظامی  تحت تعقیب می باشد اباغ می گردد تا جهت دفاع از اتهام انتسابی 
خود در روز 2شنبه مورخ 97/10/24 ساعت 11 در شعبه 109 دادگاه کیفری دو مشهد مستقر در مجتمع قضایی ثامن )حرم(حاضر و در غیر این 

صورت دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر خواهد نمودرایگان
مدیردفترشعبه 109دادگاه کیفری دومشهد

511/60آگهي احضار متهم
آقای میثم محمدی فرزند برات اله     جلسه رسیدگي به اتهام شما در پرونده کاسه 114/970788  دایر بر رانندگی بدون گواهینامه رسمی 
موضوع گزارش مرجع انتظامی  مورخ 1397/10/6  راس س�اعت 8/30 صبح در این ش�عبه برگزارخواهد شد لذا مراتب بدینوسیله در اجرای 
مفاد ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392( از طریق آگهي روزنامه به شما اباغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه یادشده 

حاضر شوید نتیجه عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ تصمیم قانوني خواهد بود رایگان
منشی دفتر شعبه 114 دادگاه کیفری دو مشهد
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آگهی حصروراثت 
خانم فرش�ته ترکاشوند دارای شناسنامه ش�ماره 395561501 به شرح دادخواست به کاس�ه 9701200626 از این حوزه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده توضیح داده که ش�ادروان محمد یمینی به شناسنامه ش�ماره 39500196196 در تاریخ 96/03/10 در اقامتگاه دائمی خود 
ب�درود زندگ�ی گفته ورثه و چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به : 1- متقاضی همس�ر متوفی 2- فریبا پاپی به ش ملی 
3961109117 مادر متوفی 3- مرادعلی یمینی به ش ملی 3961108501 پدر متوفی و ا غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد .
3690 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت اول ( 
به موجب دادنامه شماره 9609978519000828 مورخه 96/12/14 صادره شده در پرونده کاسه 970062 شعبه اجرای احکام مدنی شورای 
حل اختاف بخش سامن موضوع پرونده اجرایی کاسه 970694 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختاف نهاوند آقای علی قربان کرمعلی 
فرزند سهراب محکوم است به پرداخت مبلغ 12/500/000 تومان اصل خواسته و مبلغ 324/000 تومان بابت هزینه دادرسی + مبلغ 3/280/693 
تومان بابت خسارت تاخیر و تادیه در حق آقای محمد علی روزبهانی فرزند مراد حسین و پرداخت مبلغ 6/250/000 ریال بابت نیم عشر دولتی 
در حق دولت جمهوری اسامی ایران لذا حسب تقاضای محکوم له آقای محمد علی روزبهانی شش دانگ پاک ثبتی 611 فرعی از 58 اصلی 
بخش 3 نهاوند مرغداری واقع در روستای گنبد کبود ملکی علی کرمعلی فرزند سهراب  محکوم علیه آقای علی کرمعلی به عنوان مال معرفی 
نموده و ارزیاب  دادگستری قیمت آن را جهت مزایده به مبلغ 2/240/000/000 ریال برآورد نموده اند این اجرا به درخواست محکوم له آقای 
محمد علی روزبهانی اقدام به فروش اقام موصوف که توسط کارشناس به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده می نماید به شرح ذیل توصیف و 
ارزیابی شده می نماید و مقرر است از ساعت 10/30 الی 11/30 مورخه  97/09/20 در محل اجرای احکام حقوقی شورای حل اختاف نهاوند از 
طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 2/240/000/000  ریال شروع می شود و به هر شخص حقیقی و یا حقوقی 
که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از سوی 
دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد در صورتی که خرید در مهلت یک ماه مقرر تهیه وجه مزایده را نپردازد سپرده وی پس 
از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد در صورت وصول اعتراض از سوی اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از 
تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده را به خریدار تحویل و تملیک نخواهد شد ضمنا 
متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجراء از مال مورد مزایده بازدید نمایند  مال مورد 
مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح می باشد : شش دانگ پاک ثبتی 611 فرعی از 58 اصلی بخش 3 نهاوند مرغداری واقع در 

روستای گنبد کبود ملکی علی کرمعلی فرزند سهراب به ارزش  2/240/000/000 ریال .
3691 قاضی اجرای احکام حقوقی نهاوند – فراهانی علوی 

آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي اکبر پاشا نژاد
خواهان آقاي حس�ین کهنه باف دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي اکبر پاشا نژاد به خواسته فک 
پاک خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709982922301063  شعبه 
اول دادگاه عمومي حقوقي شهرس�تان قرچک  ثبت و وقت رس�یدگي مورخ  1397/10/16 ساعت 8 
تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراانتشار آگهي مي 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني 
کامل خود ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه 

حاضرگردد. نشاني: استان تهران –قرچک –شهرک طائیه- میدان دادگستري
                1766      منشي دادگاه حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرستان قرچک- 
زهرا مابادي 

آگهی مزایده مرحله اول
   بموجب اجرائیه کاسه930418/ش�عبه اول حقوقی احکام مدنی بندرگز محکوم علیه1-ملیحه منوچهری ف رمضان2-احمدرضا ش�یخی 
ف علی اکبر3-جال وهیمیان ف علی آقا 4-ش�رکت تعاونی گاوچران بندرگزمحکوم است بپرداخت مبلغ1/083/195/500ریال بابت اصل 
خواس�ته وهزینه دادرس�ی وحق الوکاله وکیل درحق بانک ملت با وکالت خانم کاهه وهمچنین پرداخت مبلغ 35000464ریال بابت هزینه 
اجرایی درحق دولت لذا که درقبال بدهی احمد شیخی عرصه بمساحت330مترمربع که 6دانگ 1قطعه زمین بپاک1756فرعی از1219فرعی 
از785-ازیک اصلی که اعیانی ش�امل 2قسمت بنش�انی بندرگز خ ساحل کوچه ساحل7به کد پستی48719-56516 که ساختمان شماره 
1بمساحت126/5ش�امل پذیرایی وآش�پزخانه و2-اطاق خواب وحمام وتوالت ودستشویی است وکف بتن دیوار آجری وسقف خرپای چوبی 
وپوشش ایرانینت وپنجره آهنی وچوبی درقسمت شمالی نما تخته مالی وکف آشپزخانه وسرویس بهداشتی سرامیک وبدنه کاشیکاری وبدنه 
آشپزخانه تا1/5متر کاشی وبقیه گچ میباشد وساختمان شماره 2بمساحت67/5مترمربع شامل هال وآشپزخانه و1-اطاق ودیوارآجری وسقف 
خرپای آهنی وپوشش ایرانیت وفاقد نماسازی وبدنه آشپزخانه کاشیکاری وکف سرامیک وکف اطاف وهال بتن وبدنه اندود گچ وپنجره آهنی 
که ارزش هر2ملک550/000/000ریال گردید)توصیف اجمالی ملک براساس ماده138قانون اجرای احکام مدنی(نوع اموال توقیف شده طبق 
آدرس لیست باا میباشد)زمان ومکان مزایده(1-مزایده روزیکشنبه مورخ1397/09/25ساعت 10الی11مکان مزایده شعبه اول اجرای احکام 
مدنی شهرستان بندرگز)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین شده شروع برنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ 
رادرجلسه مزایده قبول نماید 2-برنده مزایده میبایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس بحساب سپرده دادگستری تودیع  ومابقی 
آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب 2171294791002سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز وقبض آنرا تحویل دایره اجرا نماید 
درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد 
شد 3-طالبین خرید میتوانند پنج روزقبل ازاجرای مزایده  با هماهنگی این اجرا اموال توقیفی را بازدیدنمایند 4-بدهی بابت حق ااشتراک 
یاحق انش�عاب ومصرف وبدهی مالیاتی وعوارض ش�هرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده به عهده 
محکوم علیه میباشد5-تحویل ملک پس ازتایید وصحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تائید مزایده این 
اجرا مسئولیتی دررابطه با خرید ندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد6-مزایده با حضور نماینده دادستان عمومی وانقاب شهرستان 

بندرگز ونماینده اجرای احکام مدنی دادگستری انجام خواهد شد.
9846-دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان بندرگز-آشکاران

آگهی مزایده
   نظربه اینکه درپرونده اجرایی کاسه1/97/578بموجب دادنامه های شماره89/55صادره ازشعبه 3دادگاه حقوقی گرگان و95/1120صادره 
ازشعبه اول دادگاه حقوقی گرگان محکوم علیه داریوش شیرازی نوده فرزند علی اکبر بپرداخت مبلغ 427/793/452ریال بابت محکوم به 
درحق محکوم له سعید جافر فرزند علی اکبر ونیزمبلغ 5/500/000بابت نیم عشر درحق دولت محکوم گردیده است لذا قطعه زمین شماره1 
بمس�احت190/5مترمربع از مساحت کل952/50مترمربع بمالکیت شخص ثالث خلیل آخوندی فر بموجب مبایعه نامه عادی مورخه 03/06 
/1397واقع درگرگان خیابان ایرانمهرباا انتهای تقاطع قدیم راه گلند تاریکی به توشن توقیف که پس ازکارشناسی بمبلغ952/500/000ریال 
مورد ارزیابی قرارگرفته اس�ت که پس ازانجام تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش میرس�د طالبین خرید میتوانند درجلسه 
مزایده ش�رکت وپیش�نهاد خود راارائه وتس�لیم نمایند)توصیف اجمالی اموال براس�اس ماده138قانون اجرای اح�کام مدنی(قطعه زمین 
شماره1بمساحت190/5مترمربع ازمساحت کل عرصه952/50 مترمربع به مالکیت شخص ثالث خلیل آخوندی فر فرزند محمد بموجب مبایعه 
نام�ه ع�ادی مورخه 1397/03/06واقع درگ�رگان خیابان ایرانمهر باا انتهای تقاطع قدیم راه گلند تاریکی به توش�ن که حدود اربعه عرصه 
کل ان ازش�مال بطول20متر وصل بخیابان گلند تاریکی ازجنوب بطول12/5متر وصل بملک مالک ازش�رق بطول64/50 متر بخیابان صیاد 
وتوشن وازغرب بطول 54متروصل به ملک صادقی میباشد بابر سوابق ثبتی موجود دراداره ثبت اسناد واماک گرگان مقدار3دانگ مشاع 
از6دانگ عرصه اراضی توش�ن پاک124-اصلی بخش 2ثبت گرگان که ملک موصوف درمحدوده آن اس�ت موقوفه میباشد حدود وسامان 
زمین ازسمت غرب بادیوارکشی ازملک مجاور مشخص گردیده ولیکن ازسمت جنوب- شمال وشرق که مشرق بخیابان گلند وتوشن بوده 
حد ومرز مش�خصی ندارد ومحصورنشده اس�ت که پس ازکارشناس�ی بمبلغ952/500/000ریال مورد ارزیابی قرارگرفته است زمان مزایده: 
1397/09/18-ازس�اعت10 الی11مکان مزایده دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگس�تری گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که 
توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست ده 
درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” بحساب دادگستری واریزومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب2171294778000سپرده 
دادگستری واریزوقبض آنرا تسلیم دفترشعبه نمایند درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی10درصد سپرده پس ازکسرهزینه 
های اجرایی بنفع دولت ضبط وآگهی مزایدهبرای مرحله بعد تجدید خواهد ش�د3-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده با 
هماهنگی این اجرای احکام ازملک توقیف شده بازدید نمایند4-تحویل محل پس ازتائیدصحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه 
خواهدبود درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجراء مسولیتی دررابطه باخریدار ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهدشد5-کلیه 
هزینه های نقل وانتقال ملک/زمین اعم ازمالیات عوارض وهزینه دفترخانه وغیره برعهده برنده مزایده است6-مزایده با حضورنماینده محترم 

دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
             9830- دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان-

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
   شاکی فائزه رجبلو علیه عبدالرضا حسینی شکایتی تقدیم دادگاههای عمومی استان گلستان نموده اند که جهت رسیدگی به شعبه 4دادگاه 
کیفری یک استان گلستان مستقر درگنبد کاووس ارجاع وبکاسه 9609981750300007 بایگانی960054/ثبت گردیده بعلت مجهول المکان 
بودن متهم عبدالرضا حسینی ودرراستای تبصره یک ماده 394 قانون آئین دادرسی کیفری ودستوردادگاه مراتب دونوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشار آگهی میشود وبدینوسیله به متهم عبدالرضا حسینی فرزند محمد حسن اباغ میشود تا درمورخه 1397/11/27ساعت9/30 

صبح جهت رسیدگی وبیان دفاع وعنداللزوم اخذ آخرین دفاع به دادگاه مراجعه وحاضر گردد نتیجه عدم حضور جلب است. 
9628-مدیردفترشعبه 4دادگاه کیفری1 استان گلستان)مستقردرگنبد(-قدیم آبادی

آگهی مزایده
   درپرونده اجرایی کاسه 941064/اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان گنبد کاووس رضا عسکری ف ابوالفضل محکوم است بپرداخت 
8درصد دیه کامل درحق حسین محمدی که درقبال بدهی نامبرده حق اارث مشارالیه ازششدانگ عرصه واعیان 1باب منزل مسکونی به 
پاک ثبتی 1/16958/17151/17218/10860/17147-اصلی بخش10ثبتی ملکی مرحوم ابوالفضل عس�کری واقع درگنبد کاووس- ش�هرک 
فرهنگیان خیابان بدری پاک 74بمساحت عرصه312/5مترمربع واعیان210مترمربع باامتیاز آب وبرق وگاز باقدمت حدود30سال با ساختار 
آجر ومصالح سیمان توقیف گردیده که ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد 1-مطابق نظریه کارشناسی- ملک مورد مزایده 
بمبلغ493/402/770ریال)ارزش سهم اارث محکوم علیه(ارزیابی گردیده است2-مزایده ازمبلغ پایه کارشناسی شروع وبه بااترین قیمت 
پیش�نهادی فروخته میش�ود3-مکان مزایده درش�عبه اجرای احکام کیفریدادگستری شهرستان گنبد کاووس میباش�د4-موعد مزایده 
روزیکش�نبه مورخه1397/09/11ساعت10الی11صبح میباشد5-متقاضیان شرکت درجلسه میتوانند 5روزقبل ازتاریخ مزایده ازاموال مورد 
مزایده دیدن نمایند6-مزایده مذکور برای نوبت اول تش�کیل میگردد 7-همراه داش�تن کارت ملی برای متقاضیان الزامی میباشد8-برنده 
مزایده مکلف است10درصد مبلغ پیشنهادی خویش رافی المجلس ومابقی آنرا حداکثرظرف مهلت یکماه به صندوق دادگستری تودیع وفیش 
آنرا ارائه نماید درغیراینصورت10درصد واریزی بنفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد ش�د9-باعنایت بفروش س�هم اارث محکوم علیه 

ازملک- مالکیت برنده مزایده مشاعی ومشمول مقررات اماک مشاع خواهد بود. 
 9864-مدیراجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان گنبد کاووس-یمرلی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به رضا دانش
   خواهان زهرا دربان وغیره با وکالت سیدآرمان حسینی منش دادخواستی بطرفیت خواندگان مرضیه عجم حسینی وغیره به خواسته اثبات 
مالکیت وغیره مطرح که به این شعبه ارجاع بایگانی970622وبشماره پرونده کاسه  9709980056500538/شعبه6دادگاه عمومی حقوقی 
گرگان ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/10/02ساعت 10تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده رضا دانش ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه 
پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و دروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
9871-منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی تجدید مزایده اموال منقول 
   بدینوس�یله درپرونده کاس�ه 961053/اجرایی محکوم علیهم1-عبدالحمید میرزاعلی فرزند مراد محمد به آدرس آق قا میدان وحدت 
اول ج�اده گنب�د لوازم خانگ�ی حمید 2-مجید قلمی فرزند می�رش به آدرس آق قا روس�تای آق زبیر منزل ش�خصی بپرداخت تضامنی 
مبلغ176/800/000ری�ال بابت اصل خواس�ته ونیزپرداخ�ت مبلغ4/575/000ریال بابت هزین�ه دادرس�ی ومبلغ2/000/000ریال بابت هزینه 
کارشناس�ی ومبلغ 32/520/635ریال بابت خس�ارت تاخیرتادیه) 1397/4(درحق محکوم له جمیل حس�ن قاسمی فرزند ارازدردی جمعا 
بمبلغ 224/874/835ریال ونیزپرداخت مبلغ 10/219/298ریال بابت نیمعشراجرایی درحق دولت محکوم گردیده است دراین راستا چند 
دستگاه لوازم خانگی موجود درفروشگاه محکوم علیه توقیف وپس ازتوقیف توسط کارشناس منتخب ارزیابی وقیمت گذاری گردیده است 
که ازطریق مزایده بفروش میرسد طالبین میتوانند درمزایده شرکت ونسبت بخرید آن اقدام نمایند شرح وقیمت اموال مورد مزایده:1-ارزش 
4دس�تگاه یخچال بدون برفک 22فوت ساخت ایران درمدلهای س�یلوان- استیرون- سونیل- جهان شرق باموتورهای تک چین- همگی 
نو وآکبند ازقرار هردستگاه20/000/000ریال جمعا بمبلغ80/000/000ریال 2-ارزش 5دستگاه جاروبرقی زیگورات W3600 بصورت نو وآکبند 
ازقرار هردستگاه4/000/000ریال جمعا 20/000/000 ریال 3-ارزش 1دستگاه اجاق گاز صفحه ای 5شعله استیل بامارک میان بصورت نو وآکبند 
بمبلغ6/500/000 ریال4-ارزش2تخته فرش700ش�انه 3*4دوازده متری ماشینی ازقرارهریک بمبلغ17/000/000ریال جمعا مبلغ34/000/000 
ریال5-ارزش 1دس�تگاه ماش�ین لباسش�وئی ریتون ایتالیا 8 کیلوگرم�ی برنگ نقره ای بمبل�غ30/000/000 ریال6-یکدس�تگاه تلویزیون 
سامسونگ48اینچ سری4برنگ مشکی بمبلغ31/000/000ریال ارزش اقام فوق جمعا بمبلغ201/500/000 ریال معادل بیست میلیون ویکصد 
وپنجاه هزارتومان برآورد واعام میگردد. شرایط آگهی مزایده1-مزایده روزپنج شنبه مورخه 1397/09/08-ازساعت10الی11صبح دراجرای 
احکام مدنی دادگستری شهرستان آق قا انجام میپذیرد 2-مزایده ازمبلغ کارشناسی شده بعنوان قیمت پایه آغازمیگردد3-برنده مزایده 
کس�ی است که بااترین قیمت رادرجلس�ه قبول نماید4-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد معامله رافی المجلس بحساب سپرده 
دادگس�تری شهرستان آق قا بشماره 2171294647006واریز والباقی را ظرف یکماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید درغیراینصورت سپرده 
اوپس ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید میگردد5-مزایده با حضورنماینده دادستان وماموراجرا)دادورز(
انجام میپذیرد 6-داوطلبین میتوانند5روز قبل ازتاریخ مزایده باهماهنگی دایره اجرای احکام مدنی دادگستری آق قا ازملک مذکور بازدید 
نمایند7-هرگونه نقل وانتقال ملک توقیفی پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه میباشد8-کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده برنده 

مزایده میباشد.
9874-مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آق قا- کتوکی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم 
زمان برگزاری مزایده: 1397/09/12 نوبت مزایده نوبت دوم محل برگزاری مزایده: اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ا لبرز  در پرونده 
کاسه 970670/م   اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز آقایان حسین احمد بگلو و داود و اکبر و رعنا ا حمد بگلو  همگی  فرزندان 
ستار محکوم هستند به فروش ملک واقع در الوند خ هشت متری  مطهری کوچه مژدهی پاک 1 از طریق مزایده و سپس تقسیم وجه حاصل از 
آن برابر مقررات و قواعد ارث بین وراث به انضمام خسارت دادرسی در حق محکوم لهم مریم و علی و نرجس و محمد و محسن همگی نوروزی 
فرزندان محرمعلی و آقای علی اصغر ا حمد بگلو و هزینه کارشناسی و مبلغ 900/000 ریال هزینه نشر آگهی مرحله اول و مبلغ 1/000/000  ریال 
نیم عشر دولتی که محکوم لهم  جهت جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای مزایده اموال را نموده است که عبارت است از: ملکی آقای 
ستار احمد بگلو به  آدرس: خیابان هشت متری  مطهری کوچه مژدهی پاک یک بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171 متر مربع با 
حدودات اربعه: شماا بطول 5/70 متر دیوار به دیوار   خانه یعقوب از باقیمانده پاک 13  ا صلی  ، شرقا بطول 10/45 متر دیوار به دیوار    خانه  
مشتاق بیگدلی از باقیمانده پاک مرقوم جنوبا بطول 16/90  متر دیواریست  به خانه صفدر خرمانی از باقیمانده پاک اصلی مرقوم و غربا بطول 
10/5 متر درب و دیواریست  به خیابان مژدهی می باشدکه سند مالکیت آن تحت پاک 725  فرعی از 13 ا صلی بخش 5 قزوین صادر و تسلیم 
ش�ده اس�ت با توضیح به اینکه طول حد شمال مورد ثبت برابر نقشه ضبط در پرونده ثبتی و وضع محل 15/70 متر می باشد لیکن در سند 
مالکیت صادره اشتباها 5/70 متر قید شده است. ملک موصوف یکباب منزل مسکونی می باشد که بصورت نیمه اسکلت و دیوارهای باربر با 
قدمتی حدود بیست سال و در یک طبقه می باشد که حدود نود درصد آن بنا می باشد  با توجه به  امتیاز آب و برق و گاز و موقعیت محلی آن 
به قرار  هر متر مربع دوازده میلیون ریال جمعا به مبلغ 2/052/000/000 ریال معادل دویست وپنج میلیون و دویست هزار تومان ارزیابی گردید. 
فلذا با توجه به مبلغ ارزیابی و مفاد دادنامه صادره با کسر میزان 47/25   متر مربع   خریداری  آقای  حسین احمد بگلو ارزش سهم مالکانه هر 
یک از و راث به شرح ذیل محاسبه و تقدیم می گردد. مبلغ ارزیابی ششدانگ  2/052/000/000 ریال  سهم خریداری آقای  حسین احمد بگلو 
567/000/000 = 12/000/000*47/25 ، سهم هر دختر از وراث آقای ستار احمد بگلو مبلغ 129/937/500 ریال ،  سهم هر پسر از وراث آقای 
ستار احمد بگلو مبلغ 259/875/000 ریال  سهم خانم معصومه احمد بگلو همسر متوفی 185/625/000 ریال سهم آقای محرمعلی نوروزی 
همسر اکرم احمد بگلو 32/484/375  ریال ، سهم هر دختر از وراث اکرم احمد بگلو 12/181/640 ریال  سهم هر پسر از وراث اکرم احمد بگلو 
24/363/281 ریال و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت 
محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 97/09/12 ساعت  8 الی 10 صبح در محل اجرای ا حکام مدنی دادگستری شهرستان البرز 
از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی  2/052/000/000 ریال به فروش برساند. طالبین و خریداران می 
توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این ا جرا بازدید و در زمان مزایده حضورا  شرکت نمایند. 
بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بااترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و  خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد  پیشنهادی 
خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت دو هفته به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم، 
صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار 
مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعام انصراف نماید مبلغ 10 
درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار  حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 
به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به  استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار، طلبکار نیز می تواند 

در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید.  
374 - مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز  - نقی لو 

آگهی حصروراثت 
آقای علی مهرابیان  دارای شناسنامه شماره 2725 به شرح دادخواست به کاسه 9701200639 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده توضیح داده که شادروان صفیه زمانیان  به شناسنامه شماره 560 در تاریخ 95/03/05 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
و چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به : 1- متقاضی گواهی حصروراثت پسر متوفی 2- قدرت اله مهرابیان به ش ش 543 
همسر متوفی 3- سودابه مهرابیان به ش ش 893 دختر متوفی 4- معصومه مهرابیان به ش ش 222 دختر متوفی 5- مریم مهرابیان به ش 
ش 614 دختر متوفی 6- نرگس مهرابیان به ش ش 3961874565 دختر متوفی و ا غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد .
3688 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی حصروراثت 
خانم ش�بنم کرمی دارای شناس�نامه ش�ماره 3950231048 به شرح دادخواس�ت به کاس�ه 9701200640 از این حوزه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده توضیح داده که شادروان مریم مهرابیان  به شناسنامه شماره 614 در تاریخ 96/04/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه و چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به : 1- متقاضی گواهی حصروراثت دختر متوفی  2- راضیه کرمی به ش ش 
3950578651 دختر متوفی 3- فاطمه کرمی به ش ش 3950668357 دختر متوفی و ا غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد .
3689 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند 

