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رییس کل دادگستری استان تهران خبر داد

صدور رأی قطعی دادگاه تجدید نظر
 در پرونده  باند واردات شکر

دادستان تهران اعالم کرد

صدور کیفرخواست پرونده  های عراقچی
ساالر آقاخان و شهرام جزایری 

آبرو و عزت مؤمنین و به تبع آن، جهان اسلام در 
زمره یکی از مهم ترین آموزه های دینی به شلمار 
ملی رود؛ به گونه ای کله حتی در روایلات، حرمت 
کعبه برابر و بدیل آن ذکرشلده اسلت. هلر فرد یا 
حکومتی که بلا مواضع و کلردار خلود به گونه ای 
رفتار کند که شلأن اسلام و مسللمانان افزایش 
یابد یا به عکس، تنلزل و کاهش پیدا کند، در زمره 
مؤمنیلن یلا در نقطه مقابلل، در صلف منافقین و 
مشلرکین قرار می گیرد. امروز عربستان سعودی 
که به نهج و شیوه یزیدیان حکومت می کند، طابق 
النعلل بالنعل، نقلش پیاده نظام اسلتکبار را بازی 
کرده و مجری توطئه ها و فتنه های شلوم آمریکا و 
رژیم صهیونیستی در منطقه و جهان اسام است. 

دردآورتر اینکه سیاست های ...

 پیروزی 
با مقاومت است

یاد د اشت

 نوسانات محدود 
در بازار ارز

رییس کل بانک مرکزی از تقویت 20 درصدی 
ارزش پول ملی در یک ماه گذشته خبر داد

سردار سالمی در اجتماع 25 هزار نفری بسیجیان در حرم امام )ره(:

15 استان درگیر وقوع سیل، برف و کوالک شدند

 بسیج باطل السحر 
فتنه های دشمنان علیه انقالب است

 آماده  باش نیروهای امدادی 
در کشور

تشکیل پرونده قضایی 
در رابطه با حادثه پتروشیمی ارومیه

 ششمین تساوی سرخپوشان 
زیر باران

 سران اتحادیه اروپا 
توافق  برگزیت را تصویب کردند
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  دکتر اصغر زارعی 
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آگهی

شهرداري دهلران در نظر دارد از محل اعتبارات عمراني سال 97 از پيمانكاران واجد شرايط نسبت به انتخاب پيمانكار بمنظور اجراي پروژه هاي 
ذيل از طريق مناقصه اقدام نمايد . از كليه شركتها و پيمانكاران واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد از تاريخ 97/08/27  لغايت پايان وقت اداري 

97/09/07 به شهرداري دهلران )واحد فني ( جهت دريافت اسناد مناقصه مراجعه نمايند :

مبلغ ضمانتنامه  ) به ريال(مبلغ پيمان ) به ريال(عنوان پروژهرديف

2.000.000.000100.000.000جدولگذاري معابر سطح شهر1

1.100.000.00055.000.000اجراي كانال سنگي كوي جانبازان 2

آگهي مناقصه شهرداري دهلران
 يك مرحله اي  ) نوبت دوم (

آگهی ابالغ اجرائيه چک طبق ماده 18 آئين نامه 
اجرای اسناد رسمی 

معين صادقی  محمد  آقای سيد  به  بدينوسيله    
كد   141 شماره  شناسنامه  به  اشرف  سيد  فرزند 
می  ابالغ  سنائی  خ  ساكن    3732231811 ملی 
شود كه شركت صرافی ملت جهت وصول مبلغ 
63/271/843/462  ريال  به استناد چك شماره 
عليه  ملت  بانك   عهده     1415/951724/27
به  اجرائی   پرونده  و  نموده  صادر  اجرائيه   شما 
شده  تشكيل  اداره  اين  در   9200359 كالسه 
قابل  سند  متن  شرح  به  شما  اقامت  محل  و 
بستانكار  تقاضای   به  بنا  لذا  نيست،  شناسايی  
آئين   18 ماده  21002412  طبق  وارده شماره  به 
يكی  در  مرتبه  فقط يك  اجرائيه  مفاد  اجرا  نامه 
از روزنامه های كثيراالنتشار  آگهی می شود  و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از  تاريخ اين آگهی كه 
روز ابالغ محسوب می گردد  نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننمائيد عمليات ا جرائی جريان 

خواهد يافت. 
مدير  اجرا واحد اجرای   اسناد رسمی كيش -  محمد طايفه نادی 

آگهی ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آئين نامه 
اجرای اسناد رسمی 

عبداله   فرزند   نوذری    آقای جاويد  به  بدينوسيله   
الريسا  شركت  به  و    2511654261 ملی  شماره   به 
به  مديون    دو  هر    3247 ثبت  شماره  به  كيش  
نشانی كيش  - فاز 4 صدف مركز خريد سفير ابالغ 
می شود كه بانك  سرمايه  شعبه كيش جهت وصول 
قرارداد  استناد  به  ريال    11/240/526/613 مبلغ 
بانكی شماره 8- 7691476- 34- 4401  عليه شما 
كالسه  به  اجرائی   پرونده  و  نموده   صادر  اجرائيه 
9700149 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مورخ 1397/8/7 مامور ابالغ اداره پست كيش محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا 
اجرا  نامه  آئين   18 ماده  طبق  بستانكار  تقاضای  به 
مفاد اجرائيه  فقط يك مرتبه در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتشار آگهی  می شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاريخ اين آگهی كه روز ابالغ محسوب  می 
ننماييد  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  گردد 

عمليات اجرائی جريان خواهد يافت. 
مدير اجرا واحد اجرای احكام  اسناد رسمی كيش – محمد طايفه نادی 

آگهی مناقصه
موضوع: بكارگيری پيمانكار جهت انجام كارهای 

عمرانی ناحيه 2 شهر رامسر 
شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند هشتم مصوبه 
رامسر  شهر  اسالمی  شورای    97/8/9 مورخ   89 شماره 
نسبت به بكارگيری پيمانكار  جهت انجام كارهای عمرانی 

ناحيه 2 شهر رامسر اقدام نمايد. 
و  اسناد  دريافت  جهت   توانند  می  شرايط  واجدين   .1
به   97/9/12 مورخ  تا  جزئيات  و  شرايط  ساير  از  اطالع  يا 
شهرداری رامسر مراجعه و يا با شماره تلفن 55250811-

011  تماس حاصل فرمايند. 
به  ريال    300/000/000 مبلغ  بايست  می  متقاضيان    .2
نامه  ضمانت  يا  واريز  رامسر  شهرداری   سپرده  حساب 

بانكی به همان ميزان ارائه نمايند. 
به  سوم  حاضر   – دوم   – اول  برندگان  كه  3.  در صورتی 
ترتيب ضبط خواهد  به  آنان  قرارداد نشوند سپرده  انعقاد 

شد. 
خواهد   97/9/13 مورخ  پيشنهادات  بازگشايی  تاريخ    .4

بود. 
5. شهرداری رامسر در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. 
قدرت اله شاه منصوريان 
سرپرست شهرداری رامسر 

آگهی مناقصه
موضوع: بكارگيری پيمانكار جهت انجام كارهای 

عمرانی ناحيه يك شهر رامسر 
مصوبه  دوم  بند  اجرای  در  دارد  نظر  در  رامسر  شهرداری 
رامسر  شهر  اسالمی  شورای    97/8/9 مورخ   89 شماره 
نسبت به بكارگيری پيمانكار  جهت انجام كارهای عمرانی 

ناحيه 1 شهر رامسر اقدام نمايد. 
و  اسناد  دريافت  جهت   توانند  می  شرايط  واجدين   .1
به   97/9/12 مورخ  تا  جزئيات  و  شرايط  ساير  از  اطالع  يا 
شهرداری رامسر مراجعه و يا با شماره تلفن 55250811-

011  تماس حاصل فرمايند. 
به  ريال    300/000/000 مبلغ  بايست  می  متقاضيان    .2
نامه  ضمانت  يا  واريز  رامسر  شهرداری   سپرده  حساب 

بانكی به همان ميزان ارائه نمايند. 
به  سوم  حاضر   – دوم   – اول  برندگان  كه  3.  در صورتی 
ترتيب ضبط خواهد  به  آنان  قرارداد نشوند سپرده  انعقاد 

شد. 
خواهد   97/9/13 مورخ  پيشنهادات  بازگشايی  تاريخ    .4

بود. 
5. شهرداری رامسر در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. 
قدرت اله شاه منصوريان 
سرپرست شهرداری رامسر 

آگهی فقدان سند مالکيت 
با ا عالم گم شدن سند مالكيت ملك مورد آگهی  آقای اصغر معصومی 
مورخه    69800 شماره  ذيل  شده  امضاء  گواهی  استشهاديه  تسليم  با 
وارده  درخواست  طی  تهران   153 رسمی  اسناد  دفترخانه   97/7/22