آگهی اباغ اجرائیه  به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
بدینوسیله به آقای رضا امانی فرزند خلیل تاریخ تولد 1372/07/01  شماره  ملی 4310741479  مقیم آدرس محمدیه، منطقه 2، کوچه 11 پاک 
26  آدرس  جدید ا عامی متعهد له: شریفیه،  خیابان گلستان کوچه شبنم  پاک 88  اباغ می گردد شما از بابت سند ازدواج شماره 14216  
مورخه 1396/06/18  دفتر ازدواج 55 و طاق 12 قزوین مبلغ 4/788/000/000 ریال  به خانم عفت پیشرویان ورکی به انضمام حقوق دولتی 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه به کاسه 9700289  در این اداره گردید که بشرح گزارش مامور پست 
اباغ واقعی به شما میسور نگردید لیکن بستانکار به  وارده شماره 2255- 1397 مورخه 1397/08/27 درخواست اباغ اجرائیه  را  از طریق 
درج در جراید نموده لذا با رعایت ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی  ازم ااجرا مراتب در یک نوبت به عنوان اباغ اجرائیه چاپ و 
منتشر خواهد شد و ظرف مدت ده روز از انتشار عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و جز آگهی  مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 
371 رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان البرز – عسگری 

مفقودی برگ سبز 
برگ س�بز س�واری پژو پ�ارس مدل 1393  به ش�ماره انتظامی 25- 896ب59  و ش�ماره شاس�ی 
NAAN01CAXEK855640 و ش�ماره موت�ور 124k0485267  به نام جعفر  محمدی مفقود  و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودی
اص�ل س�ند کمپانی وان�ت پیکان تی�پ 1600i  مدل 1389 به رنگ س�فید روغنی به ش�ماره پاک 
  NAAA36AA5AG209134 868ج57- ایران 65 و شماره موتور 11488114762  و شماره شاسی

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
10548

اباغیه 
بدینوسیله به متعهدین زکیه مریدزاده کریم آبادی فرزند محمد شماره  ملی 3100479300  و پرویز مریدزاده کریم  آبادی فرزند  محمد کد 
مل�ی 3100402499  و ع�ذری افغانی فرزند  محمد کد ملی 3209652155 و منور کریم آبادی فرزند جعفر کد ملی 3209576564  و نرجس 
مرید زاده کریم  آبادی فرزند محمد کد ملی 3100764935  و محمدحسین  مریدزاده کریم آبادی فرزند محمد کد ملی 3100825764 و علی 
مریدزاده کریم ابادی فرزند محمددوست کد ملی 6059712126 اباغ می شود که خانم سمانه جمالی فرزند عباس جهت وصول تعداد یکهزار 
و س�یصد و ش�صت و نه عدد سکه طای بهار آزادی و تعداد 14 شاخه گل و یک جلد کام اه مجید به استناد مهریه مندرج درسند ازدواج  
شماره 2218 دفتر 192 نرماشیر علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی  به کاسه 9700313  در این اداره تشکیل شده و طبق  گزارش 
مورخ مامور اباغ  واقعی انجام نگردیده لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار  
محلی آگهی می ش�ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محس�وب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 
10549 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بم – محمد امیری خو اه 

آگهی اباغ مفاد دادخواست و ضمائم  و وقت رسیدگی و به خوانده  مجهول المکان  حسین شیر 
محمدی 

خواهان بنام فرشته خورده بین به طرفیت خوانده   بنام حسین شیر محمدی فرزند حسنعلی   دادخواستی  به خواسته  طاق به درخواست 
زوج�ه تقدیم دادگس�تری نموده که به ش�عبه اول دادگاه عمومی بهبه�ان ارجاع و به کاس�ه 9609986138101155  ثب�ت و برای مورخه 
1397/11/10 ساعت 11:30  وقت رسیدگی تعیین شده است. با عنایت به تقاضای خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست و ضمائم وفق ماده 
73  قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی برای یک نوبت دریکی از روزنامه های کثیراانتشار  آگهی و خوانده  در 
وقت مقرر جهت رس�یدگی  و تعیین تکلیف   کلیه اموال و حقوق مالی زوجه و عس�ر و حرج زوجه  حاضر شود در صورت عدم اقدام دادگاه 
اقدام  ازم را انجام می دهد یا آدرس خود را کتبا به دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بهبهان ا عام تا نسخه ثانی دادخواست  و ضمائم برای 

خوانده  ارسال شود  در غیر اینصورت   دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم می نماید. 
420 مدیر  دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بهبهان 

آگهی 
نظ�ر ب�ه اینکه آق�ای  رامین تقوی  فرزند محمد به ش�ماره  ملی 5050030511   به اته�ام کاهبرداری  از طریق اینترنت  به ش�ماره پرونده 
9609988139601557  از طرف این دادس�را تحت تعقیب  اس�ت و اباغ احضاریه به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس�یله در اجرای ماده 174  قانون آئین دادرس�ی کیفری مراتب  به نامبرده اباغ تا  مدت یک ماه از آخرین  انتش�ار  آگهی در شعبه 16  
بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب همدان جهت پاسخگویی  به اتهام خویش حاضر شود و در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 

انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
1753 بازپرس شعبه 16 دادسرای عمومی و انقاب همدان 

آگهی اباغ وقت دادرسی 
 در پرونده کاسه 970673  خواهان  سیاره آقامحمدی – حسین  آقامحمدی – طاهره آقامحمدی – محسن آقامحمدی – زهره آقامحمدی – 
ثریا آقامحمدی با وکالت آقای سید جواد میر زین العابدینی به طرفیت  خواندگان 1. سید محمد رسول زاده 2. سید علی رسول زاده 3.  محترم 
شاهمردی  4. نسرین رسول زاده 5. اعظم السادات رسول زاده به خواسته الزام به تنظیم  سند  رسمی ملک مطالبه خسارت دادرسی که مقید 
به وقت دادرسی 1397/10/05  ساعت  9 صبح می باشد با توجه به درخواست  خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن تمامی خواندگان  فوق 
الذکر و تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب  یک نوبت در رو زنامه  کثیر اانتشار آگهی می شود تا خواندگان 
موصوف  با مراجعه به دفتر دادگاه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در جلسه دادگاه حضور یابند یا ایحه دفاعیه ارسال کننده  در 

غیر اینصورت از تاریخ نشر آگهی اباغ  شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی را ا تخاذ خواهد نمود. 
1752 منشی دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی  دادگستری  شهرستان همدان 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم :   حجتا له ناصری شاد فرزند ابوالفضل نشانی: همدان خیابان طالقانی  چهارراه امیر کبیر پوشاک ناصری 
09188119189  مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:  1. محمدحسین خلجی  فرزند تقی نشانی: مجهول المکان 2.  شمسی کاکاخانی 
فرزند  رضا  نشانی: همدان خ باباطاهر ک ظهیر پشت مسجد میرزاداود کوچه  همت مجتمع زیتون بلوک 2  واحد 3  ،  3. کورش مهدویان 
فرزند نیازعلی نشانی: مجهول المکان  4.  فاطمه بیگدلی  فرزند یداله نشانی:  همدان  خ بوعلی کوچه پیرایه روبروی پارکینگ  گلپا ساختمان 
110 پ12  ،  5. صدیقه خلجی  فرزند تقی نشانی: مجهول المکان  6.  محمد حسن خلجی  فرزند تقی نشانی: مجهول المکان 7. افسانه خلجی  
فرزند تقی نشانی: مجهول المکان 8.  پروانه خلجی  فرزند تقی نشانی: مجهول المکان  9. مهری خلجی  فرزند تقی نشانی: مجهول المکان 10. 
کبری کاظمی فرزند باقر نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه   حامد اسکندری فرزند علی 
محمد نشانی: همدان خ خو اجه رشید روبروی اداره کار و امور ا جتماعی  ساختمان مشاور طبقه سوم نوع رابطه وکیل :  محکوم له/ محکوم 
لهم :   حجت اله ناصری شاد  محکوم به: بموجب  درخواست اجرای حکم مربوطه  به  شماره و شماره دادنامه  مربوطه 9709978110700481  
الزام خوانده  ردیف اول خانم فاطمه  بیگدلی  به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی  و انتقال و تنظیم سند رسمی  3 دانگ یک و احد تجاری  
به پاک ثبتی 2692 به شماره 3 فرعی در بخش یک همدان با اوصاف و مشخصات   مندرج در مبایعه  نامه استنادی خوانده  ردیف 1   را به 

پرداخت مبلغ 4/161/626 ریال بابت هزینه و  خسارات دادرسی از باب قاعده تسبیب  در حق خواهان محکوم می نماید. 
1750 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری  شهرستان همدان 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم : بانک صادرات استان همدان با مدیریت شعبه آقای محمود خدامراد  نشانی: همدان ابتدای خ شریعتی  
س�اختمان اداری مرکزی  بانک صادرات مش�خصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:  1. روح اله مجیدی نشانی: همدان شهرک فرهنگیان فاز 
یک کوچه 43 پاک 31  2. حمید قاسمی  نشانی:  همدان سیلو ده متری طالقانی پاک 7 ، 3. محمد بهرامی  نشانی: مجهول المکان 4. علی 
آقامحمدی   نشانی: همدان سیلو ده متری طالقانی پاک 10  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه    امید خانعلی زاده 
فرزند محمد نشانی: همدان ا بتدای بلوار  خواجه رشید روبروی فرمانداری ساختمان بهمند طبقه اول نوع رابطه:   وکیل محکوم له/ محکوم 
لهم :  بانک صادرات استان همدان با مدیریت شعبه آقای محمود خدامرادی  محکوم به: بموجب  درخواست اجرای حکم مربوطه  به شماره 
و ش�ماره دادنامه  مربوطه 9609978110701169    خواندگان موصوف را به پرداخت  مبلغ 163/189/877 ریال بابت اصل خواس�ته  و  مبلغ 
10/203/304 ریال بابت خسارات دادرسی  و  حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه  روزانه یکصد  و پنجاه و دو هزار و سیزده ریال 

از تاریخ 95/11/02 لغایت اجرای حکم به نحو تضامنی در حق خواهان پرونده  محکوم می نماید. 
1751 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7   دادگاه عمومی حقوقی  دادگستری  شهرستان همدان 

آگهی حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت  امین حق گویان فرزند عباس به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس حق گویان فرزند فرج اله متولد 33/7/1  صادره از فهرج که پدر اینجانب می باشد 
به تاریخ 1397/8/11 در آخرین اقامتگاه دائمی خود واقع در بم فوت نموده و ورثه حین الفوت  وی عبارتند از: 1. ا مین حق   گویان فرزند  عباس 
به شماره شناسنامه 3100149361 صادره  از بم پسر متوفی 2.  محمد حق گویان فرزند عباس  به شماره شناسنامه 28  صادره از فهرج پسر 
متوفی 3. اطهره حق گویان  فرزند عباس به شماره شناسنامه 581 صادره از فهرج دختر متوفی 4.  مطهره حق گویان فرزند عباس به شماره 
شناسنامه 7 صادره از بم دختر متوفی 5. طیبه  حق گویان فرزند عباس به شماره شناسنامه 749 صادره از فهرج دختر متوفی 6. فهیمه حق  
گویان فرزند  عباس  به شماره شناسنامه 128 صادره از فهرج دختر متوفی 7. مریم اه آبادی  فرزند احمد ش ش  5 صادره از فهرج همسر 
متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از 

متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
 10550  شورای حل اختاف  شماره یک نرماشیر 

آگهی حصر وراثت 
خانم زینب بنی اسدی فرزند منصور  دارای  شناسنامه 22591  بشرح دادخواست  شماره 630-97  مورخ 97/8/20 توضیح داده شادروان منور 
برخوردار برواتی فرزند قنبر شناسنامه 9 در تاریخ 97/4/25 در شهر بم فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند از: 1. زهرا رستمی 
برواتی فرزند محمد به ش ش  4 مادر متوفی 2. زهرا مهرورز فرزند قنبر به شماره شناسنامه 3100689119 فرزند متوفی 3. زینب بنی اسدی 
فرزند منصور به ش ش  22591  فرزند متوفی لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراانتشار  محلی آگهی می شود چنانچه کسی ا عتراضی 
دارد یا  وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف  مدت یکماه از تاریخ نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا 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. 
10551  شورای حل اختاف شماره 3 شهرستان بم 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسنادرهنی( 
 آگهی  مزایده اموال غیر منقول )کاسه پرونده 9300097(  بستانکار: موسسه قرض الحسنه  مهر بسیجیان )بانک مهر اقتصاد( بدهکار: آقای 
محمد ابراهیم صفری  ششدانگ یک واحد آپارتمان احداثی در طبقه اول تحت پاک 11644 فرعی از 11040  فرعی از 1992 فرعی از 97 و 98 
فرعی از 32  اصلی  واقع در بخش 14 قزوین قطعه اول تفکیکی به مساحت         92/75 متر مربع  )نود و دو متر مربع  و هفتاد و پنج سانتیمتر 
مربع( در صفحه 315 دفتر 105 ذیل ثبت 19655  به ش�ماره چاپی 006950  به ثبت رس�یده اس�ت و محدود به حدود ذیل می باش�د:  شماا: 
دیواریست  به فضای قطعه 4 تفکیکی سابق  شرقا دیواریست به فضای قطعه 19 تفکیکی سابق  جنوبا: در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی 
است نرده و پنجره و دیواریست به فضای حیاط مشاعی   غربا: اول در دو قسمت که قسمت دوم آن   جنوبی است درب و دیواریست  به راه پله 
مشاعی دوم دیواریست به فضای قطعه 21 تفکیکی سابق. ملکی محمد ابراهیم صفری مدیون پرونده اجرائی  کاسه 9300097 که طبق گزارش 
شماره 8134  مورخه 1394/3/25 کارشناس رسمی دادگستری ملکی است ششدانگ یک  واحد آپارتمان با مشخصات ثبتی  پاک 11644 
فرعی از 11040 فرعی از 31  و 32 اصلی بخش 14 قزوین با مساحت 92/75 متر مربع به انضمام  یک واحد انباری به متراژ 6/33 متر مربع جمعا 
99/08  متر مربع که دارای یک  واحد پارکینگ  در  پیلوت می باشد و ساختمان دارای پایانکار به شماره 14/15/27  مورخ 1385/12/7 می باشد.  
به آدرس: محمدیه منطقه 3 خیابان شهید رجایی کوچه گلبرگ 6  پاک 20  پاک فوق از بابت اسناد رهنی  شماره 119053  مورخ 89/9/30 
تنظیمی دفتر 3 قزوین  و در قبال طلب بستانکار توسط کارشناس رسمی به مبلغ 1/040/340/000 ریال  ارزیابی و به قطعیت رسیده از ساعت  9 
صبح الی 12 ظهر روز دوشنبه مورخه 97/10/3  در محل اجرای اسناد رسمی  شهرستان البرز از طریق مزایده به فروش می سد. مزایده از  مبلغ 
1/040/340/000 ریال )یک میلیارد و چهل میلیون و  سیصد و چهل هزار ریال( شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا  فروخته می شود. ازم 
به ذکر  است پرداخت بدهی های مربوط به آب، بر ق،  گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده  دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و  غیره تا  تاریخ  مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده  
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده  روز ادای بعد از تعطیلی در همان سا عت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد.  طالبین می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر به واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان البرز واقع در قزوین، شهر صنعتی البرز، 
فلکه بسیج،  زمین های شهرداری، روبروی دادگستری، کوی امامت،   مجتمع ادارات، اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان البرز  مراجعه نمایند. 

458 رئیس ثبت  اسناد و اماک شهرستان البرز – عسگری
آگهی حصروراثت 

خواهان رونوشت حصروراثت آقای قنبر صیادی فرزند غیبعلی  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709982601001299 از این 
دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد صیادی به ش ش 4270121947 در تاریخ 1397/06/20 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- قنبر صیادی فرزند غیبعلی به ش ش 1155 – 1345 
نسبت با متوفی پدر 2- اعظم شکوری فرزند عوضعلی به ش ش 1198 – 1354 نسبت با متوفی مادر 3- رویا صیادی فرزند مجتبی به ش ش 
4271227161 – 1377 نسبت با متوفی همسر 4- زهرا صیادی فرزند جواد به ش ش 4272780441 – 1396 نسبت با متوفی فرزند 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 اا گواهی صادر خواهد شد .
413 رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان زنجان - اجلی 

آگهی حصروراثت 
خواهان رونوش�ت حصروراثت آقای علی علیخانلو فرزند امامعلی  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت ش�ده به کاسه 9709982601001294 
از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امامعلی علیخانلو فرزند نجفعلی به ش ش 3 در تاریخ 
1390/09/05 دراقامت�گاه دائم�ی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت ب�ه : 1- علی علیخانلو فرزند به ش ش 
658 – 1352 نس�بت با متوفی فرزند 2- احمد علی علی خانلو فرزند امامعلی به ش ش 729 – 1356 نس�بت با متوفی فرزند 3- براتعلی 
علیخانی فرزند امامعلی به ش ش 764 – 1358 نسبت با متوفی فرزند 4- حسنعلی علیخانلو فرزند امامعلی به ش ش 2416 – 1363 نسبت 
با متوفی فرزند 5- نازار علیخانلو فرزند امامعلی به ش ش 496 – 1340 نسبت با متوفی فرزند 6- طیبه علیخانلو فرزند امامعلی به ش ش 
604 – 1347 نسبت با متوفی فرزند 7- صبیه علیخانلو فرزند امامعلی به ش ش 657 – 1350 نسبت با متوفی فرزند 8- صفیه علیخانلو فرزند 
امامعلی به ش ش 689 – 1353 نسبت با متوفی فرزند 9- معصومه علیخانلو فرزند امامعلی به ش ش 4495 – 1365 نسبت با متوفی فرزند 
10- مریم کرمی فرزند غامحسین به ش ش 1 – 1330 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 اا گواهی صادر خواهد شد .
414 رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان زنجان - اجلی 

آگهی
بدینوسیله به سید رسول حسینی فرزند صفر علی اباغ می شود که ظرف مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت تفهیم اتهام 

کاهبرداری و انتقال مال در این شعبه حاضر گردند در غیر اینصورت تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد .
415 بازپرس شعبه 5 دادسرای عمومی و انقاب زنجان 

آگهی حصروراثت 
خواهان رونوشت حصروراثت آقای سید بهروز امجدی فرزند سید اصغر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709982601001295 
از این دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان س�ید اصغر امجدی زنجانی به ش ش 1034 در تاریخ 
1397/07/02 دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- سید بهروز امجدی فرزند سید اصغر 
به ش ش 337 – 1343 نس�بت با متوفی فرزند 2- س�ید بهزاد امجدی زنجانی فرزند س�ید اصغر به ش ش 49012 – 1349 نسبت با متوفی 
فرزند 3- سید مجید امجدی زنجانی فرزند سید اصغر به ش ش 1159 – 1335 نسبت با متوفی فرزند 4- سیده ویدا امجدی زنجانی فرزند 
س�ید اصغر به ش ش 43515 – 1339 نس�بت با متوفی فرزند 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 اا گواهی صادر خواهد شد .
416 رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان زنجان - اجلی 

اجرائیه 
محکوم له: بانک رفاه کارگران. سمنان بلوار 17 شهریور- اداره امور شعب بانک رفاه استان سمنان. محکوم علیه: 1- مهسا اکبری )مجهول 
المکان( 2- فاطمه با ایمان خانشیر- گرمسار حسین آباد حاج تقی نسیم1 درب5 واحد4 . 3- سید مهدی حسینی – گرمسار خیابان بهاران 
نسیم 3 داخل کوچه سمت چپ درب اول 4- سید مرتضی حسینی )مجهول المکان ( . محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه 
به شماره دادنامه 9509972250400611 محکوم علیهم متضامنا محکوم اند به پرداخت مبلغ 459506850 ریال بابت اصل و سود تسهیات و 
مبلغ 150919674 ریال  بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 94/9/30 و مبلغ 453212 ریال خسارت تاخیر تادیه روزانه از مورخه 94/10/1 تا 
یوم اادا و همچنین هزینه دادرسی در حق خواهان . ضمنا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در واحد اجرای احکام به عمل خواهد آمد 2- مبلغ 
22975342 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. ضمنا اعمال تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است. محکوم 
علی�ه مکلف اس�ت از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد ان را به موقع اج�را بگذارد)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 ان میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منوقول 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 انتقاات و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اا به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور 
ف�رار از اج�رای حکم، حبس تعزیری درجه هف�ت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و م�اده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 

تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
                                                                               مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان گرمسار- شقاقی   

دادنامه
شماره بایگانی شعبه: 970337 پرونده کاسه 9709986525200334 شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان مرند تصمیم نهایی شماره 
9709976525201134 خواهان : شرکت آذر تیررو با وکالت آقای حمید محمدیاري فرزند محمد علي به نشاني تبریز، میدان ساعت، داخل 
کوچه شعبان، پاک 2/43-خوانده: آقاي مهدي طوسیان فرزند محمد به نشاني مجهول المکان -خواسته : مطالبه وجه چک - گردش کار 
:شورا با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. رای شورا :در خصوص دعوای شرکت آذر 
تیررو با وکالت آقای حمید محمد یاری بطرفیت آقای مهدی طوسیان فرزند محمد به خواسته مطالبه مبلغ 29/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 217968 عهده بانک سپه شعبه مرند با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر و تادیه شورا با توجه به ایحه وکیل خواهان به 
شرح دادخواست و صورتمجلس تنظیم شده و ماحظه تصویر مصدق چک مستندیه و گواهینامه عدم پرداخت وجه صادر شده از سوی بانک 
محال علیه و احراز بقا اصل آن در ید خواهان که ظهور در حقانیت وی و مدیونیت خوانده دارد و اینکه نامبرده هم با وصف اباغ قانونی وقت 
رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده وایحه ای نیز ارسال نداشته است لذا شورا دعوای اقامه شده را وارد تشخیص می دهد و مستندا 
به مواد 515-198-519  قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 313 و 311 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با 
اصاحات بعدی مشار الیه را به پرداخت مبلغ 29/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 510/000 ریال از بابت هزینه های دادرسی و حق 
الوکاله وکیل و همچنین خسارات تاخیر و تادیه که از تاریخ سر رسید چک تا هنگام اجرای حکم بر اساس ضوابط حاکم محاسبه خواهد شد در 
حق خواهان محکوم میکند این رای غیابی است و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مدت واخواهی 

ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان مرند می باشد.
ح/9000قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف مرند - رضا احدی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم تهمینه فاح خلیق لیالستانی بااستناد دو برگ استشهادیه مصدق شده که امضاء شهود آن ذیل شماره رمز مصدق تصدیق 659509 
مورخ 97/8/9 وشناس�ه یکتا 139702154409000210 دفتر خانه 25  ش�هریار به تایید رسیده است مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ 
آپارتمان واقع در طبقه دوم به مساحت 37/32 متر مربع قطعه 12 جنوب غربی بانضمام انباری واقع در طبقه همکف به مساحت 0/90 متر مربع 
قطعه 12  تفکیکی وپارکینگ واقع در طبقه همکف به مساحت 11 متر مربع قطعه هفتم تفکیکی به شماره پاک 21745 فرعی از 47 اصلی 
مفروز از 18902 فرعی از اصلی مذکور ذیل ثبت 203828 صفحه205 دفتر 1360 بنام زیبنده کلهری ثبت وسند به شماره چاپی 794990 –الف 
/ 85 صادر وتسلیم شده است وبرابر سند رهنی 3504 مورخ 88/8/19 دفتر خانه 25  شهریار در رهن بانک مسکن قرارگرفته است سپس 
مع الواسطه برابر سند صلح 9333 مورخ 95/5/3 دفتر خانه 25  شهریار به تهمینه فاح خلیق لیالستانی انتقال یافته است وبرابر سند رهنی 
9340 مورخ 95/5/3 دفتر خانه 25  شهریار در رهن بانک مسکن قرار گرفته است وبه علت جاماندن در وسیله نقلیه عمومی مفقود گردیده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده 120آئین نامه اصاحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به پاک فوق ویاوجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند 
معامله به این اداره تس�لیم ورس�ید در یافت نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور ونرس�یدن واخواهی نسبت به صدور سند 

المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف3378     رئیس ثبت اسناد واماک شهریار –سید مرتضی موسوی   

گواهی حصر وارثت
خانم نرگس صولتی گوگه دارای شناس�نامه ش�ماره 0013942530  به شرح دادخواست به کاس�ه 1138/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده شده که شادروان ابراهیم صولتی گوگه  به شماره شناسنامه1432 در تاریخ 97/8/13 اقامتگاه دائمی 
خود درگذشته و ورثه حین الفوت  آن مرحوم منحصراست به عبارتند از: 1-نرس صولتی گوگه    به ش ش0013942530  متولد1370دختر  
متوفی2-نسرین صولتی گوگه   به ش ش 0015958868  متولد1372   دختر متوفی 3- خدیجه اینانلو نیکجک    به ش ش 1  متولد1343   
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 مدت یکماه به شوراء تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 3379  ر ئیس شعبه پنجم شورای حل اختاف شهرستان شهریار 

آگهی مفقودی 
کارت سبز خودرو پراید مدل 1390 رنگ سفید به شماره شاسی  S 5420090062524 وشماره موتور 
4325091 و ش�ماره انتظام�ی ای�ران  21  - 751 ص61 متعلق به خانم ربابه عربی مفقودگردید ه و از 

درجه ی اعتبار ساقط می گردد.                   
دادنامه 268

آگهی مفقودی
برگ سبز )شنامه خودرو( سند کمپانی )فاکتور فروش( خودرو سمند مدل 1391 رنگ سفید به شماره 
شاس�ی NAACJ1JCXCF 126968 وشماره موتور 147H0018831 و شماره انتظامی ایران  77 – 

627 م28  متعلق به خانم ربابه زرونی  مفقود گردید ه و از درجه ی اعتبار ساقط می گردد. 
   دادنامه   270

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
به خوانده مجهول المکان :آقای هوشنگ نظری فرزند بال .خواهان :آقای منوچهر بسطامی پور باوکالت آقای میثم خداوردیان دادخواستی به 
خواسته اعام و تائید فسخ مبایعه نامه شماره 118083 وجبران خسارت وارده منجمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل.به طرفیت خوانده 
فوق الذکر به دادگستری هشتگرد تسلیم که به شعبه چهارم حقوقی ارجاع که طی کاسه 9509982620400136 ثبت و برای تاریخ 97/10/5 
ساعت 8 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به استناد ماده 73 آئین 
دادرسی مدنی وقت رسیدگی فوق تعیین و اعام می گردد تا خوانده جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر دادگاه مراجعه و 

در روز رسیدگی در جلسه دادگاه حضور یابد در غیر ین صورت دادگاه غیابا رسیدگی خواهد نمود/ب 94-8-18 
منشی دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی هشتگرد- نظری  

مفقودی 
 کارت هوشمند خودرو کامیون نورث بنز به شماره شهربانی ایران 86 – 313 ع 23 وشماره هوشمند 
2726732 مدل 1387 رنگ س�فید به ش�ماره شاس�ی LBZ342GA08A001901 و شماره موتور 

10079313 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 
253- شاهرود

آگهی حصر وراثت
آقای محمدمراد شهرت عزیزی  نام پدر سلطانمراد بشناسنامه 806 صادره از مسجدسلیمان  در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم س�لطانمراد  ش�هرت  عزیزی  بشناس�نامه 21059  صادره از مسجدسلیمان در تاریخ 97/7/25  در 
شاهین شهر فوت و ورثه اش عبارتند از :1-بی نساء سلیمانی بشماره شناسنامه 19251 صادره از مسجدسلیمان )همسر متوفی(2-محمدمراد 
عزیزی بشماره شناسنامه 806  صادره از مسجدسلیمان )فرزند متوفی(3-سمیه عزیزی بشماره شناسنامه 334 صادره از مسجدسلیمان 
)فرزند متوفی(4-فرزانه عزیزی  بشماره شناسنامه 409  صادره از مسجدسلیمان )فرزند متوفی(5-شاپور عزیزی بشماره شناسنامه 1169 
صادره از مسجدسلیمان )فرزند متوفی(6-کورش عزیزی بشماره شناسنامه733  صادره از مسجدسلیمان )فرزند متوفی(7-آسیه عزیزی 
بشماره شناسنامه 2376  صادره از مسجدسلیمان )فرزند  متوفی(8-افسانه عزیزی بشماره شناسنامه 714 صادره از مسجدسلیمان )فرزند 
متوفی(9-علی مراد عزیزی بشماره شناسنامه182  صادره از مسجدسلیمان) فرزند متوفی(10-مهدی عزیزی بشماره شناسنامه1042 صادره 
از مسجدسلیمان )فرزند متوفی(11-شهناز عزیزی بشماره شناسنامه 532  صادره از مسجدسلیمان )فرزند  متوفی(12-نوذر عزیزی بشماره 
شناسنامه4606 صادره از مسجدسلیمان )فرزند متوفی(مرحوم بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
   شماره: 6604شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان

رونوشت آگهی حصر وراثت
عبدالجلیل ش�اهین میاوقی دارای شناس�نامه شماره 3 بشرح دادخواس�ت به کاس�ه 57/97/1016 از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراث�ت نم�وده وچنین توضیح داده که ش�ادروان ابراهیم ش�اهین میاوقی بشناس�نامه 91 در تاری�خ 97/8/5 اقامتگاه دائم�ی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1-عبدالجلیل ش�اهین میاوقی فرزندابراهیم ش ش3فرزندمتوفی2.س�نعان ش�اهین میاوقی 
فرزندابراهیمش ش1321فرزندمتوفی3.بهروزشاهین میاوقی فرزندابراهیم ش ش1820فرزندمتوفی4.پروین شاهین میاوقی فرزندابراهیم ش 
ش937فرزندمتوفی5.آذرشاهین میاوقی فرزندابراهیم ش ش1060فرزندمتوفی6.زیباشاهین میاوقی فرزندابراهیم ش ش1427فرزندمتوفی7.

لیاش�اهین میاوقی فرزندابراهیم ش ش1666فرز ندمتوفی8.فرح س�عیدی میاوقی فرزندش�مس اله ش ش24همسرمتوفی.اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
2929- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

اگهی
آقای کامبیز صدیقی فرزندمحمدامین به شماره ملی 2899301365همسر شما صفیه احمدی راد بادر دست داشتن حکم طاق غیابی شعبه 
اول دادگاه حقو.قی پیرانشهر جهت اجرای صیغه طاق و ثبت ان به این دفترخانه مراجعه نموده لذا به شما اباغ میگردد ازتاریخ انتشارروزنامه 
10روز فرصت دارید جهت اجرای صیغه طاق و ثبت ان به دفترخانه طاق شماره 34 پیرانشهر به ادرس پیرانشهر چهارراه 22بهمن ابتدای 

خیابان قدس مراجعه نموده درغیراینصورت برابر حکم دادگاه بدون حضورشما توسط نماینده دادگاه حکم اجرا خواهدشد.
2935-سردفترازدواج شماره 42 و طاق شماره 34پیرانشهر-عبداله زاده 

قرار تحریر ترکه
خواهان  ها : 1-مهین درویش نژاد  فرزند: محمدحسن شغل: بازنشسته   2-محدثه حافظی فرزند: الیاس شغل: دانشجو   3-محبوبه حافظی 
فرزند: الیاس ش�غل: دانش�جو   4-جواهر حس�ین پور  فرزند: علی مراد ش�غل:  خانه دارآدرس: اهواز – لش�کر – خیابان شرف –بین قصر 
شیرین و امیرکبیر شمالی-مجتمع پارمیس – واحد 1 پاک 60خواندگان: 1-غام عباس 2-مرجان 3-مازیار 4-محمدیار  5-ماندانا  6-ماریا  
7-مهرنوش  8-مهریا  شهرت همگی حافظی  نام پدر: 1-رضاقلی 2تا 8 فرزندان  خسرو آدرس خواندگان ردیف 1تا 8: مسجدسلیمان-بی 
بیان- جنب مسجد امام رضا –منزل غامعباس حافظی تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای مهر و موم و تحریر ماترک مرحوم رضاقلی حافظی 
دایل و منضمات دادخواست : فتوکپی گواهی حصروراثت مرحوم رضاقلی حافظی – فتوکپی گواهی حصروراثت مرحوم الیاس حافظی – سند 

زراعی پاک 192 اصلی واقع در قریه خواجه آباد – وکالت نامه شماره 102986 مورخ 1394/9/24 دفترخانه 49 مسجدسلیمان
ریاست محترم دادگستری شهرستان مسجدسلیمان

اگهی
احتراما به استحضار میرساند : اینجانبان خواهان های ردیف اول تا سوم ورثه حین الفوت مرحوم الیاس حافظی که به عنوان احدی از ورثه 
مرحوم رضاقلی حافظی بوده می باشیم و خواهان ردیف چهارم نیز در خصوص حق السهم خود از ما ترک همسرش مرحوم رضاقلی حافظی 
مقدار 30من زمین زراعی از پاک 192اصلی واقع در بی بیان خواجه آباد می باشد که علی رغم اینکه اینجانبان در زمین مذکور سهیم می 
باشیم طی این مدت یعنی از زمان فوت مرحوم الیاس حافظی تا کنون اجرت المثلی به ما پرداخت نشده است لذا جهت جلوگیری از تولید 
اختاف تقاضای صدور دستور مبنی بر مهر و موم ترکه مرحوم رضاقلی حافظی و تحریر آن وفق مواد 167 و 168 و 175 قانون امور حسبی 

مورد استدعاست. 
شماره: 6603شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان

اصاحیه مسجدسلیمان
پیرو درج آگهی حصروراثت که در تاریخ 22آبان 1397 ش�ماره 4339 چاپ ش�ده نس�رین بوتیمار 
گندمانی  بش�ماره شناس�نامه26322  )فرزند متوفی( و تاریخ فوت 91/6/31  صحیح می باش�د که 

بدینوسیله اصاح می گردد.
   شماره: 6594

آگهی مفقودی
اینجانب میثم جنتی فر مالک خودروی سواری پژو206 به  شماره  انتظامی ایران 42-162 ه 13شماره 
بدنه IN82618955 و ش�ماره موتور  10FSE54420531 بعلت فقدان اس�ناد فروش و شناس�نامه 
مالکیت تقاضای رونوش�ت المثنی اس�ناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد 
خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی س�ازمان فروش ش�رکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
   بیرجند

آگهی اباغ و دادخواست و ضمائم وقت دادرسی
بدینوسیله شاهین مجنون قراقیز که فعا مجهول المکان می باشد اباغ می گردد بیمه آسیا دادخواستی به خواسته مطالبه وجه بطرفیت 
شما تقدیم نموده که پرونده به کاسه 970361 درشعبه 11 شورای حل اختاف ارومیه بنشانی خ والفجر 2 روبروی پارک ملت ثبت شده است 
که به روز شنبه تاریخ 97/10/1 ساعت16عصر تعیین وقت شده است مراتب مستندا به ماده73قانون ائین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی 
و انقاب حسب تقاضای خواهان یک نوبت دریکی از جراید کثیراانشتار کشور آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از جلسه رسیدگی در 
این ش�ورا حاضر و با اخذ نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم ان درموعد مقرر جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شود درغیراینصورت شورا 

غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود.
2925- دفتر شعبه 11 شورای حل اختاف ارومیه

اگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای  محسن مرندی فرزند عبدالحسین
خواهان  مهسا سفیداری مرجان سفیداری ماندانا سفیداری مهرانور ارسنجانی محمدرضا سفیداری  دادخواستی به طرفیت خوانده  محسن 
مرندی به خواسته تایید فسخ قرارداد غیر مالی مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کاسه 9709980229100405 شعبه 31 دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی ش�هید مدنی تهران   ثبت و وقت رس�یدگی مورخ1 97/10/10 س�اعت9/30 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 
کثیراانتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
95991 منشی دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران

اگهی
خواهان خانم نادیا قرائی دادخواستی به طرفیت اقای کیانوش شهولی خیرابادی به خواسته مطالبه وجه جهت رسیدگی به شعبه 190 دادگاه 
عمومی حقوقی تهران ارجاع گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرس�ی 
دادگاههای عمومی وانقاب ود س�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار اگهی می شود تا خواندگان پس از نشر اگهی 
ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود و اطاع از مفاد آن نس�خه دوم دادخواست وضمایم آن را دریافت و به 
دادگاه مراجعه نماید و وقت رسدگی  مورخه 97/10/24 ساعت10 صبح تعیین شده است و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
95994 مدیر دفتر شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران

اجرائیه 
به موجب  درخواس�ت اجرای حکم مربوطه  به شماره 9710097654202452  و  شماره 
دادنامه مربوطه 9609977654202426  حکم بر  اثبات مالکیت محکوم له نسبت به یک 
دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در جزیره کیش فاز دو شهرک صدف، قطعه 176  طبقه 
همکف واحد اول به شماره ثبتی 5621/1586 و الزام محکوم علیهم 1. فاطمه آبادیان  2. 
شاصنم  حمزه پور شلمزار 3.  وانیا مژده ای به فک رهن و انتقال سند رسمی آن به نام 
محکوم له حسین کریمی فرزند  علی و  محکومیت  محکوم  علیهم به پرداخت هزینه 
دادرس�ی و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی  در حق محکوم له  که قطعیت حاصل 
نموده اس�ت ظرف مدت ده روز پس از انتشار )اباغ( ضمناً هزینه اجرا به عهده محکوم 

علیهم می باشد. 
ش�ماره اجرائی�ه – 9710427654200203   ش�ماره پرون�ده – 9609987654200315  

شماره بایگانی شعبه – 960488  تاریخ تنظیم: 97/7/18
رئیس  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کیش

حصروراثت
آق�ای محم�د ابراهیمی به وکالت آقای ایمان اصفهانی فرزند کاظم دارای شناس�نامه 3617 بش�رح دادخواس�ت ش�ماره 97/5/604 مورخ 
1397/8/27 توضیح داده ش�ادروان مجید ابراهیمی فرزند زین العابدین بشناس�نامه 1164 در تاریخ 1397/7/27 در شهر کرمان فوت شده 
و وراث حی�ن الفوت وی عبارتند از : 1- زهراخانم آقازاده ابراهیمی فرزند محمداس�ماعیل خ�ان ش.ش 13243 متولد 1305 صادره از تبریز 
همس�ر متوفی. 2- محمد ابراهیمی فرزند مجید ش.ش 1031 متولد 1338 صادره از تهران پس�ر متوفی. 3- ش�وکت ابراهیمی فرزند مجید 
ش.ش 177 متول�د 1332 ص�ادره از کرمان دختر متوفی. 4- حمیده ابراهیمی فرزند مجی�د ش.ش 938 متولد 1330 صادره از تهران دختر 
متوفی. 5- سرمست ابراهیمی فرزند مجید ش.ش 724 متولد 1334 صادره از کرمان دختر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی 
به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا 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.
604 شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان کرمان

2- اصاحیه
در آگهی حصروراثت ش�ورای حل اختاف ش�ماره 12 کرمان چاپ ش�ده در روزنامه حمایت مورخ 
97/8/24 ش�ماره 4341 خانم ها ایران، توران و زهرا سیستانی فرزندان محمد صحیح می باشد که 

اشتباها فرزندان ماشااله به چاپ رسیده که بدینوسیله اصاح می گردد.

3- دادنامه
پرونده کاسه 9709983469200352 شورای حل اختاف شماره 16 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973469200799 خواهان 
: آقای علیرضا میرزائی فرزند جانعلی به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- حافظ کوچه 65 شرقی 1 پاک 193 خوانده 
: آقای اکبر بیاتی کرگینی فرزند صمداله به نشانی استان کرمان- شهرستان سیرجان- سیرجان- خیابان وحید جنب مرغ فروشی زیتون 
خواسته : مطالبه وجه گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کاسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعام داشته، 
لذا با بررس�ی اوراق و محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعام و به ش�رح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا در خصوص 
دادخواس�ت خواهان آقای علیرضا میرزایی فرزند جانعلی به طرفیت خوانده آقای اکبر بیاتی کرگینی فرزند صمداله به خواس�ته دریافت 
خس�ارت وارده به خودروی پژو تاکس�ی به پاک 22 ت 743 ایران 45 با عنایت به مفاد دادخواس�ت تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مورخه 97/7/21 و عدم حضور خوانده علیرغم آگهی در روزنامه و جلسه رسیدگی و همچنین نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
در خصوص ارزیابی خس�ارت که به طرفین اباغ گردیده و مصون از اعتراض باقی مانده اس�ت لذا شوری دعوی خواهان را مقرون به صحت 
دانسته و مستندا به مواد 198 ق.آ.د.م و مواد 331- 328 قانون مدنی و مواد 1-2 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 28/800/000 ریال بابت خسارت و مبلغ 9/450/000 ریال بابت خواب ماشین و مبلغ 1/500/000 ریال هزینه کارشناسی و مبلغ 1/760/000 
ریال بابت هزینه تمبر در حق خواهان صادر و اعام می گردد رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان کرمان می باشد.
352 شورای حل اختاف شماره 16 شهرستان کرمان

4- حصروراثت
آقای اصغر ساار کریمی فرزند عیسی دارای شناسنامه 6069672542 بشرح دادخواست شماره --- مورخ ---- توضیح داده شادروان علی 
س�اار کریمی فرزند اصغر بشناس�نامه 6069986695 در تاریخ 1397/8/6 در شهر جیرفت فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- سونیا ساار کریمی فرنزد علی به شماره ملی 6060365027 فرزند متوفی. 2- حمیده عزیززاده فرزند محمد به شماره ملی 5360084588 
همسر دایمی متوفی. 3- فاطمه خسروی فرنزد علی محمد به شماره ملی 6069677935 مادر متوفی. 4- اصغر ساار کریمی فرزند عیسی به 
شماره ملی 6069672542 پدر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا 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.
439 شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان عنبرآباد

5- حصروراثت
آقای اس�ام قلندری فرزند دادی دارای شناس�نامه 305 بشرح دادخواست ش�ماره 970385 مورخ 97/7/25 توضیح داده شادروان دادی 
قلندری فرزند حسین بشناسنامه 106 در تاریخ 1389/1/9 در شهر عنبرآباد فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- اسام قلندری 
فرزند دادی به ش.ش 305 فرزند متوفی. 2- ذبیح اله قلندری فرزند دادی به ش.ش 444 فرزند متوفی. 3- روح اله قلندری فرزند دادی به 
ش.ش 306 فرزن�د متوف�ی. 4- محمود قلندری فرزند دادی به ش.ش 202 فرزند متوفی. 5- عصمت قلندری فرزند دادی به ش.ش 2 فرزند 
متوفی. 6- عشرت قلندری فرزند دادی به ش.ش 443 فرزند متوفی. 7- نصرت قلندری فرزند دادی به ش.ش 365 فرزند متوفی. 8- سمنبر 
شهداد نژاد فرزند حسین ش.ش 878 همسر دایمی متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا 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.
385 شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان عنبرآباد

6- حصروراثت
آقای غامرضا احمدیوس�فی فرزند سبزعلی دارای شناسنامه 3030718808 بشرح دادخواست ش�ماره 970432 مورخ 97/8/22 توضیح 
داده شادروان سبزعلی احمدیوسفی سرحدی فرزند شهمراد بشناسنامه 612 در تاریخ 1397/6/7 در شهر جیرفت فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- غامرضا احمدیوسفی سرحدی فرزند سبزعلی ش.ش 3030718808 فرزند متوفی. 2- خوبیار احمدیوسفی فرزند 
س�بزعلی ش.ش 1 فرزند متوفی. 3- بختیار احمدیوس�فی فرزند س�بزعلی ش.ش 3 فرزند متوفی. 4- اقتدار احمدیوسفی فرزند سبزعلی 
ش.ش 17 فرزند متوفی. 5- احمد احمدیوسفی فرزند سبزعلی ش.ش 553 فرزند متوفی. 6- علی احمدیوسفی فرزند سبزعلی ش.ش 33 
فرزند متوفی. 7- حسین احمدیوسفی فرزند سبزعلی ش.ش 3020090301 فرزند متوفی. 8- محمدرضا احمدیوسفی فرزند سبزعلی ش.ش 
250 فرزند متوفی. 9- طاهره احمدیوس�فی فرزند سبزعلی ش.ش 3030718794 فرزند متوفی. 10- جمالی چشماری فرزند خدایار ش.ش 
45 همسر مرحوم.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا 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.
432 شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان عنبرآباد

7- حصروراثت
خانم طاهره مسافری خبیصی فرزند حسن دارای شناسنامه 47 بشرح دادخواست شماره 97/447/3 مورخ 97/8/26 توضیح داده شادروان 
اکبر مس�افری س�یرچی فرزند ابراهیم بشناس�نامه 2 در تاریخ 1373/4/11 در شهر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- طاهره مسافری خبیصی فرزند حسن ش.ش 47 متولد 1353 همسر متوفی.2- فاطمه مسافری سیرچی فرزند اکبر ش.ملی 2980666300 
متولد 1373 فرزند متوفی. 3- ابراهیم مسافری سیرچی فرزند مراد ش.ش 1363 متولد 1306 پدر متوفی. 4- کلثوم بلوچ قربان زاده خبیصی 
فرزند تاج محمد ش.ش 2428 متولد 1307 مادر متوفی. جمع کل وراث براساس اصاح دادنامه شماره )9709973468800806( و به استناد 
ماده 309 قانون آیین دادرس�ی مدنی صادر گردیده و بدون دادنامه اصلی جهت ارائه به س�ازمان ها و نهادهای مربوط ممنوع می باش�د.  لذا 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی 
باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا 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.
447 شورای حل اختاف شماره 3 شهرستان کرمان

8- اباغیه
مش�خصات اباغ شونده حقیقی : حاجی محمدی گودیزی، فرزند : غامحسین، نشانی : مجهول المکان تاریخ حضور : 1397/10/04 ساعت 
حضور : 09:00 در خصوص دعوی علیرضا طالبی زاده سردری به طرفیت شما مبنی بر مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند خودرو در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
564 شورای حل اختاف شماره 30 شهرستان کرمان

9- اباغ وقت رسیدگی
خواهان علیرضا یوس�ف زاده به طرفیت خوانده اکبر موائی به خواس�ته مطالبه وجه به شماره کاسه پرونده 97/497 ثبت ووقت رسیدگی 
97/9/27 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به استناد 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود خوانده مذکور می تواند از تاریخ 
نشر آگهی تا وقت تعیین شده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه و یا در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورای حل اختاف غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
497 شورای حل اختاف شماره 21 کرمان

10- اباغ وقت رسیدگی
خواهان س�میه زمانی به طرفیت خوانده محمدحس�ین پهلوان زاده به خواسته مطالبه وجه چک به شماره کاس�ه پرونده 240/2/97 ثبت 
ووقت رسیدگی 97/9/17 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت 
شورا به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود خوانده مذکور 
می تواند از تاریخ نشر آگهی تا وقت تعیین شده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه و یا 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورای حل اختاف غیابا رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم خواهد نمود.
240 شورای حل اختاف شماره 2 کرمان

11- حصروراثت
آقای محمد ایاقی حس�ینی فرزند حس�ین دارای شناسنامه 19 کرمان بش�رح دادخواست ش�ماره 970590 مورخ 97/8/23 توضیح داده 
شادروان حسین ایاقی حسینی فرزند اسداله بشناسنامه 146 کرمان در تاریخ 95/10/15 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- آقای علی ایاقی حسینی فرزند حسین ش.ش 4 کرمان متولد 1325 پسر متوفی. 2- آقای محمدرضا ایاقی حسینی فرزند 
حسین ش.ش 1 کرمان متولد 1343 پسر متوفی. 3- آقای محمد ایاقی حسینی فرزند حسین ش.ش 19 کرمان متولد 1347 پسر متوفی. 
4- خانم فاطمه ایاقی حسینی فرزند حسین ش.ش 4 کرمان متولد 1322 دختر متوفی. 5- خانم نیره ایاقی حسینی فرزند حسین ش.ش 
6 کرمان متولد 1327 دختر متوفی. 6- خانم منوره ایاقی حسینی فرزند حسین ش.ش 4 کرمان متولد 1337 دختر متوفی. 7- خانم طاهره 
ایاقی حس�ینی فرزند حس�ین ش.ش 2 کرمان متولد 1340 دختر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 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 اختاف 

تقدیم دارد واا 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.
590 شورای حل اختاف شماره 23 شهرستان کرمان

12- حصروراثت
آقای احمد داودی فرزند محمد دارای شناسنامه 107 بشرح دادخواست شماره 970295 مورخ 97/8/27 توضیح داده شادروان حسین داودی 
فرزند احمد بشناسنامه 583007624 در تاریخ 1397/2/7 در شهر رابر-کلدان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- احمد داودی 
فرزند محمد ش.ش 107 متولد 1353/1/1 پدر متوفی. 2- گل نساء داودی فرزند جعفر ش.ش 224 متولد 1349/2/1 مادر متوفی.  لذا مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر 
مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا 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.
295 شورای حل اختاف شماره 1 شهرستان رابر

13- حصروراثت
خانم جمیله آذرش�یب فرزند محمدرضا دارای شناس�نامه 149 بشرح دادخواست ش�ماره 970294 مورخ 97/8/27 توضیح داده شادروان 
حس�ن هلیرودی فرزند لطفعلی بشناس�نامه 151 در تاریخ 1397/7/23 در شهر رابر-کلدان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 
: 1- محبوبه هلیرودی فرزند حس�ن ش.ش 7 متولد 1364/2/1 فرزند متوفی. 2- علی هلیرودی فرزند حس�ن ش.ش 5830073676 متولد 
1378/11/15 فرزند متوفی. 3- اس�ماعیل هلیرودی فرزند حس�ن ش.ش 95 متولد 1367/3/20 فرزند متوفی. 4- جمیله آذرش�یب فرزند 
محمدرضا ش.ش 149 متولد 1339/1/1 همسر متوفی. 5- حمیده هلیرودی فرزند حسن ش.ش  3 متولد 1361/6/15 فرزند متوفی. 6- محمد 
هلیرودی فرزند حسن ش.ش3120103144 متولد 1370/1/23 فرزند متوفی. 7- ابراهیم هلیرودی فرزند حسن ش.ش 3130074864 متولد 
1358/3/29 فرزند متوفی. 8- فاطمه هلیرودی فرزند حسن ش.ش 3020490391 متولد 1375/6/3 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک 
ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا 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.
294 شورای حل اختاف شماره 1 شهرستان رابر

14- اباغ دادرسی
بدینوسیله خانم نرگس علیرضائی ماهانی فرزند محمد دارنده شماره ملی 6079770644 دادخواستی به طرفیت آقای عبدالرسول رسولیان 
فرزند علی مبنی بر صدور گواهی عدم امکان س�ازش طاق به درخواس�ت زوجه به صورت غیابی بدلیل عس�ر وحرج تقدیم دادگاه نموده 
است که به کاسه 9709983420000638 ثبت و برای روز چهارشنبه تاریخ 1397/10/26 ساعت 11:00 تعیین وقت گردیده است این آگهی 
حسب درخواست متقاضی و به دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی در یک نوبت از طریق انتشار در یکی از جراید 
کثیراانتشار به شما اعام می گردد در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید واا دادگاه غیابا رسیدگی و حکم مقتضی 

صادر خواهد کرد.
638 شعبه دادگاه عمومی بخش ماهان
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رییس کل دادگس��تری اس��تان کرمان گفت: پرونده محتکران در 
دادگاه های انقاب و تعزیرات حکومتی در دس��ت رسیدگی است و 

به زودی به صدور حکم منتهی می شود.
ی��داه موحد در حاش��یه بازدید از چهارمین نمایش��گاه مطبوعات 
و رسانه های اس��تان کرمان با اش��اره به برخورد جدی با مفسدان 

اقتصادی اظهار ک��رد: پرونده محتک��ران در دادگاه های انقاب و 
تعزیرات حکومتی کرمان در دس��ت رسیدگی اس��ت و به زودی به 

صدور حکم منتهی می شود.
وی تصریح کرد: در شرایط تحریم های ظالمانه ای که کشور با آن 
مواجه و اس��تکبار جهانی نیز بر روی آن تمرکز کرده است، دستگاه 

قضایی هم��ه فضاها را رص��د و از تولیدات و محص��وات داخلی 
حمایت می کند.