 1864
مورخه 1397/7/22 تقاضای صدور المثنی  سند مالكيت خود را نموده 
زير  شرح  به  ثبت  قانون  نامه  آئين   120 ماده  اجرای  در  مراتب  كه  اند  
مالك  معصومی  اصغر  آقای   خانوادگی:  نام  و  نام   .1 گردد:  می  آگهی 
بخش  در  واقع  اصلی    1839 از  فرعی   33 پالک:  2. شماره  ششدانگ  
9 تهران 3. علت گم شدن: جابجايی  4. خالصه و ضعيت مالكيت: سند 
مالكيت   كاداستری ششدانگ عرصه و ا عيان يكباب مغازه به مساحت 
 33 شماره  به  تفكيكی    68 قطعه  دوم  طبقه  در  واقع  مربع  متر   6/74
مجزی   و  مفروز  تفكيكی  هشت  و  شصت  قطعه  اصلی    1839 از  فرعی 
شده از يك فرعی از اصلی مذكور و اقع در بخش 9 حوزه ثبتی جنوب 
طبق  مشتركات  و  مشاعات  ساير  و  كل  عرصه   از  السهم  بقدر  تهران 
قانون تملك آپارتمان ها  ذيل شماره ثبت 67392   صفحه 418 دفتر 
120 امالک به شماره چاپی 639983  ب93 به نام  آقای اصغر معصومی 
مالكيت  سند  فقدان  اعالم  به  توجه  با  لذا  است.   شده  تسليم  و  صادر 
كس  هر  تا  اعالم  مراتب  المثنی  صدور  درخواست  و  الذكر   فوق  ملك 
نسبت به ملك مورد آگهی معامله كرده كه در قسمت چهارم اين آگهی  
ذكر نشده  يا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود می باشد بايد تا ده روز 
ارائه  انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن  از  پس 
اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض  اصل سند مالكيت يا سند معامله 
ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسليم خواهد كرد. 
18160 رئيس ا داره ثبت اسناد و امالک مولوی تهران – اميد ملك

آگهی مناقصه
موضوع: بكارگيری پيمانكار جهت انجام كارهای 

عمرانی ناحيه 3 شهر رامسر 
شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند هشتم مصوبه 
رامسر  شهر  اسالمی  شورای    97/8/9 مورخ   89 شماره 
نسبت به بكارگيری پيمانكار  جهت انجام كارهای عمرانی 

ناحيه 3 شهر رامسر اقدام نمايد. 
و  اسناد  دريافت  جهت   توانند  می  شرايط  واجدين   .1
به   97/9/12 مورخ  تا  جزئيات  و  شرايط  ساير  از  اطالع  يا 
شهرداری رامسر مراجعه و يا با شماره تلفن 55250811-

011  تماس حاصل فرمايند. 
به  ريال    300/000/000 مبلغ  بايست  می  متقاضيان    .2
نامه  ضمانت  يا  واريز  رامسر  شهرداری   سپرده  حساب 

بانكی به همان ميزان ارائه نمايند. 
به  سوم  حاضر   – دوم   – اول  برندگان  كه  3.  در صورتی 
ترتيب ضبط خواهد  به  آنان  قرارداد نشوند سپرده  انعقاد 

شد. 
خواهد   97/9/13 مورخ  پيشنهادات  بازگشايی  تاريخ    .4

بود. 
5. شهرداری رامسر در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. 
قدرت اله شاه منصوريان 
سرپرست شهرداری رامسر 

توضيحات :
- درج آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي 

كند .
- هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد .
- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .

- هر گونه پرداخت پس از تَأمين اعتبار بصورت اسناد خزانه اسالمي 
با سررسيد سال 97 و 98و99  مي باشد . 

- هيچگونه تعديل و مابه التفاوت مصالح به اين پروژه تعلق نمي گيرد 
.

- ارائه ضمانتنامه بانكي بعنوان تضمين الزامي و به پيشنهادات فاقد 
ضمانت نامه ترتيب اثر داده نخواهد شد .

- عواقب هرگونه اطالعات نادرست بعهده پيمانكار مي باشد .
- مهل�ت تحوي�ل پاكته�اي اس�ناد مناقصه ت�ا پايان وق�ت اداري 

روزدوشنبه  97/09/19  مي باشد 
- محل تحويل پاكتهاي مناقصه حراست شهرداري دهلران مي باشد .

- اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشائي مي باشد .
- تاريخ بازگشائي پاكتهاي مناقصه ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه 

97/09/20  مي باشد .  
- تأمين اعتبار پروژه از محل اعتبارات عمراني سال 97 مي باشد .

-  كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار مي باشد .
-ساير اطالعات در اسناد دپيمان مندرج ميباشد.

- در صورت هر گونه سئوال واحد فني شهرداري پاسخگوي سئواالت 
مي باشند .

تلفن   تماس    :  08433723933    -     09188420473  
                 

        شهردار ي  دهلران 

تحت والیت آمریکا 
گاو شیرده شده اند

2

حمایت ماکرون از خشونت پلیس فرانسه
آتش خشم معترضان در خیابان های پاریس شعله ور شد

هفتله دوم تظاهلرات علیله سیاسلت هلای اقتصادی 
دولت فرانسله، به تظاهرات های خشلونت آمیز در نقاط 
مختلف پاریس، کشته شلدن 2 نفر، زخمی شدن 600 تن 
دیگر و بازداشلت شلدن 130 معترض منجر شد. امانوئل 
ماکرون رییس جمهور فرانسه اما در اولین واکنش به این 
اعتراضات خشونت آمیز بیان کرد که معترضان باید شرم 
کنند! پایتخت و دیگر شلهرهای فرانسله از صبح شنبه 
شاهد تظاهرات و اعتراضات گسلترده نسبت به افزایش 
قیمت حامل های انرژی و دیگر سیاسلت های اقتصادی 
دولت ماکرون بود. این اعتراضات حتی در نیمه شب شنبه 
نیز ادامه یافت و روز گذشلته به اوج خود رسلید. پلیس 
فرانسه اما با شدت گرفتن این اعتراضات با خشونت وارد 

میدان شد و برای متفرق کردن هزاران  ...

  توان مقابله رژیم صهیونیستی
 از 33 روز به 2 روز رسیده است

  آمریکا غلط می کند ملت ایران را 
تهدید کند

15

نصیحت رهبر انقالب به حکام برخی کشورهای اسالمی  برای بازگشت به والیت اسالم
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جانش�ین فرمانده کل س�پاه با بیان اینکه بسیج باطل السحر 
تمام فتنه های دش�منان علیه انقاب اس�امی است، گفت: 
امروز بس�یجیان دش�من را متفرق کرده و ابزاره�ای او را از 

خاصیت انداخته و انتخاب گزینه نظامی را منتفی کرده اند.

به مناسبت 5آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام 
خمینی)ره(، روز گذشته  اجتماع 25هزار نفری بسیجیان با حضور سردار 
حسین سالمی جانشین فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی و 
س��ردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول اهلل تهران بزرگ در 
حرم مطهر امام راحل برگزار شد. سالمی طی سخنانی در این اجتماع،  با 
بیان این که تاریخ ۴۰ساله انقالب اسالمی به خوبی ژرف اندیشی امام)ره( 
در تشکیل بسیج را نش��ان داد، اظهار داشت: بسیج فرمول عبور نظام و 
انقالب از همه سختی ها شد و در برابر دشمنان نظام و انقالب صف کشید، 
زمانی که همه قدرتمندان عالم تصمیم گرفتند، انقالب را با شکست مواجه 
کرده و به تمام جهان ثابت کنند، بدون اتکا به قدرت های بزرگ نمی توان 
حکومت تشکیل داد، این بسیج بود، که با تبعیت از امام)ره( و رهبری این 

نظریه شوم را باطل کرد، بسیج باطل السحر تمام فتنه های دشمنان علیه 
انقالب اسالمی است. وی بسیجیان را مظاهر نزول مالئک الهی از آسمان 
بر زمین دانست و گفت: بسیجیان فرشتگانی هستند، که اسالم را یاری 
و شرف مسلمین را حفظ می کنند و این به مفهوم شکست ناپذیری این 
ملت است، بسیجیان مرگ را به استهزا گرفته و مرگ در راه خدا را سعادت 
می دانند، به استقبال خطر می روند، تا خطر به استقبال ملت ایران و سایر 
ملل مسلمان نیاید، کسی در این شرایط نمی تواند، بر ملت ما مسلط شود، 
بسیجیان نور خدا را در این کشور جلوه گر ساخته اند و دشمن در محاسبات 

خود عبور از شما را ممکن نمی داند.