به گزارش ایرنا، رییس کل دادگستری کل استان کرمان بیان کرد: 
قوه قضاییه همچنی��ن با ورود کااهای قاچ��اق و غیرمجاز مبارزه 

می کند تا تولید داخل آسیب نبیند.

پرونده محتکران به زودی به صدور حکم منتهی می شود
رییس کل دادگستری استان کرمان: 

علت فوت مدیرعامل تامین اجتماعی 
از سوی پزشکی قانونی مشخص شد

 رییس کل دادگس��تری اس��تان 
گلستان گفت: علت فوت اعامی 
از سوی پزشکی قانونی این استان 
تامی��ن  در م��ورد مدیرعام��ل 
اجتماعی و معاون پارلمانی وی، 
صدمات متعدد و عوارض ناشی از 

آن در اثر اصابت جسم سخت عنوان شده است.
هادی هاشمیان در گفت وگو با میزان آخرین جزییات پرونده تصادف 
خودروی حامل مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی با تانکر حمل 
س��وخت که منجر به فوت وی و معاون پارلمانی این سازمان شد را 
تش��ریح و اظهار کرد: علت فوت اعامی از س��وی پزشکی قانونی 
استان گلستان در مورد مدیرعامل تامین اجتماعی و معاون پارلمانی 
وی، صدمات متعدد و عوارض ناشی از آن در اثر اصابت جسم سخت 

عنوان شده است.

 احضار مسئوان 2 بیمارستان  در گرگان به دادسرا
رییس کل دادگستری اس��تان گلستان همچنین با اشاره به احضار 
مسئوان دو بیمارستان در گرگان به دادسرا، گفت: در پی شکایت 
اداره محیط زیس��ت مبنی بر دفع غیراصولی پسماند های عفونی و 
بیمارستانی، مسئوان این دو بیمارستان به دادسرا احضار و تحقیقات 

در این باره آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان گلستان، وی افزود: 
براساس اس��ناد، مدارک و توضیحات مسئوان این دو بیمارستان، 
برای یکی از بیمارستان ها قرار منع تعقیب صادر و برای پیمانکاری 
که کار جمع آوری و دفع زباله های این بیمارستان را برعهده داشت 
به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی کیفرخواست صادر و پرونده 

برای رسیدگی به دادگاه فرستاده شد.
هاش��میان در ادامه اضافه کرد: اسناد، مدارک و اظهارات مسئوان 
بیمارس��تان دوم هم در دادس��را اخذ و برای بررسی بیشتر، بخشی 
از مدارک و مس��تندات به محیط زیست اس��تان برای پاسخگویی 

فرستاده شد و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

کشف و انهدام یک کارگاه ساخت و 
تولید مشروبات الکی 

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان مازندران از انهدام یک کارگاه 
ساخت و تولید مشروبات الکی در شهرستان عباس آباد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، سید یونس 
حسینی عالمی در این خصوص گفت: پیرو گزارش مرجع انتظامی 
عباس آباد و دستور به موقع دادستان این حوزه قضایی، با هماهنگی 
خوب و منسجم با ورود به موقع مامورین انتظامی یک کارگاه ساخت 
و تولید مشروبات الکی دست ساز در این شهرستان منهدم و بیش از 

دو هزار لیتر مشروبات الکلی دست ساز کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دس��تگیر و به مرجع قضایی 
معرفی شد، خاطرنشان کرد:  متهم دارای سابقه محکومیت قطعی 
کیفری پیرامون همین اتهام بود که پس از تفهیم اتهام و صدور قرار 

تامین مناسب روانه زندان شد.

تاکید مدیرکل زندان های چهارمحال و 
بختیاری بر ایجاد انگیزه در کارکنان

مدیرکل زندان های اس��تان چهارمحال و بختیاری ب��ر ایجاد انگیزه در 
کارکنان تاکید کرد. حمیدرضا حیدری در جلس��ه شورای اداری، بر ایجاد 
انگیزه و باا بردن بهره وری کارکنان مجموعه زندان ها تاکید و اظهار کرد: 
همه تاش ها بر اس��اس انگیزه و نیل به هدف ها انجام می گیرد اما آنچه 
مورد توجه آموزه های دینی قرار دارد، توجه عمیق تر به عوامل معنوی در 
ایجاد انگیزه است. در بسیاری از موارد، انگیزه های مادی کارساز نیست و 
نمی تواند به عنوان یک محرک، کارمند یا مسئول را به حرکت درآورد. وی 
ضمن اشاره به لزوم پاسخگویی در قبال وظایف محوله به کارمندان، افزود: 
احترام گذاشتن به شخصیت کارمندان، احساس هویت و شخصیت را در 
آنان زنده نگه می دارد و انگیزه آنان را باا می برد و موجب می شود متقابًا 

برای مدیران و اجرای دستورات آنان احترام قائل شوند.
 

دیدار با رییس حوزه قضایی زابل
سرپرست زندان های استان سیستان و بلوچستان با رییس حوزه قضایی 
شهرستان زابل دیدار کرد. ناصر سلیمانی با حضور در دادگستری شهرستان 
زاب��ل با رییس این حوزه قضایی دیدار ک��رد و در این دیدار ضمن تقدیر و 
تش��کر از همکاری و تعامات سازنده مسئولین قضایی حوزه سیستان با 
زندان، طی س��خنانی اظهار کرد : تعامل دس��تگاه های قضایی در حوزه 
سیس��تان با زندان زابل در کل استان بی نظیر و نمونه است که نتیجه این 

همکاری ها، کاهش جمعیت کیفری و اطاله دادرسی است.

دستگیری کاهبردار 20 میلیاردی
دادستان عمومی و انقاب شهرس��تان زرند از  دستگیری کاهبردار20 
میلیاردی خبر داد. مهدی قویدل با اشاره به دستگیری یک تبعه بیگانه که 
با اس��تفاده از دسته چک های تعدادی از شهروندان اقدام به کاهبرداری 
و تحصیل مال از طریق نامش��روع به مبلغ بیش از 20 میلیارد ریال کرده 
بود، اظهارکرد: دراین پرونده 5 نفر تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند. به 
گزارش میزان، وی افزود: در این رابطه پرونده ای با موضوع کاهبرداری، 
تبان��ی به منظور ب��ردن مال غی��ر و تحصیل مال از طریق نامش��روع در 
دادسرای عمومی و انقاب این شهرستان تشکیل و به شعبه سوم دادیاری 
ارجاع شده است. این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: در این پرونده 5 نفر 
تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند چراکه دس��ته چک های خود را با این 
تصور که سود کانی به دس��ت می آورند در اختیار این فرد قرار داده اند و 
فرد کاهبردار بیشتر با اموال منقول و برخی اموال غیرمنقول معاماتی 

انجام داده و افراد زیادی در این رابطه متضرر شده اند.

با نظر ب�ه م�واد 22، 23 و 24 قانون حمایت مصوب س�ال 
1391 در صورت�ی ک�ه مردی ب�دون اجازه و حک�م دادگاه 
همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه 
دوم از دادگاه تقاض�ا کند که ثبت ش�ود، آیا قید همس�ر اول 
نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت ش�رایط ماده 
23 ضرورت دارد؟ با نظر به م�اده 44 قانون مذکور چنانچه 
شرایط ماده 23 این قانون فراهم نشود، آیا دادگاه دعوی را 
رد می کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟ آیا اینکه خواهان 
زوج یا زوجه دوم باشد و علم و اطاع همسر دوم، تاثیری در 

تصمیم دادگاه دارد؟
مفاد م��اده 56 قانون حمایت خانواده مصوب س��ال 1391 حاکی از لزوم 
اخ��ذ حکم دادگاه در م��ورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن اس��ت. بنا 
به مراتب فوق چنانچ��ه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرااش��اره و 
بدون اج��ازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کن��د، دادگاه خانواده مجوز 
قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدد ندارد و برابر ماده 
58 قانون حمایت خانواده 1391 که ماده 16 و قس��مت نخست ماده 17 
قانون حمایت خانواده مصوب س��ال 1353 را نس��خ نکرده و همچنان به 
اعتبار و قوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدد، طی 
دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود، با عنایت به قسمت 
نخس��ت ماده 17 قانون اخیرالذکر باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در 
دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شود و دادخواست و ضمایم 

نیز به آنان اباغ شود. 
این در حالی اس��ت که چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حک��م اجازه ازدواج 
مجدد مبادرت به این کار )ازدواج مجدد( کنند و هر یک از آنان ثبت آن را 
خواستار ش��وند، در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی 
در دادخواس��ت به عنوان خوانده یا خواندگان قید ش��وند. اما در خصوص 
شرایط ازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدد، همانطور که اشاره شد، 
چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب س��ال 1391، ماده 
16 و قس��مت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 
همچنان به اعتبار خود باقی اس��ت لذا در صورت تحقق هر یک از موارد 
مصرح در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353، دادگاه خانواده 

می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد. 
ضمن��ًا آنچه که در ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب س��ال 1391 و 
تبصره آن جهت ثب��ت نکاح آمده )اخذ گواهی های س��امت مربوطه از 
زوجین( تکلیفی اس��ت که قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته 
است و ورود دادگاه در رس��یدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به 

مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.

شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح می کند. وقت رسیدگی 
تعیین ش�ده و اباغ قانونی می ش�ود. خوانده وکیل معرفی 
نکرده، ش�خصاً حاضر نش�ده و ایحه ای نیز ارسال نکرده 
اس�ت ولی دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده 
از طریق پس�ت ارسال کرده است. حال سوال این است که 
ارسال دادخواست تقابل که نشان از اطاع خوانده )خواهان 
دع�وی تقاب�ل( از پرون�ده دارد، آیا موجب حضوری ش�دن 

پرونده اصلی خواهد بود یا خیر؟
طرح دعوای تقابل، یکی از طرق دفاعی اس��ت ک��ه خوانده اتخاذ میکند 
بنابراین تقدیم دادخواس��ت تقابل مش��مول اطاق دفاع کتبی مذکور در 
ماده 303 قانون آیین دادرس��ی مدنی بوده و باعث حضوری ش��دن رأی 

دعوای اصلی میشود.

در مقررات جاری س�ند به دو گونه رس�می 
و عادی تعریف و تقس�یم ش�ده اس�ت. از 
نظر قانونی س�ند رسمی، س�ندی است که 
در اداره ثبت اس�ناد و اماک، دفاتر اس�ناد 
رس�می یا ن�زد مأمورین رس�می دولت در 
ح�دود صاحی�ت آنه�ا و بر طب�ق مقررات 
قانونی تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی 
محسوب می شود. اما سند عادی عبارت از 
نوش�ته ای است که به وس�یله افراد تنظیم 
شده باش�د، بدون آنکه مأمور رسمی طبق 

مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد.

از آثار سند رسمی می توان موارد ذیل را بر شمرد:
تردید و انکار نسبت به آن قابل پذیرش نیست لذا فقط 
می توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کرد یا باید 
ثابت شود که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از 
اعتبار افتاده است. تاریخ مندرج در سند رسمی نسبت به 
طرفین و اشخاص ثالث معتبر است. ازم ااجرا بودن 
از آثار بعضی اس��ناد رسمی مانند اسناد رهنی ناشی از 
تسهیات اعطایی بانک ها، تحت عناوین مختلف از 
جمله سند فروش اقساطی، سند مشارکت مدنی و سند 
پش��توانه تعهدات است که مفاد آن بدون نیاز به حکم 
از مرجع قضایی قابلیت اجرایی دارد البته سند رسمی 
ازم ااجرا از دو مرجع ذی صاح صادر می شود: الف( 
دفاتر اسناد رسمی: کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد 
رسمی در صورت رعایت تشریفات خاص آن رسمی 
تلقی می شود و در صورتی که متضمن تعهدی باشد، 
قابلیت اجرایی خواهد داش��ت. ب( دفاتر ثبت ازدواج 
و طاق: س��ندی که در دفت��ر ازدواج و طاق تنظیم 
می شود سند رسمی محس��وب می  شود و ازم ااجرا 
است. اگر سند تنظیمی در دفتر ازدواج و طاق متضمن 
مال غیرمنقول باشد باید موضوع غیرمنقول در دفاتر 

اسناد رسمی نیز ثبت شود.

 اصول حاکم بر معامات اماک
اصول مش��ترکی مانند اصل لزوم عقد، اصل صحت، 
تاثیر عرف در معامات و جبران خسارت از مهمترین 
قواعد حاکم بر هر عق��د از قبیل خرید و فروش خانه، 
اجاره، ره��ن و غیره همچنی��ن قراردادهایی از قبیل 
مش��ارکت در ساخت، انواع و اقس��ام روابط حقوقی با 

بانک ها، بیمه و امور بازرگانی است

 اصل لزوم عقد
حفظ بقا و استحکام معامات یکی از عواملی است که 
به چرخش ثروت و رونق اقتصادی کمک شایانی می 

کند و به عنوان عامل مهم و اساس��ی رونق بازار داد و 
ستد را به دنبال دارد. این امر در حقوق به اصل لزوم در 
قراردادها معروف است و منظور این است که اگر با هر 
قراردادی اعم از بیع، اجاره و امثال اینها مواجه شدیم، 
باید اصل را بر این بگذاریم که این عقد ازم الوفا است. 
به گ��زارش معاونت فرهنگ��ی قوه قضاییه، در مقابل 
عقد جایز قرار دارد که به معنای قابلیت بر هم خوردن 
و لغو برخی عقود مانند ودیعه، وکالت، عاریه، مضاربه، 
شرکت و...، به اراده یکی از طرفین آن است. مستفاد 
از قانون مدنی، عقودی که بر طبق قانون واقع ش��ده 
باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها ازم ااتباع است؛ 
مگر اینکه به رضای طرفین اقال��ه یا به علت قانونی 
فس��خ ش��ود.  همانطور که ماحظه می شود، یکی از 
راه های انحال عقد ازم، اقاله آن یعنی بهم زدن عقد 
بر اس��اس تراضی طرفین و دیگری اعمال حق فسخ 
است. فسخ که به آن انحال ارادی قرارداد یا خیار نیز 
گفته می ش��ود، در اصطاح حقوقی عبارت اس��ت از 
اینکه رابطه قراردادی به وس��یله یکی از دو طرف آن 
پایان داده ش��ود. بنابراین ماهیت فس��خ خاتمه دادن 
به ادامه تعهد و اعمال آن بنا ب��ه جواز قانونی با حکم 
دادگاه اس��ت نه رضایت طرف دیگر، و بر مبنای اراده 
یک طرف اعمال می ش��ود. عاوه بر این، طرفین هر 
قراردادی نه تنها نمی توانند عقد را بر هم زنند، بلکه باید 
به تعهدات ناشی از عقد نیز پایبند باشند. این تعهدات 
شامل مواردی می شود که در عقد تصریح شده، و نیز 
تعهداتی را که به حکم قانون یا به حکم عرف به وجود 
می آید، در بر می گیرد. بر این اساس قانون مدنی مقرر 
می دارد عقود نه فقط متعاملی��ن را به اجرای تعهدی 
که در آن تصریح ش��ده ملزم می کند، بلکه متعاملین 
به تمامی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به 

موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملتزم هستند.

 اصل صحت
در تعریف اصل صحت آمده اس��ت هر معامله ای که 
تش��کیل می ش��ود، اصل بر صحت آن است. به این 
معنا که اگر در معامله ای تردید شود که در تشکیل این 
معامله، شرایط اساسی صحت معامله رعایت شده یا 
نه، اصل بر این اس��ت که معامله به طور صحیح واقع 
شده، مگر اینکه خافش ثابت شود. در این زمینه قانون 
مدنی مقرر می دارد: هر معامله ای که واقع شده باشد، 
محمول بر صحت اس��ت مگر اینکه فساد آن معلوم 
ش��ود. بنابراین در صورتی که مخالفت عقد با قانون 
مورد تردید باش��د اصل، صحت آن است و وجود این 
تردید دلیلی بر نادرست بودن عقد نیست. همچنین در 
جایی که عقد به ظاهر واقع ش��ده است، آنکه ادعای 

صوری یا نامشروع بودن آن را دارد باید دلیل بیاورد. در 
مواردی که الفاظ عقد در عرف دارای معانی گوناگون 
است عبارات آن در معنایی تفسیر می شود که نتیجه 
آن درستی عقد باشد و معنایی که فساد عقد را به دنبال 
دارد، خاف اصل تلقی شود. البته از آنجایی که اصل 
بر این اس��ت که هیچ کس در مقابل دیگری تعهدی 
ندارد، اجرای اصل صحت در زمانی ممکن اس��ت که 
معامله تشکیل شده باشد. بنابراین اگر اساساً در وجود 
معامله تردید ش��ود، نمی ت��وان گفت اصل بر صحت 
اس��ت. لذا در صورتی که ش��کی در وقوع معامله ای 
باشد، اصل صحت جاری نیست بلکه اصل عدم وقوع 

معامله جاری است.

 اصل تأثیر عرف در معامات
بر اس��اس این اصل، اگر معامله ای واقع ش��ود، نقش 
ع��رف از چند جه��ت اهمیت دارد. ای��ن نقش گاهی 
در تفسیر ماهیت عقد دخالت دارد؛ به طور نمونه، اگر 
خودرویی به دیگری واگذار ش��ود و سپس این شک 
به وجود آید ک��ه ماهیت آن، صلح، بی��ع، هبه یا عقد 
دیگری است، در اینجا عرف تعیین می کند که ماهیت 
عقد چیس��ت. گاهی اوقات تأثیر عرف به ملحقات و 
توابع موضوع قرارداد بر می گردد. به طور مثال کسی 
که خودرویی خریداری می کند، دیگر شرط نمی کند 
ک��ه به همراه تایر زاپاس آن را نیز خریده اس��ت بلکه 
این  موارد از لحاظ عرفی، جزو موارد خریداری ش��ده 

محسوب می شود.
در برخ��ی موارد اختاف در م��ورد هزینه انجام تعهد 
است. فرضاً به چگونگی تأدیه و حمل کاا در قرارداد 
تصریح نش��ده که حس��ب قاعده این هزینه بر عهده 
متعهد یا مدیون است. اما چنانچه میزان این هزینه به 

حدی باشد که با پرداخت آن، متعهد متضرر شود، این 
عرف محل معامله است که نقش تعیین کننده ای دارد. 
البته در چنین مواردی شایسته است به جهت جلوگیری 
از هر گونه تفسیر نابجا هنگام تنظیم قرارداِد مثًا چند 
دستگاه کامپیوتر به همراه لوازم جانبی مانند اسکنر و 
پرینتر نوشته شود، که فروشنده مکلف به تحویل کاا و 
همچنین نصب و آموزش پرسنل شرکت خریدار است.

 خسارات عدم اجرای تعهد
هرگاه متعهد به تعهد خود عمل نکند و نتیجه این خلف 
وعده ورود خسارت به متعهدله باشد، متخلف مکلف به 
جبران زیان وارده است که عاوه بر تصریح در قرارداد 
یا به حکم قانون )مانند قواعد اتاف و تسبیب(، گاهی 
اوقات تعیین آن به وس��یله عرف نیز اس��ت اما جهت 

اخذ خسارت وجود شرایطی بدین طریق ازم است.
انقضای مدت انجام تعهد: به این معنا که مدت انجام 
تعهد سپری شده اما شخص به تعهد خود عمل نکرده 
باش��د. به طور نمونه، ش��خصی به دیگری آپارتمانی 
فروخته و تعهد کرده که ظرف س��ه ماه آینده آن را به 
صورت رسمی در دفترخانه انتقال و سپس به خریدار 
تحویل دهد، در حالی که با گذشت این مدت، مقدمات 
تنظی��م و تحویل را فراهم نکن��د. البته در فرضی که 
تاریخ محضر تعیین نش��ده باش��د، خریدار باید ثابت 
کند اجرای تعهد را )مثًا با ارس��ال اظهارنامه رسمی( 
مطالبه کرده است. بنابراین قبل از انقضای مدت تعهد 
نمی توان درخواست خسارت کرد. تقصیر متعهد: یعنی 
اینکه شخص متعهد در انجام تعهد، کوتاهی کرده یا 
تعدی و تفریط کرده باشد. بنابراین اگر شخص بدون 
تقصیر به تعهد خود عمل نکرده باشد، مسئول جبران 
خسارت نیس��ت. منتهی اصل بر تقصیر او است. عدم 

تقصیر هم زمانی ثابت می ش��ود که متعهد ثابت کند 
عدم انجام تعهد ناش��ی از یک علت خارجی بوده که 
خارج از اراده اوس��ت. نحوه جبران خسارت یا الزام به 
انجام تعهد: هر گاه متعهد از انجام تعهدش خودداری 
کند دو مسئله مطرح اس��ت، یکی انجام اصل تعهد و 
دیگری موضوع چگونگی جبران خس��ارت ناشی از 
انجام ی��ا تأخیر در ایفای تعهد؛ ک��ه در این خصوص 
اصل بر این اس��ت که خسارت باید به میزانی که وارد 
شده جبران شود، مگر اینکه طرفین مقدار معینی که 
وجه التزام لقب دارد، تعیین کرده باشند. در این ارتباط 
قانون مدنی، مقرر می دارد اگر در ضمن معامله شرط 
شده باش��د که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به 
عنوان خسارت تادیه کند، حاکم )دادگاه( نمی تواند او 
را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم 
کند. اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث: در حقوق جاری، 
اصلی به نام اصل نس��بیت در قرارداد ها وجود دارد. در 
توصیف این اصل باید گف��ت که روابط حقوقی که از 
طریق انعقاد عقود و تنظیم قرارداد ها به وجود می آید، 
صرفاً طرفین آن را ملت��زم و متعهد به اجرای مفاد آن 
می کند. این موضوع بدین معنا اس��ت که اگر عقدی 
تشکیل شد، آثار آن به اشخاص ثالث سرایت ندارد. یعنی دو 
نفر نمی توانند قراردادی را منعقد کرده و تکلیفی را بر عهده 
شخص ثالث قرار دهند. بر این اساس قانون مدنی، مقرر 
می دارد، معامات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین 
و قائم  مقام قانونی آنها موثر است. در عین حال برای 
این اصل استثناهایی وجود دارد و آن هنگامی است که 
در ضمن یک عقد، تعهدی به نفع شخص ثالث انجام 
شده باشد و لذا عقد به ضرر شخص ثالث امکان  پذیر 
نیست، مگر اینکه به نفع او باشد. به طور مثال در عقد 
صلحی فردی آپارتمانی را باعوض به دیگری صلح 
کند اما در ضمن آن شرط شود که تا زمانی که مادرش 

زنده است، از او نگهداری کند. 
در این مورد قانون مدنی مقرر می دارد: در عقد صلح، ممکن 
است یکی از طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد، 
متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت 
معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین 
مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. 
از جمله موارد دیگر این است که شخصی برای دیگری 
یا با مال دیگری معامله می کند، بدون این که نماینده یا 

مأذون از طرف او باشد. 
این معامله ممکن اس��ت تملیکی باشد، مانند آن که 
ش��خصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری 
بفروشد؛ یا عهدی باشد مانند آنکه شخصی به حساب 
ش��خص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف 

دیگر معامله انجام دهد.

آثار قراردادهای رسمی و عادی در معامات اماک

گزیده ها

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت 
گفت: درحال حاضر یک سوم از پرونده هایی 
که در محاک�م قضایی جری�ان دارد، دعاوی 
ملکی هس�تند که منش�ا آن معام�ات عادی 
است که به سمت ثبت رسمی نرفته یا ناشی 

از عدم اجرای کاداستر است.

سهراب عزیزاللهی در آیین معارفه عباس مرادخانی 
به عنوان مدیرکل جدید ثبت اس��ناد و اماک استان 
کرمانشاه و تودیع محمد ناصر دالوندی مدیرکل سابق 
ثبت اسناد و اماک این استان با بیان اینکه کاداستر 
کشور علیرغم همه کم مهری ها در نقطه خوبی قرار 
دارد، اظهار کرد: وقتی ح��دود اماک دولت و مردم 
مشخص نباش��د، طبیعی اس��ت که عده ای سودجو 
و فرصت طل��ب از این فضای تاریک با ارایه اس��ناد 
و م��دارک صوری اس��تفاده کرده و باع��ث افزایش 

پرونده ها در دستگاه قضایی شوند.
به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان ثبت اس��ناد و 
اماک کش��ور، وی افزود: درحال حاضر یک س��وم 
از پرونده های��ی که در محاکم قضای��ی جریان دارد، 
دعاوی ملکی هستند که منش��ا آن معامات عادی 

اس��ت که به س��مت ثبت رس��می نرفته یا ناشی از 
عدم اجرای کاداستر اس��ت. معاون توسعه مدیریت 
و منابع س��ازمان ثبت با یادآوری اینکه این سازمان 
در سال 1393 کاداستر را به عنوان یک دغدغه ملی 
مطرح ک��رد، ادامه داد: در این س��ال، دولت به دلیل 
نداشتن اعتبار، کاداس��تر را همراهی نکرد که نهایتا 
آن را به ش��کل یک طرح در مجلس مصوب کردیم 

تا ظرف پنج س��ال این طرح از مح��ل اعتبارات خود 
به اجرا درآید.

وی افزود: متاس��فانه در سال بعد نیز مجلس و دولت 
این طرح را همراهی نکردند که این مسئله باعث شد 
بخش زیادی از منابع آن به س��مت های دیگر برود 
و توس��عه پدیده های ش��ومی همچون کوه خواری، 
دریاخواری، زمین خواری و جنگل خواری را ش��اهد 

باش��یم.  عزیزاللهی تاکید کرد: اگر می خواهیم فساد 
را از حوزه زمین خواری دور کنیم، باید کاداستر را اجرا 
کنیم. وی تصریح کرد: س��ازمان ثبت اس��ناد کشور 
درح��ال حاضر بیش از 25 درصد از کاداس��تر را اجرا 
کرده که اجرای این طرح یک��ی از پیامدهای مثبت 

تحول در سازمان ثبت اسناد کشور بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت با اشاره به 
ورود فناوری های جدید به سازمان ثبت اسناد کشور 
اعام کرد: درحال حاضر 95 درصد از فرآیندهای کار 
این سازمان به صورت الکترونیکی انجام می شود که 

شفاف سازی امور را در پی داشته است.
وی به آرشیو 350 میلیون برگ پرونده ثبتی و توقف 
چرخ��ش فیزیک��ی پرونده ها در یکص��د واحد ثبتی 
کشور اشاره و خاطرنش��ان کرد: با روند الکترونیکی 
شدن پرونده ها، امروزه در دورترین نقاط کشور ثبت 
آنی صورت می گیرد و بافاصله در س��تاد س��ازمان 

قابل رویت است.
عزیزاللهی تحوات در سازمان ثبت را ادامه دار خواند و 
خاطرنشان کرد: تاش می کنیم تا این تحول را کامل 
کنیم و به نقطه ای برسیم که مردم ثبت را بشناسند و به 

عنوان یک نماد پیشرو آن را تلقی کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت تاکید کرد

یک سوم دعاوی ملکی ناشی از اجرا نشدن کاداستر 

تکذیب ریختن عمدی گازوئیل در محور کرج � چالوس
دادستان عمومی و انقاب مرکز استان البرز با بیان اینکه ریختن عمدی گازوئیل در محور کرج � چالوس 
صحت ندارد، گفت: با افرادی که به نش��ر اکاذیب اقدام کنند، برخورد می شود. حاجی رضا شاکرمی در 
گفت وگو با تسنیم در مورد شایعه ریختن عمدی گازوئیل در محور کرج- چالوس توسط برخی افراد، با 
بیان اینکه این موضوع صحت ندارد، اظهار کرد: البته قبًا این مساله توسط اداره راه و شهرسازی بررسی 
شده و مجددا نیز پلیس راه این موضوع را بررسی کرده است. وی با اشاره به  لغزنده بودن برخی نقاط جاده 
چالوس بیان کرد: کوهستانی بودن این محور و وجود قوس های زیاد که اغلب تصادفات نیز در این محل ها و 
سرپیچ ها اتفاق می افتد، سبب ریزش روغن و ضد یخ در جاده می شود. شاکرمی گفت: در محور کرج- چالوس 
احتمال ریزش گازوئیل از باک و سیستم سوخت رسانی خودروهای عبوری، متصور است. دادستان عمومی 
و انقاب مرکز استان البرز عنوان کرد: همچنین با توجه به وجود باغات و رستوران های فراوان در این محور و 
استفاده از سوخت گازوئیل و نفت برای سیستم گرمایشی که اغلب از طریق وانت بار و کامیون انجام می شود 

احتمال ریزش از درب تانکر هنگام گذر از پیچ ها و سرباایی ها وجود دارد.

صدور حکم قطعی درباره یک شکارچی غیرمجاز
دادس��تان عمومی و انقاب مرکز استان خراسان ش��مالی از صدور حکم قطعی درباره یک شکارچی 
غیرمجاز در این اس��تان خبر داد.به گزارش روابط عمومی دادگس��تری استان خراسان شمالی، مسلم 
محمدیاران با اعام خبر صدور حکم قطعی درباره یک شکارچی غیرمجاز که سابقا دستگیر شده بود، 
تصریح کرد:  طی بازرس��ی معمول از منزل متهم،م قادیری گوش��ت شکار مشتمل بر اشه سه رأس 
قوچ وحشی )کوهی( کشف و ضبط شد و در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و به شعبه 4 بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقاب بجنورد ارجاع شد. دادستان عمومی و انقاب مرکز استان خراسان شمالی 
بیان کرد: پ��س از انجام تحقیقات مقدماتی و تکمیلی و تفهیم اتهام و اقرار صریح متهم به ارتکاب بزه 

انتسابی، مشارالیه با صدور قرار تأمین کیفری به علت عجز از ایداع وثیقه، روانه زندان شد .
وی خاطرنشان کرد: پس از صدور کیفرخواست در دادس��را، پرونده قضایی متشکله، در یکی از شعب 
جزایی بجنورد رسیدگی و نهایتا حکم به محکومیت متهم به تحمل 20 ماه حبس تعزیری و نیز ابطال 

پروانه حمل اسلحه همچنین توقیف و مصادره ساح های مکشوفه به نفع دولت صادر شد .
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   اجتماعی  

چهره ها

واگذاری مسکن های مهر 
به مددجویان امداد

 مدی��رکل دفت��ر تامین مس��کن و 
مهندسی س��اختمان کمیته امداد با 
بیان اینکه بودجه کمیته امداد در سال 
94 از 283 میلی��ارد تومان در بخش 
اعتبارات مس��کن امسال به بیش از 
919 میلیارد تومان رس��یده اس��ت، 
اظهار کرد: امس��ال بر اساس بند10 
برنامه بودجه، وزارت راه، مس��کن و شهرس��ازی مکلف ش��ده اس��ت تا 
مس��کن های مهر بدون متقاضی را در اختیار مددجوی��ان کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی قرار دهد. ابراهیم بازیان افزود: این برنامه از تیرماه اباغ 

شده است.

کاهش مراکز آموزش عالی 
 وزیر علوم گفت: تعداد دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی اکنون به دو هزار 
و 563 رس��یده اس��ت که ب��ه دلیل 
کاهش تعداد دانشجو این رقم، روند 
کاهشی به خود گرفته است. منصور 
غامی افزود: مصوبه ش��ورای عالی 
انقاب فرهنگ��ی و قان��ون برنامه 
ششم توس��عه مبنی بر س��اماندهی آمایش آموزش عالی از دایل اصلی 

کاهش این مراکز محسوب می شود. 

69درصد ایرانیان 
در معرض خطر سیاب 

 مدی��رکل دفت��ر کنترل س��یاب و 
آبخ��وان داری س��ازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور بیان کرد: 
با توجه به ش��رایط اقلیمی کش��ور و 
اس��تناد به نقشه س��یل خیزی که با 
همکاری کارشناس��ان فائو درحال 
تدوین اس��ت، 69درصد از جمعیت 
کشور درمعرض خطرات س��یاب قرار دارند. ابوالقاسم حسین پور گفت: 
عاوه براین 18درصد از جمعیت کش��ور را خطرات سیاب با شدت زیاد 

تهدید می کند.

وضعیت سفید بازار دارو
مدیر کل ام��ور دارو و مواد تحت کنترل س��ازمان غذا و دارو گفت: 
تامین دارو از حالت کمبود نسبی خارج شده، اما برخی موارد کمبود 
هنوز به طور کامل رفع نشده است.محمد عبده زاده افزود: در سه ماه 
گذشته روزهای س��ختی به خصوص در حوزه تامین مواد اولیه دارو 
داش��تیم، چرا که ذخایر برخی داروهای مورد نیاز کشور در وضعیت 
مطلوبی نبود، اما خوشبختانه با کمک تولیدکنندگان، واردکنندگان، 
انجمن ها، سندیکاها و تمامی ذینفعان این حوزه، برای تمام داروها 
برنامه تولید و واردات تدوین ش��د.وی از بازگش��ت فهرست اقام 

کمبود دارویی به کمتر از 30 قلم خبر داد.

کتب کتابخانه های مدارس 
به روز نیست

معاون پرورش��ی و فرهنگ��ی وزیر آموزش و پ��رورش گفت: کتب  
کتابخانه های مدارس به روز نیس��ت و بای��د کتاب هایی که مبتنی 
بر نیازهای دانش آموزان نیس��ت، بازنگری ش��ود.علیرضا کاظمی 
ادام��ه داد: به دنبال تجهی��ز کتابخانه های کاس��ی در دوره های 
ابتدایی، متوس��طه اول و دوم هستیم. وی به انعقاد تفاهم نامه هایی 
در حوزه پیوند دانش آموزان با کتاب اشاره کرد و افزود: این موضوع 
پیش��نهاد خوبی است که یک ساعت را در برنامه درسی ملی درنظر 
گرفته ش��ود تا دانش آموزان به کتاب بپردازند اما مرجع عمومی آن 

شورای عالی است.

ثبت زلزله های متعدد در شرق تهران
معاون پژوهش��ی و تحصی��ات تکمیلی پژوهش��گاه بین المللی 
زلزله شناسی و مهندسی زلزله با بیان اینکه در شرق تهران زلزله های 
متعددی به ثبت رس��یده اس��ت، گفت: این زلزله ها ناشی از فعالیت 
آتشفشان دماوند نیست و ما برای رصد فعالیت این آتشفشان نیاز به 
راه اندازی هفت ایستگاه لرزه نگاری داریم. محمد تاتار افزود: امروزه 
برای پایش آتشفشان ها از شبکه های لرزه نگاری استفاده می شود 

که برای این امر کافی نیست.

پرداخت یارانه بلیط اتوبوس 
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسامی شهر تهران 
از پرداخت یارانه بلیط اتوبوس توسط دولت خبر داد. محمد علیخانی 
اظهار کرد: با پیگیری های صورت گرفته؛ سرانجام پس از چند سال 
9/9 میلیارد تومان یارانه بلیت اتوبوس پرداخت شد.  وی بیان کرد: 

امیدواریم یارانه بلیط مترو نیز به زودی پرداخت شود.

اجرای طرح سرباز مهارت 
جانشین س��ازمان وظیفه عمومی ناجا از اجرای طرح سرباز مهارت 
به منظور اس��تفاده بهینه از ظرفیت سربازان خبر داد.سردار ابراهیم 
کریمی در نشست خبری رونمایی از سامانه سرباز ماهر، با بیان اینکه 
فرصت خوبی در اختیار جوانان قرار گرفته است، اظهار شخصی که 
مهارتی دریافت می کند، می تواند با توجه به داش��تن آن مهارت، در 
توزیع سرباز توسط س��ازمان وظیفه عمومی ناجا در وضعیت خوبی 
قرار گیرد.وی افزود: با آموزش هایی که ارائه می شود، شرایطی ایجاد 
می شود که پس از خدمت، فرد بتواند به نحو خوبی از آن استفاده کند.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

در کارگاه آموزشی »حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایران در بازار جهانی« مطرح شد

کتاب ابزار دیپلماسی فرهنگی
بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسامی ایران با شعار »حال خوش 
خواندن« تا اول آذرماه در سراسر کشور ادامه دارد. در حاشیه برگزاری این هفته 
هم، خانه کتاب کارگاه های مختلف آموزشی برای اهالی فرهنگ و ناشران در نظر 
گرفته اس�ت. کارگاه آموزش�ی »حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایران در بازار 
جهانی )گرنت(« یک�ی از این برنامه ها بود که در آن درباره مس�ائل »حضور در 
بازار جهانی نشر، مذاکره با ناشران خارجی، حضور در نمایشگاه های خارجی و 

ارائه محصوات به ناشران خارجی« بحث و تبادل نظر شد.

 کتاب عامل وحدت میان اقوام
دبیر بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسامی ایران دراین کارگاه آموزشی با اشاره به 
آغاز هفته وحدت گفت: انتشار کتاب باعث وحدت میان اقوام و مذاهب است. کتاب این ظرفیت را 

دارد که در دیپلماسی فرهنگی به  عنوان ابزار قوی مورد استفاده قرار گیرد. 
نیکنام حسینی پورافزود: ایران همواره با فرهنگ در جهان شناخته می شود، مهم این است که ما 
بتوانیم از منابع موجود در کشور استخراج کرده و از ظرفیت های موجود به درستی استفاده کنیم.

 فروش رایت می تواند صنعت نشر ما را در موقعیت ویژه قرار دهد
محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروش��ان تهران نیز در این کارگاه آموزشی با بیان 
اینکه بحث گرنت موضوعی بود که مغفول مانده اس��ت اظهارکرد: خوشبختانه وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسامی این مهم را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: من فکر می کنم ما توانس��ته ایم در مدت زمان کوتاهی تصویر موثری از رویکرد جدید 
دولت ایران در ترویج آثار ایرانی در ب��ازار جهانی را به وضوح ببینیم. بخش رایت، بخش ُپررنگی 
در انتشار بین الملل است که باید به آن توجه شود. موضوع مورد بحث و مهم دیگر این است که ما 
باید به ظرفیت زبان فارسی توجه کنیم زیرا زبان فارسی موقعیت ویژه ای در منطقه ما داشته و ما 

نفوذ زبان فارسی را در دیگر زبان ها می بینیم.

رئیس اتحادیه ناش��ران و کتابفروش��ان با اش��اره به ضرورت ایجاد روابط فرهنگی با کشورهای 
فارس��ی زبان منطقه هم تصریح کرد: با وجود اینکه کش��ورهای فارسی زبان در اطراف کشور ما 
حضور دارند ولی متأسفانه در ارتباط با حضور ادبیات کشورمان در آن کشورها نتوانسته ایم پوشش 
جدی داشته باشیم و تأثیرات آن را در اقتصاد خود ببینیم. انتقال و فروش رایت، حوزه ای است که 
می تواند صنعت نش��ر ما را در موقعیت ویژه قرار دهد و مسائل و مشکاتی که با آن مواجهیم را به 

مقدار زیادی حل کند.
آموزگار ادامه داد: البته بحث ترجمه در انتقال رایت در بازار جهانی نیز اهمیت بسیاری دارد. ترجمه 
باید بر اساس ضرورت شکل بگیرد و پس از آن دنبال بازار کار بود. روش رایت موضوعی کاربردی 

است و با مفهوم کپی رایت گاهی خلط مبحث می شود.
وی تاکید کرد: آژانس های ادبی بستری را بر اساس این ضرورت ایجاد می کنند که ناشران بتوانند 

در آن فعالیت های موثری داشته باشند. نقش آژانس های ادبی بسیار مفید و موثر است.

 توسعه طرح گرنت در آینده نزدیک
مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد هم با اشاره به جایگاه زبان فارسی در ادبیات جهان 
اظهارکرد: زبان فارسی جایگاه موثر و پررنگی در میان اهالی ادب و عاقه مندان زبان ایجاد کرده 
است و متأسفانه زبان فارسی آنقدر که در داخل کشور مهجور است، در خارج کشور این طور نیست.

ایوب دهقانکار ادامه داد: زبان فارسی س��ه ویژگی عمده و مهم دارد. نخست اینکه دارای قدمت 
اس��ت، دوم اینکه دارای ادبیات و ژانرهای مختلف ادبیات است و نکته آخر اینکه در آخرین هزاره 
عمر خویش تغییر کمی کرده اس��ت؛ همچون دیوان حافظ که بعد از گذش��ت چندین قرن دچار 
تغییر و تحول نش��ده اس��ت. با در نظر گرفتن این موضوعات، فارسی را می توان به عنوان میراث 
جهانی شناخت. مترجمان خارج از کشور عاقه مند به انتشار کتاب های زبان فارسی هستند تا از 

تفکر، عقیده و ارزش های کشور ما بدانند و یکی از مصادیق فرهنگی این موضوع ترجمه است.
وی یادآور شد: کش��ورهای مختلف، طرح حمایتی  را از زبان های خودشان در نظر گرفتند و برای 
اینکه بتوانند خودشان را نشان دهند به فکر صادرات زبان از طریق کتاب افتادند. در کشور ما هم 

طرح حمایتی  تحت عنوان »حمایت از ترجمه« شکل گرفت و در دنیا به این معناست که ناشران 
خارجی که کتاب های دیگر کش��ورها را ترجمه کنند آن کشور هدیه هایی را تحت عنوان گرنت 

به آنها اهدا می کند.
مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی با بیان تاریخچه شکل گیری 
این طرح نیز تصریح کرد: این طرح در کشور ما در حال حاضر تا 95 درصد به استانداردهای جهانی 
نزدیک است و 5 درصد تفاوت، در شیوه های اجرایی دارد. برخی کشورها نیز در برخی موضوعات 
خاص گرنت را به ناشران خارجی می دهند ولی در کشور ما محدودیت موضوعی و محدودیت زبانی 
وجود ندارد. البته نکته ای که در این میان وجود دارد این است که طرح گرنت شامل ناشران خارجی  
که رایت را از ناشر داخلی نخرد و بدون تعامل با ناشر داخلی اقدام به ترجمه کنند، نمی شود. این طرح 
به صورت غیر مستقیم شامل ناشر ایرانی و پس از انجام فرایند ترجمه، شامل ناشر خارجی می شود.

دهقانکار از توسعه طرح گرنت در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با گفت وگوهای انجام شده با معاون 
امور فرهنگی، به زودی قرار است گرنت های دیگری عاوه بر ترجمه ایجاد کنیم و البته توافقاتی 
نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام ش��ده است تا ناش��رانی که در حوزه بین الملل فعالیت 

می کنند بتوانند بسته های حمایتی و طرح های گرنت را شامل حال خود کنند.

دبیر  تخصصی و هنری جشنواره ملی عکس »آیات« از برگزاری 
مراسم اختتامیه جشنواره عکس »آیات« و افتتاح نمایشگاه آن در 

روز 30 آبان ماه خبر داد.  
به گفته مس��عود زنده روح کرمانی، مراسم اختتامیه جشنواره ملی 
عکس »آیات« س��اعت 9:30 صبح روز چهارشنبه 30  آبان ماه در 
اتاق بازرگانی ش��هر کرمان و با حضور هنرمن��دان و برگزیدگان 
بخش های  مختلف برگزار می شود. در این مراسم عبدالهادی فقهی 
زاده معاون  قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامی حضور 
دارد.   وی درباره برگزاری مراس��م افتتاح نمایش��گاه عکس های 
منتخب این جش��نواره بیان کرد: بعد از ظهر روز  چهارش��نبه 30 
آبان ماه نمایشگاه عکس های منتخب که شامل نمایش 100 اثر 
از هنرمندان ش��رکت کننده در جشنواره و 20 اثر از  آثار هنرمندان 
مدعو است، در موزه صنعتی کرمان افتتاح خواهد شد. به گفته وی، 
آثاری که برای نمایش��گاه انتخاب شده اند، عکس هایی با نگاهی 
متفاوت به  موضوعات قرآنی را ش��امل می ش��ود. جش��نواره ملی 
عکس »آیات« با عنوان »قرآن، معنای زندگی« توسط اداره کل 
فرهنگ و  ارشاد اسامی استان کرمان با همکاری اداره کل تبلیغ 
و ترویج معاونت قرآن و عترت  وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامی، 
همزمان با وادت پیامبر اکرم )ص( در موزه صنعتی کرمان برگزار 
می شود.   این جشنواره در چهار بخش ملی )برای تمامی عکاسان 
و عاقه مندان عکاسی در محورهای  جش��نواره(، بخش استانی 
)مختص عکاسان ملی و کرمانی با محورهای جشنواره در گستره 
 استان کرمان(، بخش ویژه )با محوریت پرهیز از اسراف( و بخش 
مردمی )مختص به  محورهای جشنواره با حضور گسترده مردمی( 

برگزار خواهد شد.

تجسمی

نمایش یکصد اثر 
در جشنواره عکس »آیات«

یک مستندس��از از حضورش با سه اثر »جام جم فصلی دیگر«، »شمال یا جنوب« و »نشان ملی« در نهمین 
دوره جشنواره مردمی فیلم »عمار« خبر داد.

 مریم س��ادات مومن زاده کارگردان عرصه مستند درباره حضورش در نهمین جشنواره مردمی فیلم »عمار« 
گفت: نخستین اثرم با عنوان »جام جم فصلی دیگر« به تاش و نقش تاثیرگذار کارمندان تلویزیون در پیروزی 
انقاب اس��امی اشاره می کند. وی افزود: این مستند به 2 بخش تقسیم می شود؛ نخستین قسمت جام جم 
را در زمان ش��اه نمایش می دهد و قس��مت دوم تغییر تلویزیون در بهمن ماه 1357 و کمکی را که به پیروزی 
انقاب اسامی در ایران کرد، به تصویر می کشد. مومن زاده اظهار کرد: تولید این مستند کار دشواری بود زیرا 
برای س��اخت آن از آرشیو فراوانی استفاده کردیم البته هدف ما تولید اثری متفاوت نسبت به سایر کارهایی از 

این دست بود تا مخاطبان، فیلم متفاوتی را در مورد پیروزی انقاب اسامی ببینند.
این مستندساز عنوان کرد: اثر دیگرم »نش��ان ملی« نام دارد. این فیلم 40 دقیقه ای که در سال 94 ساخته و 
آماده نمایش شده، روند تغییر آرم پرچم ایران از شیر و خورشید به اه را برای مخاطبان به تصویر کشیده است.
وی اظهار کرد: ما در این مستند یک ماه قبل و بعد از پیروزی انقاب اسامی را بررسی کردیم و به مخاطبان 
نشان دادیم که مسئوان چقدر تاش کردند و چه سختی هایی متحمل شدند تا توانستند این کار را انجام دهند.
مومن زاده در بخش دیگر صحبت های خود توضیح داد:، سومین اثرم »شمال یا جنوب« نام دارد که به مسئله 
حاش��یه نشینی در شهر اهواز می پردازد و به این نکته اش��اره می کند که شهروندان معمولی تصور می کنند 

افرادی که در شمال شهر زندگی می کنند فرهنگ بااتری دارند.