    بسیج انتخاب گزینه نظامی را منتفی کرده است
سالمی ادعاهای آمریکا را اباطیل خواند و افزود: امروز رهبر عظیم الشان 
انقالب اسالمی شجره طیبه بسیج را هدایت می کند، امروز بسیجیان 
دشمن را متفرق کرده و ابزارهای او را از خاصیت انداخته و انتخاب گزینه 
نظامی را منتفی کرده اند. وی با بیان این که اگر دشمن از گزینه نظامی 
اس��تفاده نمی کند به دلیل این است که نمی تواند، گفت: شما بسیجیان 

رمز بقا، جاودانگی، عزت، کرامت و شرف این امت نه تنها در ایران که در 
سراسر جهان اسالم هستید و سربندهای جهاد که امروز بر سر مبارزان 
جوان در کشورهای اس��المی بسته شده است، یادگار سربندهای دفاع 
مقدس است. جانشین فرمانده کل سپاه با بیان این که تنها راه سعادت 
ما از جهاد عبور می کند، افزود: دشمن نیازمند شکست های بیشتر و ما 
نیازمند پیروزی های بیشتر هستیم، امروز دشمن اقتصاد ما را هدف قرار 
داده است اما ما تجربه داریم که در هر نقطه ای در برابر دشمن ایستادیم، 
قدرتمندتر شدیم، زمانی که به ما تهاجم نظامی کردند، قدرت دفاعی ما 
جهانی شد و توانستیم، به درجه ای از قدرت نظامی برسیم که در برابر هر 
قدرت بزرگ نظامی بایستیم. وی اضافه کرد: اگر دشمن هوس حمله به 
ما داشته باشد او را تعقیب کرده و شکستی ابدی برای او رقم خواهیم زد.
سالمی با بیان این که با قدرت بسیج می توان در زمینه اقتصادی نیز پیروز 
شد، گفت: برای رفع محدودیت ها باید با فقر جنگید تا دشمن را مایوس 
کرد، بسیجیان عصاره هویت اس��المی و انقالبی هستند و هر کجا هر 
خطری باشد و هر مشکلی برای مردم بروز کند بسیجیان در آنجا حاضر 
هستند و اگر زلزله ای بیاید و خانه های مردم را تکان دهد اولین نفراتی 

که به یاری مردم می ش��تابند بسیجیان هستند و شما بودید که در زمان 
جنگ سینه ستبر کردید و ایستادید.

    بسیج آماده کمک برای بهبود شرایط کشور است
سردار رضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ هم 
طی سخنانی اظهار داش��ت: فرماندهان و  مسئوالن رده های مختلف 
بس��یج سپاه تهران که در  این همایش ش��رکت کرده اند، برای تحکیم 
بیعت با امام و رهبری در اینجا جمع شدند و آمده اند تا بگویند ما در صحنه 
هستیم تا به ایفای نقش در صحنه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی 
و  امنیتی بپردازیم. وی افزود: بسیجیان گرد هم آمده اند تا بگویند برای 
تحقق بسیج  جهان اسالم سر از پا نمی شناسیم و برای تحقق این مهم 
در عرصه بین المللی آماده جهاد هستند. فرمانده سپاه محمد رسول اهلل 
تهران ادامه داد: بسیجیان تهران با اتحاد خود آماده کمک به بهبود اوضاع 
کشور هستند. به گزارش سپاه نیوز، امروز ما آماده ایم تا هسته های بسیج 
ادیان را در تهران ش��کل دهیم زیرا مردم تهران آماده جانفشانی در راه 

انقالب هستند.

بسیج باطل السحر فتنه های دشمنان علیه انقالب است
سردار سالمی در اجتماع 25 هزار نفری بسیجیان در حرم امام )ره(:

  سیاست  
 تحت والیت آمریکا 
گاو شیرده شده اند

  دکتر اصغر زارعی 
یادداشت

پیروزی با مقاومت است
آب��رو و عزت مؤمنین و به تبع آن، جهان اس��الم در زمره یکی از مهم ترین 
آموزه های دینی به شمار می رود؛ به گونه ای که حتی در روایات، حرمت کعبه 
برابر و بدیل آن ذکرشده است. هر فرد یا حکومتی که با مواضع و کردار خود 
به گونه ای رفتار کند که ش��أن اسالم و مسلمانان افزایش یابد یا به عکس، 
تنزل و کاهش پیدا کند، در زمره مؤمنین یا در نقطه مقابل، در صف منافقین 
و مشرکین قرار می گیرد. امروز عربستان سعودی که به نهج و شیوه یزیدیان 
حکومت می کند، طابق النعل بالنعل، نقش پیاده نظام استکبار را بازی کرده 
و مجری توطئه ها و فتنه های شوم آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه 

و جهان اسالم است.
دردآورتر اینکه سیاست های فعلی قارون های سرزمین حجاز، نه تنها عامل 
عملیاتی ش��دن راهبردهای زرس��االران بین المللی، یکی پس از دیگری 
است، بلکه به الگویی برای برخی کش��ورهای جهان اسالم نیز بدل شده 
است. س��عودی ها به درجه ای از سرسپردگی رسیده اند که آمریکا رسماً بر 
این واقعیت صحه می گذارد و از سقوط این حکومت قرون وسطایی ظرف 
دو هفته در صورت عدم حمایت از آن ها س��خن به میان می آورد و از سوی 
دیگر تصریح می کند که ریاض، شریکی راهبردی برای ایجاد ثبات مدنظر 

آن ها در غرب آسیا محسوب می شود.
بدتر از آن اینکه، ترامپ نخس��تین رئیس جمهور آمریکاست که عربستان 
را آش��کارا موردانتقاد قرار می دهد و با کم اهمیت جلوه دادن جایگاه ریاض 
در سیاس��ت خارجی آمریکا اعالم کرده است که آل سعود برای واشنگتن 
همچون »گاوی شیرده« هس��تند که هر وقت نتوانند به کاخ سفید دالر و 
طال بدهند، دستور ذبح آن را صادر می کند، یا از دیگران می خواهد این اقدام 
را انجام دهند! این واقعیتی است که همه دوستان و دشمنان آمریکا به ویژه 
خود آل س��عود از آن آگاهند اما فاجعه اینجاست که قبیله سعودی در برابر 
این توهین آشکار، عکس العملی نش��ان نداد که هیچ، روابط خود را با کاخ 
سفید مستحکم تر کرد و حتی رسانه های این کشور در نمایشی مضحک به 
توجیه این نام گذاری خفت بار روی آوردند. به عنوان مثال، روزنامه سعودی 
»عرب نیوز« طی تحلیلی در این خصوص نوشت که پس از صادرات شیر 
شتر عربستان به آمریکا این شیرها با استقبال مصرف کننده آمریکایی مواجه 

شده و آن ها به این تولید جدید عطش نشان داده اند!!
این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا برای بهبود اوضاع تولید و اشتغال 
داخلی به خصوص در حوزه صنایع نظامی به فرصت فروش چند صد میلیارد 
دالری سالح به مرتجعین حاش��یه خلیج فارس چشم دوخته و همچنین 
نیازمند همیاری و همکاری آن ها به اصطالح برای مهار ایران اس��المی 
است اما رهاورد ترامپ برای شرکایش جز اختالف، تحقیر و باج خواهی چیز 
دیگری نیست. از این منظر، رفتارهای خصمانه واشنگتن در قبال تهران 
و تش��دید ایران هراسی، قطعه ای از پازل سوداگرایانه ترامپ در غرب آسیا 
محسوب می شود. لذا کلیددار کاخ سفید، امنیت شرکای منطقه ای خود را 
دستاویزی برای تغذیه اقتصاد مقروض و بدهکار خود با منابع ارزی حاصل 
از فروش نفت آن ها می بیند و دراین باره، همه تعارفات سیاسی و اقتصادی 

را کنار گذاشته است.
از باب مثال، ترامپ طی یک سخنرانی در ایالت ویرجینیا به تماس تلفنی 
خود با ملک سلمان اش��اره و اظهار داشت که پادشاه عربستان را مخاطب 
قرار داده و به وی گفته اس��ت که سعودی ها با در اختیار داشتن تریلیون ها 
دالر، از تأمین امنیت خود عاجزند و در صورت درگیر شدن ریاض در جنگ، 
میلیون ها کشته روی دست پدرجد تروریست ها باقی خواهد ماند. اظهارات 
تحقیرآمیز ترامپ سبب شد تا گروهی از رسانه های عربی نیز با نگاه انتقادی 
به روابط ریاض- واشنگتن نگریسته و سران سعودی را به دلیل وادادگی و 
عدم واکنش به مزخرفات رئیس جمهور آمریکا سرزنش کنند. ازجمله نشریه 
»القدس العربی«، در مقاله ای تحلیلی با یادآوری این سودرسانی کالن و 
هنگفت، این گونه نتیجه گرفت که عربستان با مواضع توهین آمیز رهبران 
واشنگتن مواجه شده و در این رابطه، کسی جز حاکمان ریاض مقصر نیست.

رفتارهای توهین آمیز ازاین دس��ت نسبت به س��عودی ها در دوره ریاست 
جمهوری ترامپ مس��بوق به س��ابقه اس��ت. حدود 6 ماه پیش نیز ولیعهد 
جاه طلب عربس��تان سفری 18 روزه به آمریکا داشت که دستمایه گزارش 
روزنامه لبنانی »العهد« شد و در آن از بدرقه به شدت تحقیرآمیز بن سلمان 
از جانب ترامپ نوشت. رئیس جمهور آمریکا افزون بر اینکه پول سعودی ها 
را در قبال فروش س��الح به آن ها نقداً دریافت می کند، هزینه هایی که در 
سوریه و دیگر نقاط منطقه صورت داده را نیز برای آن ها فاکتور کرده است؛ 

ضمن اینکه فرامین خود را برای آن ها الزم االجرا می داند.
یک��ی از این موارد، در جنگ یمن عینیت یافته اس��ت. ائتالف عربی جز با 
چراغ سبز آمریکا نمی توانست به یمن حمله کند و حاال که حدود چهار سال 
از این نبرد بی حاصل گذشته و س��عودی ها روزبه روز خود را در این باتالق 
گرفتارتر می بینند، بازهم با اشاره آمریکا فتیله جنگ پایین کشیده شده و با 
بهانه های حقوق بشری به دنبال خاتمه بخشیدن آبرومندانه به این جنایت 
هستند. به بیان دیگر، عربستان نه در شروع و نه در پایان دادن به این جنگ، 
فاقد رأی مس��تقل بوده و تنها نقش مباشرت را در آن برعهده گرفته داشته 
است. این در حالی اس��ت که ریاض و ابوظبی باآن همه ادعا و برخورداری 
از سالح های کادوپیچ شده غرب، بعد از قریب به نیم دهه از تصرف شهر و 
بندر »الحدیده« عاجز مانده اند و حاال هم از دست از پا درازتر به اشاره عمو 

سام برای جلوگیری از آبروریزی بیشتر باید از یمن خارج شوند.
در مورد فلسطین و توطئه ش��وم »معامله قرن« نیز عربستان، به معنای 
واقعی کلمه مایه ننگ مسلمانان شده و در حال اجرای موبه موی نسخه 
دیکته شده آمریکا برای خارج کردن فلس��طین از اولویت جهان اسالم 
است. جالب اینجاست که هرچه نقش��ه ها و خیانت ها علیه ملت مظلوم 
فلس��طین بیش��تر می ش��ود، پیروزی ها و فتوحات م��ردم و مجاهدان 
سرزمین های اشغالی هم مضاعف می گردد. طی 7۰ سال گذشته در هیچ 
برهه ای، امت اسالم شاهد این سطح از دشمنی علیه آرمان قدس نبوده و 
درعین حال نیز این حجم از دستاوردهای نظامی و سیاسی برای مقاومت 

نیز سابقه نداشته است.
و باالخره اینک��ه به تعبیر رهبر حکیم انقالب در جمع میهمانان کنفرانس 
وحدت اسالمی »چرا باید حکام اسالمی در حرکت جنایت آمیز علیه فلسطین 
و مردم یمن با آمریکا همراه ش��وند؟ این حکام مطمئن باشند که در هر دو 
جبهه، هم پیروزی با مردم فلسطین و یمن است و آمریکا و تبعه آمریکا در 

این قضیه شکست خواهند خورد.« )۴ آذر 97(
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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقاب اسامی دوشنبه گذشته)۲۸ /۱۳۹۷/۸( 
در ابت�دای جلس�ه درس خارج فق�ه، به بیان حدیث�ی از حضرت رس�ول اعظم 
صلی اهلل علیه وآله وس�لم درباره ویژگی ه�ای »نزدیک ترین افراد ب�ه پیامبر در 
روز قیامت« پرداختند. پایگاه اطاع رس�انی KHAMENEI.IR به مناس�بت 
فرارسیدن سالروز میاد پیامبر گرامی اسام، متن و فیلم این سخنان را منتشر 

کرد. 

متن سخنان رهبر انقالب بدین ش��رح است: »در موقف قیامت همه سختی ها و وحشت ها و 
ترس ها و اهوال گوناگون برای انس��ان وجود دارد، و فرقی هم نیست بین مؤمن و غیرمؤمن: 
َیوَم َیِفرُّ الَمرُء ِمن اَخی�ِه * َو اُمِّه؛ َواَبیِه * َو صاِحَبتِه؛ َو بَنیِه   * لُِکلِّ امِرٍئ ِمنُهم َیوَمئٍِذ َشأٌن ُیغنیه؛ 
یک چنین روزی است روز قیامت، که در آیات کریمه قرآن، بخصوص در سوره های اواخر قرآن 
خیلی زیاد به احوال و اهوال در قیامت پرداخته شده. خب در یک چنین معرکه سختی که اهّمّیت 
و سختی آن موقف اصاًل برای ما قابل تصّور نیست، انسان دنبال یک مرجع امنی می گردد؛ یک 
جایی که به آن پناه ببرد، به آن تکیه کند، در زیر س��ایه آن باشد. آن کسی و آن جایگاهی که از 
همه اشخاص و جایگاه ها در قیامت امنّیت بیشتری به انسان می دهد، جایگاه پیغمبر اکرم است. 
اگر کسی بتواند خودش را نزدیک آن بزرگوار برساند، اطمینان خاطر پیدا می کند، احساس یک 
امنّیتی می کند؛ مثل دنیا دیگر؛ وضع دنیا را مالحظه کنید: اگر چنانچه در جایی که سختی هست، 
مشکل هست، تهاجم هست، دزدی هست، رذالت هست، یک نفر انسانی که آنجا در معرض 
همه اینها قرار گرفته، بخواهد خودش را امنّیت بدهد، یک کسی را پیدا می کند، یک شخصّیتی 
را پیدا می کند که قوی باش��د، مستحکم باشد و فوراً می رود نزدیک او می ایستد. در قیامت هر 
کسی بتواند نزدیک نبّی مکرم اسالم قرار بگیرد، دیگر آنجا یک احساس امنّیتی دارد. خب، چه 
کس��ی می تواند برود آن نزدیک؟ خالیق جن و اِنس از اّولین و آخرین که در آنجا جمعند، همه 
مایلند که خودشان را برسانند به این بزرگوار؛ می بینند مقام و مرتبه او را، می بینند مقامی دارد که 
»َیغبُِطُه بِِه ااَلوَّلونَ  َو اآلِخرون «، آن را می بینند و می خواهند، اّما می توانند؟ نه، همه نمی توانند. 

این روایت می  گوید وسیله ای که شما بتوانید با آن، خودتان را نزدیک پیغمبر بکنید، چیست؛ آن 
را دارند به ما یاد می دهند.«

در بخش دیگری از متن س��خنران رهبری، آمده است: »اینجا دار عمل است، آنجا دار نتیجه 
است. اینجا یک کارهایی را به ما یاد داده اند، گفته اند این کارها را انجام بدهید که اگر این کارها 
را اینجا در این دوره کوتاه -کوتاه است دیگر، این دنیا یک لحظه از عمر ابدی است، یک لحظه 
اس��ت؛ نود سال، صد سال اگر کسی عمر کند، یک لحظه اس��ت در مقابل آن عمر ابدی عالم 
آخرت- انجام دادیم، اگر در این یک لحظه انسان این چیزها را رعایت بکند، در آن موقف دشوار 
به دردش میخورد. حاال اینها چیست؟ چند مورد را ذکر کرده اند. خود حضرت فرمودند: اَقَربُُکم 
َغداً ِمّنی، نزدیک ترین شما به من، ِفی الَموِقف -یعنی در قیامت- اّول این فرد است: اَصَدُقُکم  
لِلَحدیث؛ آن کسی که راستگوتر است، در حرف زدن راستگو است، آنچه می گوید از روی صدق 
بیان می کند؛ دروغ و تهمت و شایعه و حرف ضعیف و قول بغیر علم و مانند اینها در آن نیست. 
»صدق« یعنی انطباق با واقع، آنچه را واقع است -که او می داند واقع است- بیان می کند؛ اَصَدُقُکم  
لِلَحدیث. َو آداُکم لاَِلمانَة؛ آن کسی که بیشتر از همه اداء امانت می کند؛ که مکّرر عرض کرده ایم 
که امانت فقط این نیست که حاال یک پولی شما دست بنده بسپرید، بنده آن را به شما برگردانم؛ 
این یکی از انواع امانت است. همه آن چیزهایی که مردم به ما می سپرند، امانت های مردم است؛ 
مقام را به ما می سپرند، امنّیت را به ما می سپرند، دینشان را به ما می سپرند، حفظ نوامیسشان را به 
ما می سپرند؛ همه این چیزها امانت های مردم دست ما است. ما حکومتیم دیگر؛ هر کسی هر جا 
هست؛ یکی مثل بنده در یک جایگاهی قرار دارد، یکی در جایگاه دیگری قرار دارد، یکی قاضی 
است، یکی مسئول تعلیم و تربیت است، یکی امام جماعت است؛  همه اینها امانت هایی است که 
دست ما سپرده است؛ اداء امانت. هر کدام بهتر اداء امانت کردید، آنجا جایتان به حضرت نزدیک تر 
اس��ت و امنّیتتان بیشتر است. َو اَوَفاُکم بِالَعهد؛ در مورد پیمان های فردی و اجتماعی، وفای به 
این عهد ها بکنید؛ که البّته مهم ترینش پیمان های اجتماعی است؛ این قراردادهای اجتماعی، 
این حقوق شهروندی است. خب این چیزهایی که حاال امروز فرنگی ها یاد گرفته اند می گویند 
»حقوق شهروندی«، ماها هم از اینها می خواهیم یاد بگیریم! حرف هایی که در روایات ما و در 