مستند

دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مس��اجد کشور گفت: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، 
کتابخانه های مس��اجد برنامه های فرهنگی را با محوریت پیوند کتاب با مدرسه، خانواده و محله برگزار 

می کنند.
حجت ااسام حبیب رضا ارزانی پایین بودن سرانه مطالعه در ایران اسامی را نگران کننده خواند و افزود: 
ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید در کانون های اثرگذار فرهنگی و هنری که بیشترین ارتباط را با 
بدنه جامعه دارند، نهادینه ش��ود تا در دیگر سطوح نیز گسترش یابد. وی مسجد را یکی از بی بدیل ترین 
پایگاه های مورد وثوق در جامعه اسامی خواند و با اشاره به تدارک قریب به 400 عنوان برنامه با محوریت 
کتاب و کتابخوانی جهت اجرا در کتابخانه های کانون های فرهنگی هنری مس��اجد که حدود 14 هزار 
کتابخانه باز و مخزن دار را تشکیل می دهند، اظهارکرد: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی بسته های 
برنامه ای سه گانه به کتابخانه های مساجد سراسر کشور اباغ شده است که با محوریت کتاب، تأکید بر 

پیوند مسجد با مدرسه، خانواده و محله دارد. 
وی با تأکید بر اینکه باید با تقویت فرهنگ مطالعه و توجه به کتاب، کتابخوان، کتابدار و کتابخانه جامعه 
را س��مت ارتقای آگاهی های عمومی پیش ببریم، ادامه داد: بسته های برنامه ای ستاد عالی کانون های 
فرهنگی هنری مس��اجد کش��ور تحت عنوان »مسجد، کتاب، مدرسه«، »مس��جد، کتاب، خانواده« و 
»مس��جد، کتاب، محله« تدوین ش��ده که دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی، خانواده های مجاور 

مسجد و عموم مردم را مخاطب خود قرار می دهد.

   سخنگوی کارگروه اکران گفت که از روز چهارشنبه هفته جاری 2 فیلم سینمایی »آستیگمات« و »سرو زیر آب« اکران خود را آغاز ۱۴ هزار کتابخانه مساجد میزبان هفته کتاب
می کنند. غامرضا فرجی افزود: در جلس��ه روز گذشته، قرارداد فیلم سینمایی »بمب؛ یک عاشقانه« به کارگردانی پیمان معادی بعد از 
فیلم سینمایی »وای آمپول« در گروه ماندانا ثبت شد. قرارداد فیلم سینمایی »مارموز« به کارگردانی کمال تبریزی بعد از فیلم سینمایی 
»آس��تیگمات« در گروه باغ کتاب و فیلم س��ینمایی »قانون مورفی« به کارگردانی رامبد جوان بعد از فیلم سینمایی »پاستاریونی« در 

گروه استقال نیز به ثبت رسید.

   مدیر گروه فیلم و س��ریال شبکه پنج سیما با حکم حسین کرمی رییس مرکز سیما فیلم به عنوان سرپرست گروه فیلم و سریال این 
مرکز منصوب شد. پس از اعمال قانون منع به کارگیری بازنشستگان در سازمان صدا و سیما، مهدی روشن روان که تصدی اداره گروه 
فیلم و سریال مرکز سیما را به عهده داشت، جای خود را به غامرضا الماسی داد. الماسی پیش از این مدیریت گروه فیلم و سریال شبکه 

سه، پنج و همچنین گروه سریال های تلویزیونی سیما فیلم را به عهده داشته است.

   کامران ملکی مدیر بخش چهل سال سینمای مقاومت جشنواره فیلم »مقاومت« گفت: با تصمیم محمد خزاعی دبیر این جشنواره، 
همه اعضای خانه س��ینما با ارایه کارت نظام س��ینمایی )صنفی( خود مهمان تمامی برنامه ها و جلسات نمایش فیلم خواهند بود که از 
تاریخ 6 تا 9 آذرماه در س��ینماهای فلسطین و عصر جدید برپا می شود. وی با اش��اره به تنوع و کثرت برنامه ها و بخش های این رویداد 
س��ینمایی افزود: با توجه به گستردگی بخش های جشنواره اعم از بخش های مسابقه و نمایش فیلم های سینمایی و مستند، همچنین 
بخش های گفتمانی از قبیل انتقال تجربه که با حضور علی نصیریان، احمدرضا درویش و مسعود ده نمکی برپا می شود و نیز کنفرانس ها، 
س��خنرانی ها، نشست های پرسش و پاسخ، نقد و بررس��ی و... که صورت می گیرد به طور قطع، فضای قابل بهره برداری برای عزیزان 

صنوف فراهم شده است.

تیترواره

چگونگی تغییر پرچم ایران مستند شد
آیین و اندیشه

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به کاهش مصرف 
ش�یر و لبنیات در س�ال های گذش�ته تصریح کرد: به 
نمایندگ�ی از وزارت بهداش�ت به صراح�ت هش�دار 
می دهم که با افزایش قیمت ش�دید اخیر شیر و لبنیات 
سرانه مصرف آنها در معرض کاهش قابل توجه است.

ایرج حریرچی با اش��اره به کاهش س��رانه مصرف شیر و لبنیات در 
کش��ور بیان کرد: متاسفانه سرانه مصرف شیر و لبنیات که قبا هم 
در کشور پایین بود، با حذف یارانه شیر و لبنیات در سال 89 به دنبال 
اجرای هدفمندی یارانه ها و نیز به دنبال تورم سال های 90 و 91 این 
میزان نیز به مقدار قابل توجهی کاهش یافت و در سال های بعد هم 
کاهش تدریجی در مصرف شیر و لبنیات داشتیم. آنچه موجب شد 
تا بیماری ها و عوارض مربوط به مصرف کم شیر و لبنیات در کشور 
به وضوح افزایش یابد.وی تصریح کرد: براین اساس کنترل قیمت 
و نیز اختصاص منابع هدفمند برای تامین ش��یر و لبنیات مورد نیاز 
مردم و نیز اقدامات حمایتی نظیر توزیع شیر در مدارس یا بسته های 
غذایی حمایتی غنی از شیر و لبنیات برای فقرا و اقشار آسیب پذیر از 

ضروریات این مقطع زمانی است.

 کنترل تورم هرینه های سامت 
سخنگوی وزارت بهداشت درباره کنترل تورم هرینه های سامت 
نیز گفت: تورم حوزه سامت که در ربع قرن گذشته به طور متوسط 
40 درصد از تورم عمومی جامعه بیشتر بوده است، در سال 96 تقریبا 
به سطوح مش��ابه تورم عمومی جامعه کاهش پیدا کرد. از آبان ماه 
سال 96 روند نزولی تورم سامت شدت بیشتری پیداکرد و در دوره 
9 ماهه بهمن ماه 96 تا مهرماه امسال هر ماهه تورم سامت از تورم 

عمومی کشور کمتر بود.  
وی افزود: در مهرماه امسال تورم عمومی ماهانه بهداشت و درمان 
2/2درصد در مقاب��ل 4/6 درصد تورم عمومی بن��ا به اعام بانک 
مرکزی بوده اس��ت و تورم س��امت مهرماه نسبت به مهر گذشته 
19/1 درصد است که تقریبا نصف تورم 36 درصدی عمومی کشور 

در یک سال منتهی به آخر مهرماه است.

 مصوبه اصاح تعرفه هتلینگ بیمارستان ها
حریرچی ادامه داد: سیاست واضح و قطعی دولت و وزارت بهداشت 
در ش��رایط تورمی کنونی که قدرت خرید خانوارها به ویژه در مورد 
هزینه های خوراکی و مس��کن دچ��ار محدودیت اس��ت، کنترل 

قیمت در حوزه س��امت و جلوگیری از هرگونه فش��ار مضاعف به 
مردم و بیماران نیز از ضروریات اس��ت. البت��ه افزایش هزینه های 
پشتیبانی سایر هزینه ها، اصاح تعرفه بعضی خدمات مثل هتلینگ 
بیمارستان ها را ضروری می کند که شورای عالی بیمه در این زمینه 

پیشنهاد و مصوبه داشته است.

 تشکیل پرونده الکترونیک برای 52 میلیون نفر
حریرچ��ی درباره خدمات پرونده الکترونیک س��امت ایرانیان نیز 
اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 52 میلیون نفر، حداقل یک خدمت 
از طریق پرونده الکترونیک  سامت گرفته اند و اطاعات آنها ثبت 
شده است. معاون وزیر بهداش��ت گفت: مردم به مراکز  بهداشتی و 
درمان��ی مراجعه کنند و پرونده الکترونیک خود را تش��کیل بدهند. 
نسخه نویس��ی الکترونیک نیز در برخی بیمه ها از جمله  بیمه های 
تامین اجتماعی آغاز شده و در استان کرمان نیز توسط بیمه سامت 

در حال انجام است. 

 فرسودگی 66 درصد تخت های بیمارستانی 
مقاومت بیمارستان ها در مقابل زلزله و فرسودگی بیمارستان ها نیز 
موضوع دیگری بود که وی در سخنان خود به آن اشاره کرد. اینکه با 
اجرای برنامه جایگزینی بیمارستان های فرسوده در 10 سال گذشته، 
میزان درصد فرس��ودگی تخت های کل کشور  از 73 درصد به 45 
درصد و تخت های اس��تان تهران از 87 درصد به 66 درصد تقلیل 
یافته است که هنوز رقم بسیار قابل توجه و نگران کننده ای است. به 
گزارش خبرگزاری ها، حریرچی این را هم گفت که البته در صورت 
جایگزینی بیمارس��تان های در دست اجرا و طبق برنامه تا سال99، 

امیدواریم میزان درصد فرس��ودگی تخت های کل کشور و استان 
تهران به ترتیب به  30 درصد و 38 درصد کاهش یابند.  

 ساخت  8 مگاهاسپیتال در پایتخت
معاون کل وزارت بهداشت همچنین از برنامه ریزیب برای ساخت 
هش��ت مگاهاس��پیتال در تهران خبر داد، اینکه ش��هر تهران به 6 
حوزه درمانی و تعریف هشت مگا هاس��پیتال )1500 تختخوابی( 
در مناطق 6 گانه تهران حوزه بندی شده و دو پروژه از آنها یکی در 
منطق��ه 22 با اخذ وام از بانک جهانی و یکی در مرز منطقه 6 و دو با 
همکاری خیران و بخش خصوصی آغاز شده است. همچنین تعریف 
و جایگزینی بیمارستان های اقماری در سطح بافت شهر تهران در 
محل های خود بیمارس��تان ها یا نزدیک به آنها از جمله بیمارستان 
امیراعلم، بیمارس��تان فیروزگر، بیمارس��تان لواگر، بیمارس��تان 
اکبرآبادی، بیمارستان لقمان و ... از دیگر اقدامات  موردنظر است.  

 اعتراض به اختصاص ارز نیمایی به دخانیات
وی همچنین در پاسخ به س��ئوالی درباره اختصاص ارز نیمایی به 
محصوات دخانیات گفت: در این زمینه اعتراض شدیدی کردیم. 
از نظر  وزارت بهداش��ت، اختص��اص حتی یک ریال تس��هیات 
به دخانی��ات ضرر دارد. اعت��راض وزارت بهداش��ت در این زمینه 
انجام ش��ده و از  نظر ما هیچ ارزی نباید به دخانیات اختصاص پیدا 
کند. حریرچی درب��اره قیمت دخانیات هم گف��ت: اقدامات مهمی 
درباره افزایش مالیات در زمینه دخانیات در یکی دو س��ال گذشته 
انجام  ش��د، اما همچنان قیمت دخانیات در ایران نس��بت به سایر 

کشورها کمتر است. 

کاهش شدید مصرف شیر و لبنیات
سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد

کنکور حذف نخواهد شد
سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با تاکید بر 
اینکه کنکور حذف نمی شود، گفت: مؤسسات کنکور بیرون از آموزش 
و پرورش هس��تند، اما مدارس برای برگزاری آزمون های پیش��رفت 
تحصیل��ی و آمادگ��ی کنکور با برخی مؤسس��ات همکاری داش��تند. 
عبدالرسول عمادی درباره اینکه چرا وزیر آموزش و پرورش اعام کرد 

ناتوان از حذف کنکور هستیم، اظهار کرد: حذف کنکور دست آموزش 
وپرورش نیست و اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد نیاز به مصوبه مجلس 
دارد، همچنین قانون س��نجش و پذیرش دانشجو قانون حذف کنکور 
نیست و می خواست نظام سنجش و پذیرش دانشگاه ها را تغییر دهد، اما 
هدف آن حذف کامل کنکور نیست. بلکه روح این قانون اعمال سوابق 

تحصیلی در کنار کنکور است.
 وی افزود: قانون سنجش و پذیرش دانشجو از دو طریق سهم کنکور 
را کاه��ش می دهد، نخس��ت افزایش ظرفیت پذیرش دانش��گاه ها تا 
بیشتر رشته ها از کنکور آزاد شوند و پذیرش براساس نمرات امتحانات 

نهایی باشد. 
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یکی از شهروندان کره شمالی که از این کشور به کره جنوبی گریخته، 
در جریان مصاحبه ای گفت، نسل بعدی کره شمالی به رهبری این 
کشور وفادار نیس��ت. به گزارش روزنامه »ژاپن تایمز«، "او چونگ 
س��ونگ" که سال گذشته میادی در فرارش از کره شمالی از سوی 
نیروهای این کشور هدف تیراندازی قرارگرفته بود، درنهایت به کره 
جنوبی فرار کرده گفت: اگرچه از طبقه باای جامعه کره شمالی است 
اما هیچ وفاداری به کیم جونگ اون، رهبری این کش��ور ندارد. این 
جوان 25 س��اله همچنین گفت: در داخل کره شمالی مردم و به ویژه 
جوان ترها یک حس بی تفاوتی نسبت به رهبر وجود دارد و هیچ حسی 
از وفاداری و سرسپردگی وجود ندارد. من به رهبری کیم جونگ اون 
بی تفاوت هس��تم و در میان دوستانم هم عاقه ای به او وجود ندارد. 
شاید 80 درصد از هم نسلی های من به این مسئله بی تفاوت هستند 
و هیچ وفاداری به او وجود ندارد. نداشتن حس وفاداری به سیستمی 

موروثی طبیعی است.

 
وزی��ر خارجه اتریش که کش��ورش ریاس��ت دوره ای اتحادیه اروپا 
را ب��ر عهده دارد، در گفتگویی سیاس��ت های ای��ن اتحادیه در قبال 
رژیم صهیونیستی را موردانتقاد قرار داد. به گزارش روزنامه »تایمز 
آو اس��رائیل«، »کارین کنایس��ل« وزیر خارجه اتریش ب��ا انتقاد از 
سیاست های اتحادیه اروپا در قبال رژیم صهیونیستی اظهار داشت: 
اتحادیه اروپا در قبال مناس��بات خود با اس��رائیل نیاز به  واقع گرایی 
بیشتری دارد. وزیر خارجه اتریش که کشورش در حال حاضر ریاست 
دوره ای اتحادی��ه اروپا را بر عهده دارد در ادامه افزود: من نس��بت به 
روابط اتحادیه اروپا و اس��رائیل انتقادهای زی��ادی دارم که برخی از 
آن ها را عنوان کرده و هنوز به نتیجه مشخصی درباره آن ها دست پیدا 
نکرده ام. کنایسل همچنین خاطرنشان کرد: اختاف نظر کشورهای 
اروپایی در خصوص حاکمیت اسرائیل بر اراضی اشغالی سال 1967 

میادی ازجمله مواردی است که باید به آن پرداخته شود. 

 
ی��ک هیئت 20 نف��ره از حزب انصاف پاکس��تان ب��ه دعوت حزب 
کمونیست چین راهی این کشور شد. به گزارش روزنامه »پاکستان« 
یک هیئت 20 نفره از حزب انصاف پاکستان به رهبری »ارشد داد« 
دبیر کل این حزب راهی چین شد. این هیئت در سفر 7 روزه خود به 
چین با سران حزب کمونیست این کشور دیدار و در مورد تجربه های 
چین در زمینه مبارزه با فساد و همچنین پیشرفت های اقتصادی به 
بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. روابط چین و پاکستان طی بیش 
از شش دهه گذشته، در تمامی زمینه های اقتصادی، سیاسی، نظامی 
و فرهنگی رشد بسیار س��ریعی داشته است. همکاری های گسترده 
نظامی، هس��ته ای، حمایت چین از پاکس��تان در مجامع بین المللی 
ازجمله حمایت از عضویت در گروه تأمین کنندگان هسته ای و خروج 
پاکستان از لیست سیاه FATF، رایزنی های دوجانبه و چندجانبه 
با حضور روس��یه و برخی کش��ورهای دیگر در موضوع افغانستان و 
گسترش تروریسم، سرمایه گذاری بیش از 60 میلیارد داری چین 
در کریدور س��ی پک، ازجمله مواردی است که نشان دهنده اعتماد 

متقابل در روابط پکن- اسام آباد است.

 
معاون وزیر امور خارجه کویت از حضور تمام کش��ورهای ش��ورای 
همکاری خلیج فارس ازجمله قطر در اجاس آتی سران این شورا در 
ریاض خبر داد. به نوشته روزنامه »الرأی«، وزارت امور خارجه کویت 
اعام کرد که اجاس آتی س��ران کش��ورهای ش��ورای همکاری 
خلیج فارس با حضور تمام کش��ورهای عضو ازجمله قطر در ریاض 
برگزار خواهد شد. »خالد الجاراه« معاون وزیر خارجه کویت گفت: 
نشست آتی سران که قرار است 9 دسامبر در پایتخت عربستان برگزار 
شود با حضور تمام کشورهای عضو شورای همکاری برگزار خواهد 
شد. این نشست با حضور تمام رهبران کشورهای شورای همکاری 
یا نمایندگان آن ها برگزار خواهد ش��د اما سطح حضور که همواره به 
رایزنی های لحظه آخر برمی گردد مش��خص نیس��ت. این در حالی 
است که عربستان، امارات و بحرین با متهم نمودن قطر به حمایت از 

تروریسم روابط دیپلماتیک با دوحه را قطع کرده اند.

 
یک روزنامه معتبر در مطلبی درباره سعود القحطانی و نقش او در قتل 
جمال خاشقجی خبرنگار منتقد نظام عربستان می نویسد: "وی که 
از او در محافل دیپلماتیک به عنوان "شاهزاده تاریکی" یاد می شود 
مشاور سلطنتی سابق و اولین اسم در لیست تحریم های خزانه داری 
آمریکا برای قتل جمال خاشقجی است. به نوشته روزنامه »فایننشال 
تایمز«، او متهم شده به این که بخشی از برنامه ریزی و اجرای عملیات 
بوده است. این شاهزاده 40 س��اله که ماه گذشته میادی از سمت 
سوپروایزر امور رسانه ای دربار سلطنتی کنار گذاشته شد ارشدترین 
مقام عربس��تانی تمدیدشده از س��وی آمریکا و دارای نزدیک ترین 
پیوند با محمد بن س��لمان ولیعهد عربس��تان س��عودی و رهبر این 
کشور است. یک تحلیلگر س��عودی گفت: او یک نام مسموم است 
بنابراین وی بعید اس��ت که به جایگاه رسمی برگردد اما او می تواند 
هنوز در تعامل با آرای عمومی نقش ایفا کند. وی خاطرنش��ان کرد: 
او دوستی شخصی با محمد بن سلمان دارد و عربستان سعودی نیز 
از نظام قضایی شفافی برخوردار نیست. مفهوم پاسخگویی در قبال 
دوستان ش��اهزاده وجود ندارد. متهم شدن این فرد که از او به عنوان 
»مجری« محمد بن سلمان یاد می شود به دست داشتن در این قتل 
کار را برای ریاض به منظور دور کردن ولیعهد از این عملیات دشوار 
می سازد و متعاقب آن کار هم پیمانان غربی عربستان سعودی برای 
پذیرفتن روایت عربستان سعودی درباره این قتل و این که کار یک 

گروه خودسر بوده، سخت تر خواهد شد.

 جلد روز
روزنامه »وال استریت ژورنال« 
با اش��اره به نشس��ت همکاری 
اقتصادی آس��یا- اقیانوس آرام 
)اپک( در گینه نوش��ت: همزمان 
با چش��م انداز تیره وتار توافق بین 
پکن و واشنگتن، اپک برای اولین 
بار موفق به صدور بیانیه نش��د. به 
نوشته این روزنامه آمریکایی، گینه 
یکشنبه شاهد پایان اجاس سران 
اقتصادی جهان و اولین شکس��ت 
اپک در ص��دور بیانیه پایانی پس از 
حدود س��ه دهه فعالیت بود. نشست 
اپک این بار تحت تأثیر اختاف بین 
آمریکا و چین بود. ب��ه گفته دو مقام 

عالی رتبه گینه، چینی ها خواس��تار دیدار با وزیر خارجه گینه شده بودند و او 
که ریاست مذاکرات را به عهده داشت پس از درگیری، مجبور شد روز شنبه 
آن ها را تحت حفاظت پلیس، به دفترش ببرد. چین وقوع چنین اتفاقی را رد 
کرد و پلیس گینه حاضر به اظهارنظر دراین باره نشد. یکی از مقامات ارشد 
دولت دونالد ترامپ گفت، مقامات میانی چین به خاطر اعام نارضایتی شان 
از لحن پیش نویس بیانی��ه نهایی به دنبال دیدار با وزیر خارجه گینه بودند. 
درواقع، این جدال تا حد زیادی ناش��ی از این جمله پیشنهادی بود که ما با 
جنگ با سیاس��ت حمایت گرانه، شامل همه اقدامات غیرمنصفانه تجاری 
موافقیم. این مقام آمریکایی افزود، چین با این عبارت موافق نبود و نیست و 
بر این باور است که این جمله اقدامات تجاری چین را هدف قرار داده است. 
سایر اعضای حاضر در نشست با این عبارت موافق بودند و تأکید داشتند که 
این صرفاً جنگ بین آمریکا و چین نیست. وال استریت ژورنال افزود، دولت 
ترامپ از دیرباز ب��رای ایجاد جبهه ای متحد در برابر اقدامات تجاری چین 
در تاش است و برای موفقیت در این کار و رسیدن به مواضع مشترک در 
این زمینه، با ژاپن )عضو اپک( و اتحادیه اروپا همکاری می کند وجود تنش 
و ش��فاف نبودن اپک در رابطه با چین و آمریکا دستیابی دو طرف به توافق 
تجاری را دشوار س��اخته است. روسای جمهوری آمریکا و چین قرار است 
کمتر از دو هفته دیگر در جریان نشس��ت گروه 20 در بوینس آیرس با هم 
دیدار کنند. هدف دو طرف، اع��ام آتش بس در جنگ تجاری و برگزاری 
سری جدید مذاکراتی اس��ت که منوط به وعده آمریکا مبنی بر عدم وضع 
تعرفه های دیگر بر محصوات چین است. به گفته ایزوارد پراساد، کارشناس 
چین در دانشگاه کورنل، درحالی که هیچ نشانه ای دال بر عقب نشینی آمریکا 
از مطالبات خصمانه اش به چشم نمی خورد، چین نشان داده است که برای 

مذاکره – نه تسلیم در برابر همه مطالبات آمریکا- آماده است.