قرآن ما هست، حاال ما داریم از غربی ها اینها را یاد می گیریم! خب اینجا دارد می گوید »اَوفاُکم 
بِالَعهد«؛ »عهد« یعنی قرارداد، آن چیزی که بین ش��ما و بین دیگران قرارداد بسته شده. شما 
وقتی در یک محیط با هم زندگی میکنید، یک قراردادی با هم بسته اید دیگر؛ مثل این است که 
در یک آپارتمانی ده خانواده زندگی می کنند؛ اینها ولو هیچ کاغذی هم امضا نکرده اند، اّما یک 
معاهداتی در مقابل هم دارند؛ این چیز قهری است دیگر؛ مثاًل تو سر و صدا نکن که در خانه او 
بّچه اش از خواب بیدار نش��ود، او هم سر و صدا نکند که بّچه تو از خواب بیدار نشود؛ این قرارداد 
روشنی است دیگر؛ حقوق شهروندی یعنی اینها. َو اَحَسُنُکم ُخُلقاً؛ یکی از چیزها هم این است که 
خوش اخالق باشید؛ بداخالق و عبوس بودن و اینکه در خانه یک  جور، در محّل کار یک جور، 
با مردم یک جور، با تکّبر، با اوقات تلخی رفتار کردن، خیلی بد است. آن کسانی که »اَحَسُنُهم 
ُخلقاً« هستند، آنجا نزدیک ترند. َو اَقَربُُکم ِمَن الّناس؛ مردمی بودن. ببینید، سبک زندگی اسالمی 
اینها است. باز همین »مردمی بودن« هم از حرف هایی است که حاال متجّددین و مانند اینها 
فکر می کنند که از دیگران یاد گرفته اند؛ نه، اینها در روایات ما است. مردمی باشید، با مردم باشید. 
معنای با مردم بودن این نیس��ت که فرض کنید انسان به چهار نفر از طبقه ممتازه بگوید اینها 
مردمند؛ نه، یعنی توده مردم، طبقات پایین مردم، عاّمه مردم؛ با اینها باشید، بین اینها باشید، مثل 
آنها زندگی کنید، در حّد آنها زندگی کنید، پیش آنها تواضع کنید؛ اینها معنای مردمی بودن است.

   همیشه بانشاط و پرانگیزه در صحنه باشید
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اخیراً هم در دیدار جمعی از خانواده های شهدای امنیت، 
آنان را به حرکت در راه شهدایشان در خدمت به مردم توصیه کرده و فرمودند: همیشه بانشاط و 
پرانگیزه در صحنه باشید و همان طور که شهدایتان به کشور، نظام و اسالم خدمت کردند، شما 
هم خدمت کنید. در این دیدار که خانواده های ش��ش شهید امنیت کشور حضور داشتند، رهبر 
انقالب اسالمی با اشاره به سختی های دوران خدمت شهدای امنیت، تأکید کردند: »محل خدمت 
این شهدا یکی از سخت ترین محل های خدمت)غرب کشور( است. این شهدای شما در زمان 

حیاتشان واقعاً مثل یک شهید عمل کردند.

نزدیک ترین افراد به پیامبر در روز قیامت
آیت اهلل خامنه ای در ابتدای جلسه درس خارج فقه خود تشریح کردند

نصیحت رهبر انقالب به حکام برخی کشورهای اسالمی  برای بازگشت به والیت اسالم

شفاف سازی مبادالت بانکی تصویب شد
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه 
شنبه گذش��ته خود، پیش��نهادهای بانک مرکزی 
درجهت تسهیل و شفاف س��ازی مبادالت بانکی و 
مقابله موثرتر با پولش��ویی را تصوی��ب کرد. در این 
جلسه که با حضور آیت اهلل صادق آملی الریجانی، 
حجت االس��الم حس��ن روحانی و علی الریجانی 
رؤسای قوای قضاییه، مجریه و مقننه تشکیل شد، 
محمدباقر نوبخت رییس س��ازمان برنامه و بودجه، 
کلیات منابع و مصارف بودجه سال98 کشور را ارائه کرد که از محورهای اصلی آن تأمین 

عدالت اجتماعی، توجه به معیشت مردم و رشد اشتغال و حمایت از تولید داخلی است.

مردم از گرانی  افسارگسیخته رنج می برند
آیت اهلل سیداحمد خاتمی خطیب نمازجمعه تهران 
به دغدغه های اقتصادی و معیش��تی مردم اشاره و 
اظهار داش��ت: این مردم شایسته بهترین تکریم ها 
هستند اما امروز از گرانی های افسارگسیخته در رنج 
هس��تند. وی با بیان اینکه برای حل مسائل کشور 
نیازمند مدیریت جهادی گفت: ما تشکر می کنیم از 
کارها و اقداماتی که صورت می گیرد اما بر کارها باید 
نظارت شود متاسفانه برخی کاالها که هیچ ربطی به 
خارج ندارد سه و ده برابر شده است. خطیب نمازجمعه تهران ادامه داد: مسئوالن نظارتی 

باید جلوی این گرانی های خودساخته را بگیرند.

ریسک پذیری اروپا بسیار پایین است
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پس 
از س��فری دو روزه به ایتالیا، درب��اره همکاری های 
اقتصادی ایران با اروپا گفت: احس��اس می کنم این 
آمادگی وجود دارد، اگرچه ریسک پذیری کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا تا حد قابل توجهی پایین بوده، ولی 
از نظر تعهد سیاسی این تعهد وجود دارد و باید ببینیم 
تا کجا آمادگی دارند ای��ن کار را پیش ببرند. وی در 
پایان این سفر هم در صفحه شخصی خود در فضای 
مجازی، از اروپا خواست که درباره اجازه دادن به آمریکا جهت تعیین تکلیف کردن برای 

آنها تصمیم قاطعی بگیرد.

دفاع آمریکا از حقوق بشر خنده دار است
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش 
به سخنان اخیر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره 
تروریسم و حقوق بشر در ایران اظهار داشت: از مقامات 
دولتی که موضوع حقوق بش��ر و جان انسان ها را به 
حجم مبادالت تجاری و می��زان دالرهای دریافتی 
ناشی از قراردادهای آمریکا پیوند می زنند، بیش از این 
انتظاری نمی رود. وی افزود: در این ش��رایط آمریکا 
نمی تواند و نباید برای حقوق بشر در دیگر کشورها، آه 
و ناله کند. دفاع دولت آمریکا از حقوق بش��ر به ازای میزان دالرهای دریافتی، تنها موجب 

استهزاء و قلب واژه حقوق بشر خواهد شد.

در خجس�ته س�الروز میاد پیامب�ر رحمت و هدای�ت حضرت 
رسول اکرم)ص( و حضرت امام صادق)ع(، روز گذشته مسئولین 
نظام، میهمانان شرکت کننده در سی ودومین کنفرانس وحدت 
اسامی، سفرای کشورهای اسامی و جمعی از قشرهای مختلف 

مردم با رهبر معظم انقاب اسامی دیدار کردند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، تنها راه سعادت و رستگاری بشریت 
را تبعیت از دین اس��الم و نور قرآن دانستند و با اشاره به گسترش روزافزون 
بیداری اسالمی و روحیه مقاومت در میان ملت های مسلمان و دستپاچگی 
آمریکا و متحدانش از این پدیده مبارک، گفتند: انقالب اسالمی به عنوان یک 
الگو، به برکت چهل سال مقاومت و ایستادگی ملت ایران اکنون به شجره 
طیبه و تناوری تبدیل شده است که تهدیدها و حرکات خباثت آمیز آمریکا و 
رژیم صهیونیستی همچون گذشته تأثیری نخواهد داشت و قطعاً با شکست 
مواجه خواهد شد. ایشان در ابتدای سخنان خود با تبریک سالروز میالد نبی 
رحمت حضرت محمد)ص( و حضرت امام صادق)ع(، پیامبر اسالم را خورشید 
فروزانی خواندند که خداوند متعال آن را در دوران جهل و فریب جاهلیت، به 
بشریت اعطاء کرد و آن حضرت با دین آسمانی اسالم و کتاب نورانی قرآن، 

زمینه فالح و رستگاری بشریت را فراهم کرد.

   تفکر مقاومت و روحیه بیداری اسامی
رهبر انقالب با اشاره به نیاز مستمر بشریت به رحمت و هدایت و نور پیامبر 
اسالم)ص(، افزودند: انسان ها امروز نیز به دلیل حضور قدرت ها و ظلم ناشی 
از اعمال مجرمانه آنها و جهل و فریب و نبود عدالت، گرفتار انواع مشکالت 
و س��ختی ها هستند که تنها راه رهایی از این رنج ها، پاسخگویی به دعوت 
نبی مکرم اس��الم)ص( و حرکت در مس��یر هدایت اس��الم و قرآن است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، گسترش جریان مقاومت و روحیه بیداری اسالمی 
در منطقه را به عنوان یک نمونه، نتیجه حرکت در مسیر هدایت اسالم و قرآن 
دانستند و گفتند: علت اینکه قدرتمندان مستکبر دنیا و در رأس آنها آمریکای 
جنایتکار و شیطان بزرگ به منطقه غرب آسیا حساس هستند، روحیه اقبال 
به اسالم و بیداری اسالمی در میان ملت های منطقه است. ایشان با اشاره به 
هراس قدرت  ها از بیداری ملت های اسالمی، خاطرنشان کردند: در هرجایی 
که اس��الم بر دل و جان مردم مسلط شده، استکبار سیلی خورده است و ما 
جداً معتقدیم استکبار بار دیگر در این منطقه از بیداری اسالمی سیلی خواهد 
خورد. رهبر انقالب خطاب به روشنفکران و علمای دینی تأکید کردند: هرچه 

می توانید حرکت بیداری اسالمی و مقاومت را در منطقه تقویت کنید، زیرا تنها 
راه نجات منطقه گسترش این تفکر و روحیه است. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
همچنین خطاب به حکام برخی کشورهای اسالمی گفتند: نصحیت ما به 
شما این است که به والیت اسالم برگردید و تحت »والیت اهلل« قرار گیرید 
زیرا »والیت آمریکا و طاغوت« برای شما فایده ای نخواهد داشت. ایشان با 
اشاره به برخی کشورهای منطقه که به جای تبعیت از اسالم و قرآن از آمریکا 
پیروی می کنند، خاطرنشان کردند: آمریکا بنا بر طبع استکباری خود، این 
کشورها را تحقیر می کند و همانگونه که همه دیدند، رییس جمهور یاوه گوی 
آمریکا، حکام سعودی را به »گاو شیرده« تشبیه کرد. رهبر انقالب اینگونه 
تحقیرها را توهین به مردم عربستان و به ملت های مسلمان منطقه خواندند 
و افزودند: برخی حکام اسالمی در دو حرکت جنایت آمیز در فلسطین و یمن، 
همراه آمریکا شده اند اما قطعاً پیروزی با مردم فلسطین و با مردم یمن خواهد 

بود و آمریکا و دنباله روهای آن در این قضایا شکست خواهند خورد.

   رژیم صهیونیستی ضعیف شده است
حضرت آیت اهلل خامنه ای، قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی را در منطقه 
به مراتب ضعیف تر از قبل دانستند و گفتند: رژیم صهیونیستی چندین سال 

پیش، بعد از ۳۳روز، در مقابل حزب اهلل لبنان شکست خورد، دو سال بعد در 
مقابل فلسطینی ها، تنها 22روز دوام آورد که این مدت در جنگ بعدی غزه، 
تبدیل به 8روز ش��د و هفته پیش در مقابل مقاومت فلسطین، بعد از 2روز، 
شکست را متحمل شد که همه این موارد نش��ان دهنده ضعف روزافزون 
رژیم صهیونیستی است. ایشان با اشاره به سنت تخلف ناپذیر الهی مبنی بر 
یاری ملت هایی که با اتکا به خداوند در مقابل قدرت ها ایستادگی می کنند، 
خاطرنش��ان کردند: در یمن نیز با وجود همه سختی ها و جنایت هایی که 
مردم این کشور از جانب آل سعود و همراهانش و دولت پشتیبان آنها یعنی 
آمریکا متحمل می شوند، اما قطعاً پیروزی با ملت یمن و انصاراهلل خواهد بود. 
رهبر انقالب، پیروزی ملت فلسطین را بر اساس سنت الهی قطعی برشمردند 
و افزودند: علت اصلی دستپاچگی آمریکا و متحدانش و یاوه گویی ها و اقدامات 
ظالمانه و جنایت آمیز آنها، ایستادگی و مقاومت ملت های مسلمان در منطقه 
است که این مقاومت حتماً نتیجه خواهد داد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
اشاره به مقاومت ۴۰ساله ملت ایران با وجود همه سختی ها و فشارها، تأکید 
کردند: آمریکا و رژیم صهیونیس��تی غلط می کنند که ملت ایران را تهدید 
کنند. ایشان با اشاره به شکست سیاست های تهدید و تحریم آمریکا در قبال 
جمهوری اسالمی ایران، گفتند: ملت ایران به برکت مقاومت و در سایه ایمان 

به خداوند و اعتقاد به وعده های الهی، در برابر همه توطئه ها همچون کوه 
ایستاد و امروز، نظام اسالمی و ملت ایران شجره طیبه ای است که روزبه روز بر 
پیشرفت و توانایی آن افزوده می شود و این، یک نسخه پیشرفت برای دنیای 
اسالم است. رهبر انقالب اسالمی در پایان، وحدت و یکدلی و یک زبانی را 

تنها راه غلبه دنیای اسالم بر توطئه ها دانستند.

    می گویند از مظلومان حمایت نکنید
پیش از سخنان رهبر انقالب، آقای روحانی رییس جمهور با بیان اینکه رسول 
خدا)ص( در برابر همه انس��ان ها متواضع بود، افزود: پیامبر)ص( حق بزرِگ 
تاریخی بر گ��ردن همه از جمله جامعه زنان دارد چرا که برای زنان حِق نظر و 
رای قائل بود، در حالی که این حق حتی در اروپا تا قرن پیش به رسمیت شناخته 
نمی ش��د. آقای روحانی مدینة النبی را الگوی جامعه اسالمی دانست و گفت: 
اگرچه کفار، پیامبر)ص( را تکفیر، و ایش��ان و یارانشان را تحریم و محاصره 
اقتصادی کردند، اما پیامبر)ص( همه این سختی ها را تحمل کرد و خم به ابرو 
نیاورد.  رییس جمهور افزود: امروز نیز عده ای با شعار تکفیر، جامعه و منطقه را 
ناامن، و به نام اسالم و قرآن، جان و امنیت و ناموس و آثار تمدنی را نابود کرده اند. 
آقای روحانی، تالش های مستکبران برای ناامن کردن منطقه بوسیله مزدوران 
تکفیری و همچنین وارد کردن فشار به ملت بزرگ ایران از راه تحریم را ناکام 
دانست و گفت: نژادپرستان فریبکار در منطقه، روزانه مردم فلسطین را قتل عام 
و مردم یمن را بمباران می کنند. رییس جمهور با اشاره به همکاری افراطیون 
مسیحی و افراطیون یهودی و افراطیون مسلمان، با کنایه گفت: چگونه شد که 
گاوچران ها و شترسوارها به هم رسیدند و امروز این همه ظلم و ستم بر مردم روا 
می دارند؟ آقای روحانی مشکل دشمنان با جمهوری اسالمی را بحث هسته ای و 
برجام ندانست و افزود: حرف آنها این است که ما هرکاری در منطقه کردیم شما 
چشمهایتان را ببندید؛ آنها می گویند اگر به مردم عراق ظلم کردیم، در افغانستان 
به سلطه خود ادامه دادیم، مردم سوریه را به کشتار و بی خانمانی کشاندیم، در 
شمال آفریقا ناامنی به وجود آوردیم و تکفیری ها را در منطقه مسلط کردیم، 
شما چیزی نگویید و سکوت کنید.  رییس جمهور افزود: آنها می خواهند ایران 
همچون سالهای قبل از انقالب اسالمی عمل کند و از مظلومان منطقه حمایت 
نکند اما جمهوری اس��المی با تبعیت از پیامبر اسالم)ص(، از تکفیر و تحریم 
قدرت ها هراس ندارد.  آقای روحانی گفت: همسایگان را برادران خود، و امنیت 
منطقه را امنیت خود می دانیم و دست برادری و دوستی به سمت همه مسلمانان 
دراز می کنیم. در پایان این دیدار، رهبر انقالب اسالمی از نزدیک با تعدادی از 

مهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسالمی دیدار و گفت وگو کردند.
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مسئولیت های کیفری ناشی از ارتکاب 
اعمال خالف قانون توسط ضابطان

سازمان قضایی نیروهای مسلح برخی از مسئولیت های کیفری ناشی از 
ارتکاب اعمال خالف قانون توسط ضابطان قضایی را اعالم کرد.

به گزارش روابط عمومی س��ازمان قضایی نیروهای مسلح، موارد بسیار 
متعددی از اقدامات خالف قانون در ارتباط با اجرای تکالیف مربوط به امر 
ضابطیت وجود دارد که در صورت رعایت نکردن آن ها از سوی ضابطان، 

منجر به ایجاد مسئولیت های سنگین برای آنها خواهد بود.
اهم این موارد عبارتند از:

1. مس��ئولیت کیفری ناشی از عدم اجرای دستور شفاهی مقام قضایی در 
موارد فوری یا عدم به امضا رساندن دستور شفاهی قاضی ظرف 24 ساعت.
2. مس��ئولیت کیفری ناشی از عدم اجرای دس��تور مقام قضایی در زمان 

تعیین شده.
3. مسئولیت کیفری ناشی از عدم پذیرش شکایت کتبی یا شفاهی شاکی 

خصوصی در جرایم مشهود.
4. مسئولیت کیفری ناشی از عدم اطالع حق درخواست جبران خسارت و 

بهره مندی از خدمات مشاوره ای به شاکی.
5. مسئولیت کیفری ناشی از عدم ذکر اظهارات شاکی در خصوص ضرر 

و زیان وارد شده.
6. مسئولیت کیفری ناشی از افش��ای اطالعات مربوط به هویت و محل 

اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده.
7. مسئولیت کیفری ناشی از اخذ تأمین کیفری از متهمان.

8. مس��ئولیت کیفری ناش��ی از بازجویی از زنان یا افراد نابالغ، در صورت 
امکان بازجویی توسط ضابط آموزش دیده زن یا عدم رعایت موازین شرعی 

در بازجویی از زنان و افراد نابالغ.
9. مس��ئولیت کیفری ناش��ی از عدم ارسال مش��خصات شناسنامه ای، 
ش��غل، نش��انی و علت تحت نظر قرار گرفتن متهمین ظرف یک ساعت 

به دادسرای محل.
10. مس��ئولیت کیفری ناشی از جلوگیری از معاینة پزشک از متهم تحت 

نظر.
11. مسئولیت کیفری ناشی از نگفتن حقوق قانونی متهم تحت نظر به وی 

یا عدم در اختیار قرار دادن این حقوق به صورت کتبی.
12. مسئولیت کیفری ناشی از عدم ثبت فرایند بازجویی و تحت نظر قرار 

گرفتن متهم.
13. مسئولیت کیفری ناشی از عدم شماره گذاری اوراق پرونده.

14. مسئولیت کیفری ناشی از عدم ثبت کیفیت تفتیش و نتیجه بازرسی.
15. مسئولیت کیفری ناشی از گرفتن آزادی افراد برخالف قانون.

16. مسئولیت کیفری ناشی از اجبار به اقرار، شهادت یا سوگند افراد، گرفتن 
اقرار یا ارائة ش��هادت یا سوگند، اگر از طریق اجبار و شکنجه باشد، نه تنها 
ارزش حقوق و قضایی نداش��ته اس��ت، بلکه اجبارکننده یا شکنجه کننده 

مرتکب جرم شده و مستحق مجازات است.
17. مسئولیت کیفری ناشی از ورود غیرمجاز به منزل افراد: نظر به اینکه 
حریم خانوادگی هر شخصی جزء حقوق اولیه افراد است که باید از هر گونه 

تعدی و تعرض مصون باشد.
18. مس��ئولیت کیفری ناشی از افشای اسناد و مخابرات و مکالمات افراد 
بدون مجوز قانونی، نظر به اینکه مکاتبات و مکالمات افراد در حکم اسرار 
آن ها محسوب شود و افشای آن ها ممنوع است. همچنین با توجه به نهی 
از تجس��س در آیات و روایات در خصوص امور ش��خصی مردم، افشای 
نامه ها و استراق سمع بدون حکم قانون ممنوع است و مرتکب مستحق 

مجازات خواهد بود.
19. مسئولیت کیفری ناشی از گزارش خالف واقع

20. مس��ئولیت کیفری ناش��ی ازعدم رعایت قوانین مربوط به استفاده از 
سالح و منجر شدن به جرح یا قتل.

اشتغال پایدار ۱۵۰ نفر با احیای 
۴ واحد تولیدی در گلستان

رییس کل دادگس��تری استان گلس��تان با بیان اینکه هیچ فرد و مرجعی 
حق تعطیلی یا توقیف خط تولیدی در اس��تان را ندارد گفت: در راس��تای 
تحقق اقتصادمقاومتی 4 واحد تولیدی در گلستان به چرخه  تولید بازگشت.
هادی هاشمیان اظهارکرد: با ورود ستاد اقتصادمقاومتی 4 واحد تولیدی 
تعطیل یا درآس��تانه تعطیلی به چرخه ی تولید بازگش��تند. با فعالیت این 
واحد ه��ای تولیدی از بیکار ش��دن ح��دود 150 کارگر جلوگیری ش��د و 

مسئوالن این واحد های تولیدی در صدد گسترش فعالیت خود هستند.
این مقام قضایی در استان گلستان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 21 
واحد تولیدی برای حل مشکالت خود به دبیرخانه ستاد اقتصادمقاومتی 
قوه قضاییه در گلستان مراجعه کرده اند که با کمک دبیرخانه ستاد دوباره 
به چرخه  تولید بازگش��تند، اضافه کرد: مشکالت صاحبان این واحد های 
تولیدی در دبیرخانه س��تاد اقتصادمقاومتی بررس��ی و پس از دسته بندی 
برای حل آن در چارچوب قانون با دس��تگاه های اجرایی مربوط و بانک ها 

رایزنی شد.
هاش��میان تصریح کرد: هیچ فرد و مرجعی حق ندارد یک خط تولید را در 
استان تعطیل و یا توقیف کند، باید مشکالت واحد های تولیدی با حضور 
مسئوالن و افراد ذینفع، بررسی و از راهی جز تعطیلی، برای حل آن اقدام 
شود.رییس کل دادگستری استان گلستان همچنین گفت: راه اندازی شعب 
ویژه رسیدگی به پرونده های واحد های تولیدی در دادسرا ها، دادگاه های 
بدوی و محاکم تجدید نظر و برگزاری دوره های آشنایی قضات با محیط 
کسب و کار را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان برای رفع مشکالت 
پیش روی فعاالن اقتصادی استان است. وی عنوان کرد: به منظور تأمین 
س��رمایه مورد نیاز برای واحد های تولیدی هم، وصول معوقات بانکی به 
صورت ویژه در دس��تور کار دادگستری استان قرار گرفته است. این مقام 
ارش��د قضایی اس��تان تأکید کرد: همه تالش ما ب��ر جلوگیری از فعالیت 
کس��انی است که به اسم س��رمایه گذاری و تولید، تس��هیالت دریافت و 
در جای دیگر هزینه می کنند و به چرخه ی تولید و اش��تغال استان آسیب 
می زنند. وی افزود: کمترین کاری که برای تولیدکنندگان می توانیم انجام 
دهیم هموار کردن مسیر تولید و حذف تشریفات بی مورد اداری است که 
از تولید کنندگان می خواهیم در هر اداره و س��ازمانی اگر با چنین افرادی 
مواجه شدند آنان را با مستندات به دادسرا ها معرفی کنند تا برای متخلفان 

پرونده قضایی تشکیل دهیم.
هاشمیان تصریح کرد: بررسی ها نش��ان داد مهم ترین مشکالت فعاالن 
اقتصادی در حوزه ی بانک ها، اخذ س��ود های مرک��ب و پلکانی، دریافت 
وثیقه های خ��ارج از طرح، توجه نک��ردن به مقررات بان��ک مرکزی در 
محاسبه نحوه س��ود به ویژه در قرارداد های مش��ارکت مدنی است که با 
کمک دادستان ها و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسه های مختلف 
برای رفع آن چاره اندیش��ی شود. این مقام ارشد قضایی گلستان با اعالم 
اینکه متأسفانه بخشی از پرونده های موجود در محاکم به علت اعتماد بیجا 
در مسائل مالی تشکیل شده است به فعاالن اقتصادی استان توصیه کرد: 
هر داد و س��ندی با قرارداد و شاهد انجام ش��ود و حتما در معامالت خود از 

مشاوران حقوقی برجسته استفاده کنند.

تشکیل کمیته دائمی شورای 
اطالع رسانی مرکز آمار قوه قضاییه

رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه، گفت: کمیته دائمی 
شورای اطالع رس��انی مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه به 

زودی تشکیل جلسه خواهد داد.
حجت االسالم والمسلمین حمید شهریاری در این رابطه اظهارکرد: 
به استناد ماده 15 »دستورالعمل اطالع رسانی و ارتباطات رسانه  ای« 
که چندی پیش از س��وی ریاس��ت قوه قضاییه ابالغ شد و با هدف 
انس��جام و هماهنگی در سیاس��ت ها، تمرکز در برنامه های کالن 
اطالع رسانی دستگاه قضایی، این کمیته تشکیل جلسه خواهد داد.