گزارش

آسوشیتدپرس:
بیشتر قربانیان حمات پهپادی آمریکا 

در یمن غیرنظامی هستند
یک رس��انه آمریکایی در گزارش��ی به افزایش تلفات غیرنظامیان یمن 
درنتیجه حمات پهپادی آمریکا و همچنین شدت گرفتن این حمات در 

دولت »دونالد ترامپ« اذعان کرده است.
به گزارش »آسوشیتدپرس«، تلفات غیرنظامیان یمنی درنتیجه حمات 
پهپادی آمریکا در دو سال اخیر رو به گسترش بوده است. طبق گزارش این 
رسانه آمریکایی، حمات پهپادی آمریکا به یمن در دولت »دونالد ترامپ« 
به شدت افزایش یافته و در دو سال اخیر حداقل 176 حمله صورت گرفته 
اس��ت. این در حالی است که کل حمات پهپادی آمریکا به این کشور در 
هشت سال دولت »باراک اوباما« 154 حمله بود. آسوشیتدپرس گزارش 
داده که در حمات پهپادی سال های 2017 و 2018 به یمن بیش از 300 
نفر از مردم این کشور کشته شده اند. ش��بکه راشا تودی نیز بر اساس این 
گزارش آسوشیتدپرس نوشت؛ طی سال 2018 حدود یک سوم قربانیان 
حمات پهپادی آمریکا در یمن غیرنظامیان ازجمله کودکان بوده اند. طبق 
این گزارش در یکی از حمات سال جاری پهپادی آمریکا به یمن، حداقل 
30 غیرنظامی جان خود را از دس��ت داده اند. انتشار این گزارش در حالی 
صورت گرفته که آمریکا همواره درباره حمات پهپادی به یمن ادعا کرده 
که هدف از این حمات تروریس��ت های »القاعده« بوده و جز در مواقعی 
معدود، به کشته ش��دن غیرنظامیان اذعان نکرده اس��ت. طبق گزارش 
آسوشیتدپرس، هرچند ارتش آمریکا معموًا اشاره ای به جزئیات حمات 
پهپادی خود به یمن یا تلفات آن ها نمی کند اما برخی خانواده های یمنی 

به این رسانه آمریکایی از مرگ عزیزانشان در این حمات خبر داده اند.
 پنتاگون 26 ژانویه س��ال ج��اری بیانیه درباره حمله به »الش��بوه« یمن 
منتش��ر کرد و در آن از هدف ق��رار دادن اعضای القاع��ده خبر داد اما بعد 
از این حمله، بس��یاری از خانواده های هدف ق��رار گرفته در این حمله در 
تاش برای ثابت کردن این موضوع هستند که عزیزانشان اصًا وابسته 
به تروریس��ت ها نبودند. این خانواده های داغ��دار یمنی برای اثبات عدم 
عضویت عزیزانشان در گروه های تروریستی نامه هایی از افسران پلیس، 
مقام های محلی، قبیله ای یمن و همچنین مدارس این کشور جمع آوری 
کردند. ازجمله اقدامات این خانواده ها، صحبت با کمیته بین المللی صلیب 
سرخ و گروه های حقوق بشری به منظور درخواست از آن ها برای تحقیق 
بوده اس��ت. از دیگر اقدامات آن ها، ترتیب دادن تظاهرات با هدف اذعان 
آمریکا به مرگ غیرنظامیان و لزوم پرداخت غرامت بابت کشته شدن آن ها 
بوده است. افزایش حمات آمریکا به یمن در حالی صورت گرفته که این 
کشور که حمایت های خود از ائتاف متجاوز سعودی- امارات را از ششم 
فروردین سال 1394 و آغاز حمات این ائتاف آغاز کرده و همچنان به 

حمایت هایش ادامه می دهد.

بلغارستان
هزاران شهروند بلغاری در میدان پرنس آلکساندر اول در شهر صوفیه 
گرد هم آمدند و علیه سیاست های اقتصادی دولت بیوکو بورسوف 
تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان با دست داشتن پرچم بلغارستان و 
شعارنوشته هایی مانند »مردم علیه حزب حاکم« خواستار استعفای 
دولت ائتافی و محافظه کار بورسوف نخست وزیر شدند. بنا به این 
گزارش، افراد زیادی از دیگر ش��هرهای بلغارستان برای شرکت در 
این تظاهرات ضد دولتی به رغم سخت گیری های پلیس خود را به 
شهر صوفیه رس��اندند. همچنین گفته شده است که تظاهرات ضد 
دولتی افزون بر صوفیه در 18 ش��هر دیگر بلغارس��تان برگزار شد و 
تظاهرات کنن��دگان برخی از راه های اصل��ی و خطوط مرزی این 
کشور با کشورهای همس��ایه را بستند. برخی از رسانه های بلغاری 
گزارش دادند که تظاهرات کنندگان جاده های مرزی بلغارستان با 
ترکیه، رومانی و صربستان را بستند و ساعت ها از عبور وسایل نقلیه 
جلوگیری کردند. نزدیک به 2 هزار تن از نیروی انتظامی برای حفظ 

امنیت در شهرهای مختلف بلغارستان مستقر شدند.

عکس نوشت 

سایت های وابسته به کردهای سوریه تصاویر جدیدی از حضور نیروهای 
سوریه دموکراتیک در کنار جمعی از نظامیان آمریکا منتشر کردند. هیئتی 
از ائتاف آمریکایی ضد داعش روز یکشنبه با فرماندهی نیروهای سوریه 
دموکراتیک در روس��تای تل حبش دیدار کرد. پیش ازاین عکسی از شام 
مشترک نیروهایی از یگان های مدافع خلق کرد، در کنار سربازان آمریکایی 
در شهر منبج س��وریه منتشر شد که نارضایتی مسئوان عالی رتبه ترکیه 
را به دنبال داش��ت. این بار خبرگزاری هاوار وابس��ته به نیروهای سوریه 
دموکراتیک تصاویر جدیدی را منتشر کرد که در آن ها جمعی از این نیروها 

در کنار نظامیان آمریکایی دیده می شدند.

»کریستن نیلسن«، وزیر امنیت داخلی و »جان 
کلی«، رئیس کارکنان کاخ سفید از جمله تغییرات 

احتمالی هستند.
رئیس جمهور آمری��کا به فاکس نیوز گفت: »من 
به س��ه یا چهار یا پنج جایگاه ]ب��رای تغییر[ فکر 
می کنم. با این حال ممکن است در نهایت تنها دو 
تغییر ص��ورت پذیرد. من این را می خواهم ]و[ به 

انعطاف پذیری نیاز دارم.«
وی در خصوص نیلسن گفت که او فردی باهوش 
است اما آن قدر که او می خواسته در کارش قاطع 
نبوده است. »من می خواهم او قاطع تر باشد و باید 
ببینیم در نهایت چه خواهد شد؟ اما ]به هر حال[ 

من می خواهم او خیلی قاطع باشد.«
وقتی از رئیس جمهور ایاات متحده در خصوص 
ش��انس بقای وزیر امنیت داخلی سؤال شد، وی 

 گفت که او هنوز ش��انس بق��ا دارد اما افرادی که 
کاخ س��فید را در دوران او ت��رک کرده اند، موفق 
بوده اند. ترامپ گفت: »ش��ما کاخ سفید را ترک 
می کنید در حالی که برای خود اسم و رسمی دست 
و پا کرده اید. کس��انی که دولت را ترک کرده اند 
موفق بوده اند. ... من دوست داشتم او در خصوص 
مرزها قاطع تر باشد.« وی در خصوص جان کلی، 
رئیس کارکنان کاخ سفید هم سخن گفت و ابراز 
داشت که درحالی که کلی خوب کار می کند و با 
او به خوبی کن��ار می آید اما بعضی چیزها آن طور 
که بای��د نیس��تند. رئیس جمهور آمری��کا اظهار 
داشت: »او کارهایی می کند که من دوست دارم 
و کارهایی می کند که مورد عاقه من نیست. ... 
بعضی چیزها هستند که در توان او نیستند. تقصیر 

ندارد، در توانش نیست!«

او در خصوص اظهاراتش در ماه جوای که گفته 
بود کلی تا سال 2020 در کاخ سفید خواهد بود نیز 
گفت: »بله این می تواند اتفاق بیفتد اما باید ببینیم 

چه اتفاقی رخ می دهد.«
این صحبت ها در حالی بیان شده است که روزنامه 
نیویورک تایمز پی��ش از این گزارش داده بود که 
ترامپ به مایک پنس معاون خود نیز اعتماد ندارد و 
از برخی از دستیاران خود خواسته است تا در مورد 
میزان وفاداری او تحقیقاتی صورت دهند. با این 
حال رییس جمهور آمریکا در همان روز با رسانه ها 
گفت و گو و بیان کرد که این ادعا نادرست است 
و او کام��ًا به پنس اعتماد دارد. ب��ا این وجود به 
نظر می رسد همه کارکنان کاخ سفید شامل این 
اعتماد نمی شوند و باید منتظر تغییرات عمده ای 

در کابینه ترامپ باشیم.

یک��ی دیگ��ر از موضوع��ات طرح ش��ده در این 
گفت وگو مساله تحقیقات بر سر دخالت ادعایی 
مس��کو در انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 
2016 ایاات متحده ب��ود. ترامپ که اخیراً وزیر 
دادگس��تری را برکنار کرد، گفته ک��ه اگر »متیو 
ویتیکر«، سرپرس��ت ای��ن وزارت خانه بخواهد 
فعالیت های رابرت مولر، بازرس ویژه این پرونده 
را مح��دود کند، او دخالتی نخواهد کرد. او در این 
مصاحبه در خصوص پرونده قتل جمال خاشقچی 
روزنامه نگار منتقد عربس��تان سعودی نیز اظهار 

نظر کرده است.
دونالد ترامپ در این مصاحب��ه گفت که ولیعهد 
سعودی بارها از جمله چند روز پیش به من گفت 
که نقش��ی در قتل جمال خاشقچی نداشته است 
اما نمی دان��م دروغ گفته یا نه. ترام��پ در ادامه 
اضافه کرد که م��ا یک فایل صوت��ی عذاب آور 
از قتل خاش��قچی در اختیار داریم اما نمی خواهم 
ب��ه آن گوش کنم چرا که به من اطاع دادند این 
فایل وحش��تناک و آزاد دهنده است. وی افزود: 
بعضی از نزدیکان محمد بن س��لمان هستند که 
احتماًا در قتل خاشقچی دست دارند. با این حال 
ترامپ در ادامه تاکید کرد که ما با یک هم پیمان 
مواجه هس��تیم و این هم پیمانی خیلی مهمتر از 

هر بحرانی است.
ترامپ در ادام��ه مصاحبه خود با ش��بکه خبری 
فاکس نیوز در پاس��خ به این س��ؤال که تصمیم 
گیری هایش به چه صورت اس��ت، گفت:  درباره 
اینکه چگونه باید درباره موضوعی تصمیم گیری 
کن��م، فکری نمی کن��م. من تصمیم درس��ت را 
می گیرم. من افراد بزرگی در کاخ سفید دارم. من 
با آنها گفتگو می کنم. ترامپ همچنین به عملکرد 
خ��ودش "A+" داد و گفت: فکر می کنم که کار 
بزرگی انجام می دهم. م��ن به خودم این نمره را 
می دهم. رئیس جمه��وری آمریکا همچنین در 
پاسخ به س��والی درباره اینکه آیا به دنبال اصاح 
قانون اساسی است برای اینکه برای سومین بار 
هم رئی��س جمهوری آمریکا بمان��د، گفت: این 
اتفاق نمی افتد. فکر می کنم که هشت سال زمان 

خوبی باشد.

بدبینی رییس جمهور آمریکا درباره وفادار نبودن اعضای دولتش جدی است

 همزمان با افزایش گزارش های رسانه ای در مورد اعتماد نداشتن رییس جمهور آمریکا به اعضای هیات دولت و همچنین 
گروه

کارکنان کاخ س�فید، دونالد ترامپ روز گذش�ته در گفت وگو با ش�بکه خبری فاکس نیوز، از احتمال س�ه تا پنج تغییر در بین الملل
پست های ارشد دولتی خبر داد.

احتمال تغییرات گسترده در کابینه ترامپ

چهره خبر

آماده باش ارتش انگلیس برای مقابله با آشفتگی پسا بریگزیت
ارتش انگلیس طرح های محرمانه ای برای اس�تقرار نیرو در 
خیابان های سراسر این کش�ور تدوین کرده است تا با هرج 
و مرج احتمالی ناش�ی از پیامدهای بریگزیت »بدون توافق« 

مقابله کند.

این طرح های ارتش از سوی یگانی ارائه شده است که معموا به پلیس 
مس��تقر در خیابان ها در مقابله با تهدید تروریسم کمک می کنند و این 
بار طرح آن مقابله با ش��ورش های احتمال��ی حاصل از بریگزیت بدون 

توافق است.
برنامه های آنها از جمله ش��امل حفظ نظم عموم��ی در هنگام توزیع یا 
ارسال دارو به بیمارستان های سراسر این کشور است. با اجرایی شدن 

بریگزیت احتمال ذخیره س��ازی دارو در بریتانیا زیاد اس��ت. براس��اس 
گزارش تایمز، احتمال م��ی رود کمبود مواد غذای��ی و دارویی یکی از 
اولین تبعات بریگزیت برای بریتانیا باشد. ژنرال نیک کارتر، از مشاوران 
دفاع��ی بریتانیا می گوید ارتش در ص��ورت بریگزیت »بدون توافق« 
آماده کمک رسانی اس��ت. با این حال او تاکید کرد که در مرحله کنونی 
درخواست خاصی از آنها نشده است. در همین حال روزنامه سان گزارش 
داد، مخالفان نخست وزیر بریتانیا تنها به شش مخالف دیگر نیاز دارند تا 

بتوانند روند رای عدم اعتماد را در پارلمان به جریان بیندازند. 
42 قانونگ��ذار در ح��زب محافظه کار ترزا می، نخس��ت وزیر بریتانیا با 
قاطعی��ت گفته اند که نامه هایی برای اعطای رای عدم اعتماد ارس��ال 
کرده اند اما در مجموع به 48 قانونگذار مخالف نیاز اس��ت تا طرح عزل 

می در دستورکار قرار بگیرد.
نارضایتی ها از نخست وزیر کنونی بریتانیا پس از ارائه پیش نویس طرح 
بریگزیت او باا گرفت. از زمان ارائه این پیش نویس در هفته گذشته، می 
با احتمال رای عدم اعتماد از سوی برخی از هم حزبی هایش روبرو شده 
اس��ت. ترزا می چند روزی را که به برگزاری نشست اتحادیه اروپا باقی 
مانده اس��ت "بحرانی" توصیف می کند.  25 نوامبر 2018 پیش نویس 
توافق برای تایید در نشس��ت اتحادیه اروپا مطرح می ش��ود و پارلمان 

بریتانیا در ماه دسامبر آن را به رای می گذارد.
نخست وزیر بریتانیا گفته است تا جایی که می داند، مخالفانش در حزب 
محافظه کار هنوز از پش��تیبانی کافی برای به جریان انداختن روند رای 

عدم اعتماد علیه او برخوردار نیستند. 

احتمال حضور ابوبکر البغدادی 
در حومه دیرالزور سوریه

لیندسی گراهام: بن سلمان »قدرت ویرانگر« 
خاورمیانه است

مسؤوان کرد و هم پیمانانشان در سوریه از فاش کردن سرنوشت ابوبکر البغدادی و اینکه آیا به اطاعاتی 
درباره مکان اقامت او دس��ت یافته اند یا خیر، امتناع می کنند با این حال گمان می رود ابوبکر البغدادی در 

نزدیکی دیر الزور در سوریه پنهان شده باشد .
یک مس��ؤول کرد برجسته درباره اخبار یکی از روزنامه های انگلیس��ی درخصوص کشف محل اختفای 
ابوبکر البغدادی، سرکرده داعش توسط کردها، به العربیه گفت: آنچه منتشر شده تنها یک داده اطاعاتی 
است که یکی از خبرنگاران از ما نقل کرده است. وی این خبر را تکذیب یا تأیید نکرد.

کینو کبرائیل، س��خنگوی نیروهای س��وریه دموکراتیک نیز از ایراد اظهارات 
رس��انه ای در این باره خ��ودداری کرد اما منابع نظام��ی احتمال می دهند که 

البغدادی در شهرک هجین سوریه در نزدیکی دیرالزور باشد.
لیلوی العبداه، سخنگوی رسمی ش��ورای نظامی دیرالزور به العربیه گفت: 
بیش��تر نیروهای داعش در هجی��ن و اطراف آن تابعیت خارج��ی دارند و از 
مهم ترین رهبران داعش هس��تند. احتماا البغدادی یا نزدیکان او در این 
منطقه باش��ند. نیروهای س��وریه دموکراتیک تحرکات بیشتر اعضای 
داعش را که در هجین محاصره هستند زیرنظر دارند و داعشی ها 

نمی توانند به راحتی فرار کنند.

س��ناتور جمهوری خواه آمریکایی در مصاحبه ای با شبکه خبری ان.بی.سی به شدت ولیعهد عربستان را 
بابت نقش احتمالی اش در قتل روزنامه نگار مخالف سعودی مورد انتقاد قرار داد و وی را فردی متناقض گو 

و دیوانه خواند و گفت که از همکاری آتی با وی اجتناب می کند.
لیندس��ی گراهام، س��ناتور جمهوری خ��واه آمریکایی در جری��ان مصاحبه خود با ش��بکه خبری ان.بی.

س��ی گفت: حقیقت این است که محمد بن س��لمان، ولیعهد عربس��تان نمی داند باور کردن اینکه او در 
قتل جمال خاش��قجی، روزنامه نگار مخالف س��عودی نقش نداشته، برای من 

س��خت اس��ت. اطاعاتی درباره این پرونده به من داده نش��ده است اما 
نتایج و جمع بندی ها نش��ان می دهند که دس��ت داشتن بن سلمان در 
قت��ل این روزنامه نگار باید برای همه مش��خص ش��ود. وی ادامه داد: 
درصورتیکه بن س��لمان بخواهد بر عربس��تان حکمرانی کند و وجهه 
این کش��ور را نش��ان دهد، فکر می کنم که ری��اض در عرصه جهانی با 
مشکات زیادی روبه رو خواهد شد. آنها یک متحد بسیار مهم هستند اما 

زمانیکه این ولیعهد روی کار بیاید، فردی دیوانه، متناقض گو و غیرمنطقی 
اس��ت و من می دانم که ضررهای زیادی را بر روابط آمریکا و عربستان وارد 

کرده و به شخصه تمایلی به همکاری مجدد با او ندارم.

کابینه رژیم صهیونیستی با کاهش بودجه 
تمامی وزارتخانه ها جهت پرداخت حقوق 
نیروهایی که در ادارات امنیتی غیر نظامی 
مشغول به فعالیت هس�تند، موافقت کرد. 
بدی�ن ترتی�ب نتانیاه�و باجی به موش�ه 
کحل�ون، وزیر دارایی این رژیم اس�ت که 
گمان می رفت یکی از کس�انی باش�د که 

باعث سقوط کابینه او می شود. 

کابینه رژیم صهیونیس��تی روز یکشنبه با کاهش 
1.35 درصدی  بودجه تمامی وزارت خانه ها جهت 
افزایش حدود هفت میلیارد داری بودجه پرداخت 
حقوق و مزایای کسانی که در ادارات امنیتی غیر 

نظامی مشغول به فعالیت هستند، موافقت کرد.
با این تصمیم راه ب��رای افزایش حقوق نیروهای 
پلیس رژیم صهیونیستی، کارمندان زندان ها، شین 
بت )سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی( و 
موساد )سازمان امنیت خارجی رژیم صهیونیستی(  
از ابت��دای م��اه ژانوی��ه 2019 فراهم می ش��ود. 
همچنین این تغییر شامل پرداخت مبلغ 7 میلیارد 
شکل به عنوان جبران خسارت حقوق های معوق 
در پی ناتوانی تل آویو در تصفیه حقوق دستگاه های 

مختلف امنیتی این رژیم خواهد بود و به این ترتیب 
مبالغ معوق 17 سال گذشته پرداخت خواهد شد.

این تصمیم موجب اختاف میان اعضای کابینه 
نتانیاهو شد. از یک س��و گلعاد آردان، وزیر امنیت 
داخلی رژیم صهیونیس��تی و موشه کحلون وزیر 
دارایی ای��ن رژیم از این تصمیم جدید اس��تقبال 
کرده اند و از سوی حاییم کاتس وزیر رفاه اجتماعی 
و یعکوف لیتسمان، معاون وزیر بهداشت این رژیم 
نسبت به پیامدهای کاهش بودجه وزارتخانه های 
خود هشدار داده و گفته اند این امر فقیرترین طبقه 

اجتماعی اسراییل را به شدت آزار خواهد داد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
پ��س از تصویب این طرح گف��ت: اینها خبرهای 
خوبی برای افس��ران پلیس، نیروهای بازنشسته 
پلیس، و سازمان زندان ها، شین بت و موساد است 
که با فداکاری برای امنیت اسراییل تاش می کند.

در حالی ک��ه احزاب مخالف نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی برای انحال کابین��ه و برگزاری 
انتخابات زودهن��گام آماده می ش��دند، انصراف 
وزی��ران آموزش و دادگس��تری از اس��تعفا، فعا 
کابینه به صورت شکننده حفظ کرد اما خطر سقوط 

همچنان وجود دارد.

رئیس کمیت�ه عالی انقاب یمن از آمادگی  
انصاراه ب�رای توقف عملی�ات نظامی در 
تمام�ی جبهه های نبرد با هدف دس�تیابی 
به صلح عادانه و عزتمندان�ه خبر داد و از 
تمام بخش های رس�می خواست حمات 
موش�کی و پهپادی علیه کشورهای عضو 
ائتاف متخاصم را به منظور اثبات حس�ن 

نیت خود متوقف کنند.

محمد علی الحوث��ی، رئیس کمیته عالی انقاب 
یمن در بیانیه ای اظهار داشت: ارتش و کمیته های 
مردمی یمن آماده توقف جنگ و عملیات نظامی 
در تم��ام جبهه ها هس��تند تا صلح��ی عادانه و 
عزتمندان��ه برق��رار ش��ود البته اگر کش��ورهای 
متخاصم عم��ان خواه��ان صلح ب��رای ملت 
یمن باش��ند. براساس گزارش ش��بکه المیادین، 
در ای��ن بیانیه، الحوثی این ابت��کار عمل را اعام 
کرده و گفته اس��ت، از تمام بخش های رس��می 
یمنی می خواهد حمات موش��کی و پهپادی به 
کش��ورهای متخاصم یعنی عربس��تان، امارات 
و هم پیمان��ان دیگرش��ان در یمن را ب��ه منظور 
نش��ان دادن حس��ن نیت خود و تقویت تحرکات 

و تاش ها در مس��یر برقراری صلح متوقف کنند 
چراکه این طرح برای گرفتن هر گونه بهانه برای 
ادامه جنگ و محاصره علیه یمن اس��ت. الحوثی 
تصریح کرد: کمیته عال��ی انقاب یمن از همان 
روز اول حمات و تجاوزات دشمن و قبل از آن بر 
زبان گفت وگو و تفاه��م با تمام طرف ها در داخل 
تکیه داشت. ما طرح ها و ابتکارعمل های بسیاری 
را ارائ��ه کردیم که آخرین آن پای��ان ماه ژوئیه با 
هدف توقف عملیات نظامی دریایی یکجانه بود. 
وی افزود: ما در برابر تمام این طرح ها و راهکارها 
شاهد مخالفت و سرکشی کشورهای متخاصم و 
هم پیمانان شان بودیم. آمریکا و کشورهای غربی 
اخیرا از عربستان خواس��ته اند تا جنگ در یمن را 
متوقف کرده و در مس��یر صلح قدم بردارد. در این 
راستا خبر می رسد ائتاف متجاوز عربی حمات 
به شهر س��احلی الحدیده در غرب یمن را متوقف 
کرده اس��ت. این در پی ماه های تاش بی نتیجه 

ائتاف سعودی برای سیطره بر این شهر است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که انصاراه یمن 
در عین حال اعام کرده آماده اس��تقرار نیروهای 
بیشتر مبارز خود در جبهه الحدیده به رغم کاهش 

شدت درگیریها است. 

باج نتانیاهو به وزرایش برای جلوگیری 
از سقوط کابینه

آمادگی انصاراه برای توقف حمات 
به عربستان و امارات
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تامین ارز مورد نیاز تیم ملی بسکتبال 
 ارز مورد نیاز تیم ملی بسکتبال برای سفر 
به اس��ترالیا و فیلیپی��ن در پنجره پنجم 
انتخابی جام جهانی تامین ش��د. مسعود 
عماری، دبیر فدراسیون بسکتبال با اعام 
این خبر گفت: در چند روز گذشته به دنبال 
دریاف��ت ارز در بانک مرک��زی بودیم و 
توانس��تیم تهیه کنیم.تیم ملی بس��کتبال در پنجره پنجم انتخابی 
جام جهانی بسکتبال میهمان استرالیا و فیلیپین خواهد بود و این دو 
بازی روزهای 9 و 12 آذرماه برگزار می شود. البته ملی پوشان پیش 
از حضور در استرالیا دو بازی دوستانه را نیز در قطر برگزار کنند و براین 

اساس قرار است روز چهارشنبه راهی این کشور شوند.

مدال طای کشتی آزاد 
نوجوانان جهان به ایران رسید

 اتحادی��ه جهانی کش��تی در نامه ای به 
فدراسیون کشتی ایران اعام کرد با توجه 
به مثبت شدن آزمایش دوپینگ دمیتری 
الکان��وف روس در رقابت های نوجوانان 
جهان سال 2018 در کش��ور کرواسی، 
مدال طای ای��ن وزن ب��ه محمدرضا 
قیاس��ی که در دیدار فینال مغلوب این کشتی گیر شده بود می رسد. 
اتحادیه جهانی کشتی درخواست کرده است که مدال نقره قیاسی 
به این اتحادیه فرستاده شود و پس از دریافت مدال طا، آن را برای 
قیاسی ارس��ال خواهند کرد.به این ترتیب تیم ایران در رقابت های 

جهانی صاحب چهار مدال طا و سه مدال برنز و 157 امتیاز شد.