طرح استفاده از کارآگاهان 
خصوصی اجرایی می شود

مدیرکل پیش��گیری ه��ای امنیت��ی انتظامی مع��اون اجتماعی و 
پیش��گیری از وقوع ج��رم قوه قضایی��ه از تدوین طرح اس��تفاده از 
کارآگاهان خصوصی در کشور خبر داد و گفت: کارآگاه خصوصی در 

برخی کشورها قدمتی صدساله دارد.
رضا مس��عودی فر در نخس��تین جلسه هم اندیش��ی طرح کارآگاه 
خصوصی درباره تدوین ط��رح کارآگاه خصوصی اظهارکرد: بحث 
کارآگاه خصوصی هرچند در کش��ور مسبوق به سابقه نیست اما در 

برخی کشورها قدمتی صدساله دارد.
وی با بیان تاریخچه ای از راه اندازی کارآگاه خصوصی در دنیا گفت: 
شخصی به نام فرانسیس ویدوک در فرانسه در سال 1833 نخستین 

آژانس کارآگاه خصوصی را راه اندازی کرد.
مسعودی فر درباره پیشینه این طرح در کشور تصریح کرد: کارآگاه 
خصوصی در کشور تا کنون به ش��کل قانونمند ایجاد نشده است و 
همین موجب سوءاستفاده برخی افراد سودجو در اینترنت و فضای 

مجازی شده است.
 وی اضاف��ه ک��رد: در فض��ای مجازی برخ��ی تبلیغات مش��اهده 
می شود که هم پول های کالنی گرفته اند و هم به حریم خصوصی 

وارد شده اند.
مدی��رکل پیش��گیری های امنیت��ی انتظامی معاون��ت اجتماعی 
قوه قضاییه، گفت: امروزه به لحاظ گستردگی و تنوع روابط اجتماعی، 
نیاز ش��هروندان به این خدمات بیشتر و بیشتر شده است. از طرفی، 
مردم گاه��ی تمایل دارن��د برخی موضوعات ک��ه ماهیت قضایی 

انتظامی ندارد با کمک کارآگاه خصوصی مشکل را رفع کنند.
وی ادامه داد: از آنجا که س��از و کاری برای رفع این نیازها در کشور 

وجود ندارد، همین امر موجب برخی سوءاستفاده ها شده است.
مسعودی فر اظهارکرد: درخصوص این موضوع در مراحل ابتدایی 
کار هس��تیم و باید به این بررسی و جمع بندی برسیم که آیا قوانین 
موجود پرفیت ایج��اد چنین نهادی را دارد ی��ا نیازمند قانونگذاری 

جدید هستیم.

 هدف از اجرای طرح کارآگاهان خصوصی 
متوقف کردن جرم است

در ادامه س��رهنگ کارآگاه هادی مصطفایی معاون سابق مبارزه با 
جرایم جنایی پلیس آگاهی گفت: در بحث جرم اگر نتیجه مطلوب 
و نهایی بدس��ت نیاید، همه زحمات انجام شده هدر رفت محسوب 
می ش��ود. وی با ذکر مثالی اضافه کرد: فرض کنیم کسی شکایت 
کالهبرداری کرد و طرف شناس��ایی و حکم جلب او هم صادر شده 
است اما اگر پیدا نش��ود و اموال کالهبرداری شده بازنگردد، عمال 
کاری انجام نشده است و مانند تیمی است که خوب کار می کند اما 

گلی به ثمر نمی رساند. 
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی با بیان اینکه برخی افراد از 
استفاده عنوان کارآگاه های خصوصی اکراه دارند، اظهارکرد: عنوان 
برای ما مهم نیست منظور س��اختاری است که بتواند برخی نیازها 
و درخواس��ت های معقول و منطقی مردم را رفع کند لذا می توان به 
جای کارآگاه خصوصی از عناوین دیگ��ری مانند دفتر کارآگاهان 
رسمی، کانون کارآگاهان رسمی، کانون پی جویان، بنیاد پی جویی 

و دبیرخانه کارآگاهان استفاده کرد. 
به گفته وی، در حال حاضر در اغلب کشورهای توسعه یافته به ازای 
هر پنج هزار نفر جمعیت یک کارآگاه خصوصی فعالیت می کند که 
با احتساب جمعیت 80 میلیونی کشور، به دست کم 16 هزار کارآگاه 
برای فعالیت در این زمینه نیاز است. این کارآگاه ادامه داد: البته سال 
88 اقداماتی روی دو محور صورت گرفت و تعدادی بازنشس��تگان 
ناجا در برخی پرونده های معوق معرفی شده اند که همکاری بسیار 
خوبی هم انجام ش��د. مصطفایی گفت: فعال ش��رکت های بیمه از 
بازنشستگان برای کشف تقلب های بیمه ای مانند آتش سوزی ها و 
تصادفات ساختگی اس��تفاده می کنند. وی درباره ضرورت استفاده 
از کارآگاه��ان خصوصی تصریح کرد: توس��عه در ابع��اد مختلف، 
درخواس��ت ها و نیازهای جدی، مشروع و قانونی مردم و مشکالت 
 ج��دی مراجع رس��می در پاس��خ دهی ب��ه برخی نیازه��ا از جمله 
ضرورت های اجرای این طرح است که متاسفانه بسیاری سودجویان 
با اس��تفاده از خال موجود و قانونی در رفع نیازهای مردم، به صورت 
زیرزمینی و غیرقانونی فعالیت می کنند. مصطفایی هدف از اجرای 
طرح کارآگاهان خصوصی را متوقف کردن چرخه جرم و مش��اوره 

دهی در موارد ضروری برشمرد.

جریمه ۱۵2 میلیاردی برای شرکت  
تولیدکننده محصوالت سلولزی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه 152 میلیارد ریالی 
مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده موادسلولزی خبر داد.  سیدیاسر 
رایگانی گفت: با گزارش س��ازمان حمایت از مصرف کننده و تولید 
کننده در مورد تخلف یک شرکت تولیدکننده مواد سلولزی )دستمال 
کاغذی(، پرونده تخلف تشکیل و در تعزیرات حکومتی استان تهران 
مورد رسیدگی قرار گرفت. وی افزود: پس از بررسی ها و رسیدگی به 
پرونده مشخص شد که این شرکت در سال 96 اقدام به گرانفروشی 
14 میلیون کیلوگرم از تولیدات مواد اولیه سلولزی کرده که بر همین 
اس��اس متهم به پرداخت 152 میلیارد و 928 میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم و حکم به ممهور کردن پروانه شرکت به مهر تخلف 

مرتبه اول صادر شد.

حمایت قضایی از واحد های 
تولیدی و صنعتی

رییس کل دادگستری گیالن بر حمایت قضایی از واحد های تولیدی 
و صنعتی تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی بر مجاری ورود کاال به 
استان نظارت بیشتری صورت خواهد داد. احمد سیاوش پور حمایت 
از کاالی ایران��ی را از دغدغه های ق��وه قضائیه عنوان کرد و گفت: 
عمل به این مهم باید در بستر زندگی همگان تحقق عملی پیدا کند 
و استفاده از کاالی خارجی تنها به وقت ضرورت و عدم وجود مشابه 
داخلی محدود ش��ود. رییس کل دادگستری استان گیالن مبارزه با 
قاچاق کاال را مهمترین اقدام در راس��تای حمایت از کاالی ایرانی 
دانست و افزود: دستگاه قضایی بر مجاری ورود کاال به استان نظارت 

بیشتری صورت خواهد داد.
وی خاطر نش��ان کرد: ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی 
در دستگاه قضا برای حمایت قضایی از واحد های تولیدی و صنعتی 

استان فعال تر عمل کند.

روی خط خبر

به  مناسبت فرارسیدن میالد با سعادت حضرت 
ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اهلل علیه وآله 
و والدت حضرت امام جعفر صادق علیه السالم، 
رهبر معظم انقالب اسالمی با پیشنهاد عفو یا 
تخفیف و تبدیل مجازات یک هزار و هش��تاد 
و ش��ش نفر از محکوم��اِن محاکم عمومی و 

انقالب، س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح و 
س��ازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند. 
به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر مقام 
معظم رهبری، آیت اهلل آملی الریجانی رییس 
قوه قضایی��ه در نامه ای به رهبر معظم انقالب 
اس��المی پیش��نهاد عفو یا تخفیف و تبدیل 

مجازات این محکومان را که در کمیس��یون 
مرکزی عفو و بخش��ودگی قوه قضاییه واجد 
شرایط الزم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد 
که این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 
قانون اساسی، مورد موافقت حضرت آیت اهلل 

خامنه ای قرار گرفت.

موافقت رهبرانقالب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
به مناسبت میالد مسعود حضرت رسول )ص( و امام جعفر صادق )ع( صورت گرفت  

رییس کل دادگستری استان تهران، گفت: رأی قطعی دادگاه 
تجدیدنظر در مـورد یکـی از پروند های مفاسـد اقتصادی 

صادر شد.

 غالمحس��ین اس��ماعیلی در گفت وگو با میزان با اشاره به صدور رأی 
قطعی دادگاه تجدیدنظر در مورد یکی از پروند های مفاس��د اقتصادی 
اظهارکرد: در این پرونده که مربوط به قبل از تشکیل شعب ویژه است، 
یکی از باند های مهم جرایم اقتصادی که در حوزه واردات شکر مرتکب 
جرایم ارتشا، کالهبرداری و جعل اس��ناد دولتی اعم از اسناد اعتباری 
ش��ده بودند تحت تعقیب قرار گرفته و نهایت��ا 15 نفر از اعضای اصلی 
باند که برخی از آنان از کارمندان یکی از بانک ها و دفاتر اسناد رسمی 
هس��تند به تحمل حبس، ش��الق، جزای نقدی و محرومیت از حقوق 

اجتماعی محکوم شده اند.
 وی اس��امی محکومان این پرونده را مهدی شمس، محمود مقدم فر، 
حس��