انصراف  اصفهان از 
میزبانی  مسابقات شطرنج آسیا 

 بنا به درخواست فدراسیون شطرنج کشور 
و موافقت کنفدراسیون آس��یا، میزبانی 
اصفهان برای برگزاری مسابقات شطرنج 
انفرادی قهرمانی آسیا در سال 2019 لغو 
 ش��د. در همین راس��تا، کنفدراس��یون 
شطرنج آس��یا چین را به عنوان میزبان 
جدید رقابت های آسیایی معرفی کرده است و آنها در خرداد ماه سال 

آینده این مسابقات را برگزار می کنند.

علیپور نفر اول
 رنکینگ جهانی سنگنوردی

 یوزپلنگ ایرانی در رده بندی فدراسیون 
جهانی در رده نخس��ت قرار گرفت. رضا 
علیپور سریعترین مرد عمودی جهان در 
رنکینگ فدراسیون جهانی سنگنوردی 
با امتی��از 324/68 در رده نخس��ت قرار 
گرفته است. باسا ماوم فرانسوی در رده 
دوم و دمیتری تیموفیف روسی هم در رده سوم قرار دارند.همچنین 
رضا علیپور در رده بندی مسابقات جام جهانی )رنکینگ ورلد کاپ( 

با امتیاز 415/00در رده چهارم قرار دارد.

ورزش داخلی
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غافلگیری پیکان در ۳ دقیقه

پرسپولیس از شکست پیروزی ساخت
 در ش�رایطی که حرف و حدیث زیادی در 

گــــروه
تی�م ورزشی دو  دی�دار  برگ�زاری  خص�وص 

پرسپولیس و پیکان مطرح بود، در نهایت 
هر دو باش�گاه با تمکین از س�ازمان لیگ، 
دی�دار معوق�ه هفت�ه نه�م لی�گ برت�ر را برگ�زار کردند. 
سرخپوشان پایتخت در این دیدار، چند بازیکن اصلی خود 
را به دلیل حض�ور در اردوی تیم ملی و مصدومیت در اختیار 
نداشتند اما برانکو تیمش را با ترکیب جوانان وارد زمین کرد 
تا برابر ش�اگردان مجید جالی صف آرایی کند؛ صف آرایی 

که با نتیجه 2 بریک به نفع سرخپوشان به پایان رسید.

 نیمه نخست و یک گل
پرسپولیس بدون چند بازیکن اصلی و خسته از حضور در دیدار فینال 
لیگ قهرمانان آسیا به دیدار پیکانی رفت که بر خاف روزهای موفق 
ابتدایی فصل، طی سه هفته اخیر نتایج ناموفقی به نام خود کرده بود اما 
در دقایقی که از نیمه اول گذشت، هر دو تیم یک نمایش ناامید کننده 
به اجرا گذاشتند. بازی در نیمه اول بیشتر در نیمه زمین و با پاس های 
اشتباه و حمات ناکام، یک نمایش سرد و بی روح را برای هواداران 
به دنبال داشت که البته پیکان به خوبی توانست از یک موقعیت خود 
س��ود ببرد و رخوت بازی را بگیرد. در دقیق��ه 8 بازیکن پیکان درون 
محوطه پرسپولیس با تکلی خشن شجاع خلیل زاده را متوقف کرد تا 
داور حرکت هجومی پیکان را به نشانه خطا متوقف کند. در شرایطی 
که پرسپولیس��ی ها خواهان دریافت کارت زرد توسط مهاجم حریف 
بودند مهدی مرجان زاده هیچ واکنشی به این درخواست نداشت. در 
دقیقه 11 هم آرمان قاسمی با کات بک خود، محمد قاضی را صاحب 
فرصت شوت زنی کرد که ضربه این بازیکن راهی اوت شد. در دقایق 
15 تا 37 هم دو تیم بیش��تر در میانه میدان و حمات نصفه و نیمه و 
بدون سرانجام یک بازی س��رد را در حال اجرا بودند. بیشترین کار را 
داور این بازی داشت که در چند صحنه، خطای بازیکنان را اعام کرد 
و ب��ازی را از جریان انداخت. اما در دقیقه 41 »ش��اهین ثاقبی« تک 
گل پیکان را به ثمر رس��اند. در این صحنه ربیع خواه به اشتباه توپ را 
در محوطه جریمه به ثاقبی رس��اند و او هم با یک ضربه فنی گل اول 

بازی را برای پیکان به ثمر رساند. 

 نیمه دوم و پرسپولیس خروشان
اما در نیمه دوم ورق بازی برگشت و 15 هزار هواداری که در ورزشگاه 

آزادی حضور داشتند شاهد بازی گرم تری از هر دو تیم بودند. در دقیقه 
47 برخورد نعمتی با بازیکن پیکان را داور به س��ود پرسپولیس خطا 
اعام کرد. بافاصله عالیشاه ضربه کرنر پرسپولیس را روی دروازه 
پیکان ارس��ال کرد که حاصلی برای سرخپوشان نداشت. دقیقه 50 
هم خطای منش��ا روی فراز امامعلی، یک ضربه کاشته برای پیکان 
به همراه آورد که این ضربه در نهایت به بازیکنان پیکان در محوطه 
جریمه رسید ولی دروازه بان پرسپولیس توپ را مهار کرد. در دقیقه 56، 
پیکان که بیش��تر دست به دفاع می زند به دنبال استفاده از ضد حمله 
بود اما شوت از راه دور س��یامک نعمتی که از باای دروازه پیکان به 
بیرون رفت، روند بازی را تغییر داد. در دقیقه 62 هم خطای منشا روی 
امیرحسین کریمی باعث ش��د که فرصت حمله پرسپولیس از دست 
برود. دقیقه 64 هم، یک و دوی عالیشاه و علیپور یک فرصت گلزنی 
برای پرسپولیس ایجاد کرد که عالیشاه نتوانست از این فرصت گلزنی 
استفاده کند. اما سرخپوش��ان همچنان هجومی بازی را ادامه دادند 
تا بتوانند گل خورده در نیمه نخست را جبران کنند. این تاش ادامه 
داشت تا بعد از اولین تعویض پرسپولیس )خروج آدام همتی از زمین و 
حضور سعید حسین پور( تاکتیک برانکو جواب داد تا فشار پرسپولیس 
برای جبران نتیجه بیش��تر شود و گردش توپ بیشتر در زمین پیکان 
باشد. حمات شاگردان برانکو سرانجام در دقیقه 77 جواب داد و کمال 
کامیابی نیا با یک ضربه سر، ارسال امید عالیشاه را به گل تساوی تبدیل 

کرد. در ش��رایطی که پیکانی ها هنوز در فضای دریافت گل تساوی 
بودند، 3 دقیقه بعد و در یک غافلگیری، علی علیپور در دقیقه 80 شوتی 
به سمت دروازه حریف زد. وحید شیخ ویسی دروازه بان پیکان در مهار 
توپ اشتباه کرد و گل دوم سرخپوشان به ثمر رسید تا یکباره ورق به 
نفع پرسپولیس برگردد. پیکان بعد از این غافلگیری در دقایق پایانی 
در تاش برای جبران نتیجه بر آمد. حتی محمد قاضی مهاجم پیکان 
با یک ضربه سر تا آستانه بازکردن دروازه پرسپولیس پیش رفت ولی 
رادوشوویچ توپ را روی خط چارچوب مهار کرد و در نهایت مسابقه با 

نتیجه 2 بر یک به سود شاگردان برانکو به پایان رسید.

 هرچه برانکو را تمجید کنیم، کم است
مجید جالی سرمربی تیم فوتبال پیکان پس از پایان این دیدار اظهار 
کرد: هر گلی که در فوتبال به ثمر می رس��د یک نفر اش��تباه می کند. 
گل اول ما را داور اشتباه کرد و اصًا خطا نبود. گل دوم هم دروازه بان 
اش��تباه کرد اما از آنچ��ه بازیکنان در نود دقیقه انج��ام دادند، راضی 
هستم. وی افزود: بازیکنانم مس��لط و خوب بازی کردند ولی گاهی 
نتیجه دست شما نیس��ت. جالی اضافه کرد: حیف شد در این بازی 
شکست خوردیم. اگر می بردیم، به رده چهارم می رسیدیم. سرمربی 
پیکان درباره بازی کردن پرسپولیس و بسته بودن دست برانکو هم 

گفت: هرچه برانکو را تمجید کنیم، کم است. 

ورزش جهان

لیگ ملت ها کابوس بزرگان فوتبال اروپا
قهرمان��ان جهان در چند دوره اخیر در لیگ ملت ها نتایج ضعیفی کس��ب 
کردند و در مقابل تیم هایی که شانس کمی برای صعود داشتند به نیمه نهایی 
راه یافتند. به عنوان مثال ایتالیا )قهرمان جام جهانی 2006(،  اسپانیا )قهرمان 
ج��ام جهانی 2010( و آلمان )قهرمان جام جهانی 2014( در مرحله پایانی 
لیگ ملت ها حضور ندارند. فرانسه آخرین قهرمان جهان نیز تنها در صورت 
تساوی هلند مقابل آلمان سقوط کرده به دسته B، می تواند به مرحله نهایی 
صعود کند.در مقابل، تیم هایی مانند پرتغال )قهرمان یورو 2016(، انگلیس و 
سوئیس که توانست بلژیک، تیم سوم جام جهانی 2018 را کنار زند، توانستند 
به نیمه نهایی صعود کنند. قهرمان این بازی ها نهم ژوئن مشخص می شود.

رونمایی از مدال های بازی های 
زمستانی یونیورسیاد 

کمیته برگزاری بازی های یونیورس��یاد  از مدال مس��ابقات رونمایی کرد. 
گفتنی است؛ مس��ابقات یونیورسیاد زمستانی در س��ال 2019 به میزبانی 
کراسنویارس��ک روس��یه دوم تا 12 مارس برگزار خواهد شد. این مدال ها 
توسط یک کمپانی آلومینیوم روسی طراحی شده اند. برای هر مدال حدودا 
250 گرم آلومینیوم مورد اس��تفاده قرار گرفته، همچنین در طراحی مدال 
از کریستال هم استفاده ش��ده است. ضمن اینکه هر مدال چهار روز زمان 

برده تا ساخته شود.

پیروزی لیکرز با درخشش جیمز
در دیدارهای دیروز لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا، تیم  لس آنجلس لیکرز 
با شاهکار دیگری از لبران جیمز مقابل میزبان خود میامی هیت به پیروزی 
رس��ید. جیمز در این بازی 51 امتیاز و هشت ریباند داشت. نکته جالب این 
بازی، شرط بندی یکی از هم تیمی های جیمز با وی بود که گفته بود لبران 
نمی تواند در ثانیه آخر، شوت سه امتیازی خود را به امتیاز تبدیل کند، ولی 
جیم��ز این کار را انجام داد.همچنین هر بار جیمز، تیم خود را عوض کرده، 
تیم جدیدش در فصل جدید به آمار 9 پیروزی و هفت شکست رسیده است.

دروازه بان هندوراسی به قتل رسید
فوتبال هندوراس به خاطر  قتل اسکار ساید مونگیا به سوگ نشسته است. 
وی که در تیم دپورتیوو ویدا )دس��ته یک لی��گ هندوراس( بازی می کرد، 
بامداد 18 نوامبر جان خود را از دس��ت داد. دروازه بان هندوراسی در هتلی 
به نام ا س��یبا همراه با دوستانش حضور داش��ت که در این هنگام با چند 
فرد ناشناس مش��اجره کرد. یکی از آنها به یکی از اتاق ها رفت و با اسلحه 
بازگش��ت تا مونگیا را  به قتل برساند. پس از این اتفاق، قاتل متواری شد و 

هنوز پلیس نتوانسته او را دستگیر کند.

آگهی

معاون جدید خدمات مشتریان همراه اول معرفی شد
س��عید مارکایی، به عنوان معاون جدید خدمات مش��تریان همراه اول معرفی شد با 
صدور حکمی از س��وی مدیرعامل، س��عید مارکایی به عنوان معاون جدید خدمات 
مش��تریان همراه اول منصوب و اصغر کاظمی اس��فه با اج��رای قانون منع بکارگیری 
بازنشس��تگان در همراه اول از این سمت خداحافظی کرد.مارکایی که فارغ التحصیل 
کارشناس��ی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف اس��ت، دکترای حرفه ای خود را 
در رش��ته مدیریت کسب و کار دانش��گاه شهید بهشتی دنبال کرده است.وی سوابقی 
همچون »عضو هیأت مدیره شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران«، »مدیرعامل و 
عضو هیأت مدیره گروه مهسان)توسعه فناوری های هوشمند و مدیریت(«، »مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره ش��رکت امداد خودرو س��ایپا«، »مدیرعام��ل و عضو هیات مدیره 
ش��رکت خدمات بیمه ای رایان س��ایپا«، »معاون برنامه ریزی و توسعه مرکز مدیریت 
و آمار و فناوری اطاعات وزارت بهداش��ت«، »مدیرعامل ش��رکت توسعه فناوری های 
هوشمند اتیک پارس)شرکت فناپ(، »مشاور مدیرعامل و مدیر SBU سامت هوشمند 
در شرکت فناپ)بانک پاسارگاد(« را در کارنامه خود دارد.همچنین در انتصاب دیگری 

مهدی کشاورزیان به عنوان مدیرکل دفتر مدیرعامل اپراتور اول منصوب شد. 

امکان مدیریت سریع تر خدمات ارزش افزوده از طریق 
»ایرانسل من« فراهم شد

نرم افزار کاربردی »ایرانس��ل من« با هدف آسان سازی دسترسی مشترکان ایرانسل 
ب��ه خدمات ارزش افزوده فعال و نیز اطاع از ترتیب مصرف بس��ته های اینترنت به 
روزرسانی شد. به گزارش روابط عمومی ایرانسل، یکی از جدیدترین امکانات افزوده 
شده به این نرم افزار کاربردی، امکان مشاهده و غیرفعال سازی خدمات ارزش افزوده 
اس��ت که بدون نیاز به بروزرس��انی، در صفحه اصلی »ایرانس��ل من« در دسترس 
مش��ترکان ایرانسل قرار گرفته است.مش��ترکان ایرانسل می توانند با کلیک بر روی 
گزینه جدید »خدمات« در صفحه اصلی نرم افزار کاربردی ایرانس��ل من، فهرس��ت 
خدمات ارزش افزوده فعال روی حساب ش��ان را مش��اهده و در صورت لزوم نسبت 
به غیرفعال س��ازی هریک از آن ها اقدام کنند.ایرانس��ل همچنین به مشترکانی که 
همزمان چند بسته اینترنتی فعال روی حساب شان دارند این امکان را داده است تا 
از طریق نرم افزار کاربردی ایرانس��ل من، از بسته در حال استفاده خود مطلع شوند.
ای��ن امکان از طریق صفحه اصلی این نرم افزار کارب��ردی و با کلیک بر روی گزینه 

»مصرف اینترنت من از کدام بسته است؟« امکان پذیر است.

شهرداری صالحیه در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسامی شهر انجام پروژه ذیل را از طریق برگذاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجدالشرایط واگذار 
نماید:

مبلغ 5درصد)سپرده شرکت در مناقصه (به ریالمبلغ پیمان)ریال(شرح موضوعردیف 

17/000/000/000850/000/000ادامه عملیا ت ساماندهی روی کانال سیاب )فاز دوم(1
بدین وسیله از کلیه متقاضیان دعوت میشود برای دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به آدرس:کیلومتر 
26 جاده تهران ساوه-شهرستان بهارستان-شهر صالحیه-ساختمان مرکزی شهرداری صالحیه مراجعه و یا با شماره 56625042-021 تماس حاصل نمایند.

شرایط:
سپرده شرکت در مناقصه معادل 5درصد مبلغ پیمان به صورت ضمانتامه معتبر بانکی یا فیش واریزی به حساب جاری 310005234000 نزد بانک ملی شعبه 

صالحیه کد 2601 بنام شهرداری صالحیه می باشد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
در صورت انصراف برنده اول دوم سوم سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.

سایر موارد در اسناد مناقصه قید گردیده است.
تاریخ چاپ آگهی نوبت اول:1397/08/22                                        تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم:1397/08/29

                                                                                                                                  علیرضا قربانی-شهردار صالحیه

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد به شرح زیر اباغ 
می گردد.

تاریخ و ساعت هیئت حل شماره برگ تشخیص برگ قطعینوع اوراق عملکرداصل مالیاتنوع شغلنام و نام خانوادگیردیف
اختاف مالیاتی 

نشانی اداره امور 
مالیاتی

شماره برگ دعوت هیات حل 
اخاف مالیاتی

تعاونی کشاوزی و بهره برداری 1
نرماش

رودسر خیابان بسیج1397/09/28-380912:00-1397/08/23دعوت به هیات حل اختاف مالیاتی1،706،9681395کشاورزی

تعاونی کشاوزی و بهره برداری 2
نرماش

رودسر خیابان بسیج1397/09/28-381012:00-1397/08/23دعوت به هیات حل اختاف مالیاتی156،988،5561391کشاورزی

تعاونی کشاوزی و بهره برداری 3
نرماش

رودسر خیابان بسیج1397/09/28-381012:00-1397/08/23دعوت به هیات حل اختاف مالیاتی48،722،5231391کشاورزی

رودسر خیابان بسیج1397/09/28-381212:00-1397/08/23دعوت به هیات حل اختاف مالیاتی4،687،5001391خدماتیتعاونی تولیدی سمبل چابکسر4

3813-23دعوت به هیات حل اختاف مالیاتی2،760،0001391خدماتیتعاونی تولیدی سمبل چابکسر5

1397/08/

رودسر خیابان بسیج12:00-1397/09/28

رودسر خیابان بسیج1397/09/19-377612:00-1397/08/22دعوت به هیات حل اختاف مالیاتی60،000،0001395آبآب معدنی آسمان شمال6

رودسر خیابان بسیج1397/09/19-377712:00-1397/08/22دعوت به هیات حل اختاف مالیاتی9،076،3921391آبآب معدنی آسمان شمال7

ساختمانی و تاسیساتی 8
آشیانه ساز

رودسر خیابان بسیج1397/09/19-377312:00-1397/08/22دعوت به هیات حل اختاف مالیاتی18،000،0001391ساختمانی

ساختمانی و تاسیساتی 9
آشیانه ساز

رودسر خیابان بسیج1397/09/19-377312:00-1397/08/22دعوت به هیات حل اختاف مالیاتی9000،0001391ساختمانی

ساختمانی و تاسیساتی 10
آشیانه ساز

دعوت به هیات حل اختاف 29،250،0001391ساختمانی
مالیاتی

1397/08/22-3775-1397/09/19
12:00

رودسر خیابان 
بسیج

نام و نام خانوادگی کارشناس ارشد مالیاتی: حمید خانی گوائی –روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیان 

 ))آگهی مناقصه عمومی((

آگهی اباغ مالیاتی

ت دوم
نوب

آرزو ولیپور مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در آئین گرامیداشت روز 
کتاب، کتابخوانی و کتابدار در س��الن اجتماعات سازمان مدیریت مازندران با 
اش��اره به حضور همه مس��ئولین، گفت:  این اجتماع بی نظیر از مسئولین و 
فرهیختگان برای قدردانی از مقام کتابدار و پاسداش��ت جایگاه کتاب نش��ان 
دهنده عزمی اس��ت که می خواهد کتاب و کتابخوانی را به جایگاه واقعی آن 

در جامعه برساند.
 مدی��رکل کتابخانه های عمومی مارندران با بیان اینکه این مراس��م مصادف 
است با سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج(، بیان کرد: کتابدار می تواند 
نقش مهمی را در فرهنگ انتظار داشته باشد و این موضوع را برای خود یک 
وظیف��ه می داند که در عصر غیبت و با س��اح کتاب، ب��رای تحقق آن وعده 

الهی ایفای نقش داشته باشد.
ولیپور با تکیه بر اینکه کتابدار پل مس��تحکم بین کتاب و کتابخوان اس��ت، 
اذعان کرد: کتابداری که اندیش��ه ورز و اهل مطالعه است، این مناسبت ها را 
ق��در می داند و تعهد و عزم جدی خود را برای ترویج فرهنگ انتظار بیش��تر 

هم می کند.
وی افزود: برخی ها گمان می کنند دامنه اثرگذاری کتابداران به چند فعالیت 
فرهنگی کتاب محور محدود می ش��ود اما اینطور نیس��ت، بلکه کتابداران با 
هدفمند س��اختن ترویج مطالعه به دنب��ال آگاهی افزایی در جامعه و فرهنگ 
سازی در مس��ائل مهم روز از جمله فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، فرهنگ 

ایثار و شهادت و استکبار ستیزی و مقابله با تحریم ها هستند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران کسب رتبه برتر انجمن های استانی 
و شهرس��تانی کتابخانه های عمومی مازندران را افتخاری شایسته برای مردم 
و مس��ئولین اس��تان دانس��ت و گفت: تبلیغات منفی علیه میزان کتابخوانی 
آنچنان با آمارهای ما در مازندران تطابق ندارد چراکه در فراخوان هایی مانند 
جش��نواره کتابخوانی رضوی، اس��تقبال حدود 54 هزار نفری را شاهد بودیم؛ 
همچنین افزایش 17 هزار عضو جدید نس��بت به س��ال گذش��ته و رشد 20 

هزاری امانت کتاب را هم باید لحاظ کرد که شایسته ستایش است.
همچنین مدیرکل منابع انس��انی و امور پشتیبانی نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور نیز با قدردانی از فعالیت های اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، 
پیام سپاس��گزاری دبیرکل نهاد را به کتابداران استان اباغ کرد که توانستند 

در طول یکسال گذشته افتخار آفرینی داشته باشند.
امیر جهانگی��ری افزود: ترویج کتابخوانی با ابتکارات مختلف در رس��انه ها و 
فض��ای مجازی، اقدامی ضروری در عصر ارتباطات اس��ت ک��ه در این حوزه، 
استان مازندران بسیار خوب عمل کرده است و نتیجه آن را هم در افتخاراتی 

که کسب می کند می شود ماحظه کرد.
وی یک��ی از دغدغه های همیش��گی مدیرکل کتابخانه های عمومی اس��تان، 
مس��ئله رفاه و معیشت کتابداران اس��تان بوده که شایسته تقدیر است، اظهار 
کرد: وقتی مجموعه روس��ا و اعضای انجمن کتابخانه های عمومی اس��تان و 
شهرس��تان ها طوری عمل می کنند که رتبه برتر ملی را بدس��ت می آورند، 
وح��دت رویه و انس��جام خود را در اس��تان ب��ه گوش همه می رس��انند که 

نویدبخش اتفاقات بهتر در حوزه کتابخوانی و کتابداری در مازندران است.
همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت: در 
گذش��ته صاحبان زر و زور بودند که قدرت را در دس��ت خود می گرفتند اما 
در عص��ر حاضر، این صاحبان علم و دانایی هس��تند که کنترل صاحبان زر و 

زور را در اختیار دارند.
حسن خیریانپور با اشاره به اینکه ازمه اداره امور، حکمت و دانش است، بیان 
کرد: ظرفیت های متنوعی برای توس��عه و پیش��رفت در استان وجود دارد و 
موضوعات کتاب هم متنوع اس��ت و این موضوع می طلبد صاحبان اندیشه و 
خرد، کتاب هایی را بنویسند تا پژوهش ها از حوزه نظری به سمت کاربردی 

و اجرایی شدن پیش رود.
وی چند موضوع را مورد تاکید خود قرار داد و گفت: تشکیل مستمر جلسات 
انجمن کتابخانه های عمومی باید ادامه داش��ته باشد و این موفقیت ها تداوم 

یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع اس��تانداری افزود: شوراهای 
فرهنگ عمومی استان و شهرستان ها باید نسبت به مسئله کتاب و کتابخانه 
های عمومی اهتمام داش��ته باش��ند و نهضت مطالعه مفید را در دس��تور کار 

خود قرار دهند.
خیریانپور با تاکید بر ترویج فرهنگ کتابخانه س��ازی، اذعان کرد: فرمانداران 
در شهرس��تان ها باید با انسجام خیرین، به دنبال ایجاد کتابخانه ها در نقطه 
مقطه اس��تان باش��ند و موضوع کتابخوانی در روس��تاها را جدی بگیرند تا با 
تروی��ج کتابخوانی و دانایی، آرامش اجتماعی و توس��عه و تعالی در همه ابعاد 

محقق شود.
وی با اش��اره به س��هم قانونی و الزام آوری که ش��هرداری ها باید به کتابخانه 
ه��ای عمومی پرداخ��ت کنند، گفت: عدم اجرای این قان��ون، تخلف محرزی 
است و باید با آنهایی که از این موضوع تبعیت نمی کنند برخورد جدی شود.

گفتنی است در این مراسم از فرمانداران 22 گانه استان بعنوان رئیس انجمن 
کتابخانه های عمومی هر شهرس��تان و اعضای ای��ن انجمن ها که مفتخر به 

برگزیده ملی شدند و همچنین کتابداران و کتابخوانان برتر قدردانی شد

به همت اداره کل کتابخانه ها
آیین بزرگداشت روز کتاب و کتابخوانی در مازندران برگزار شد


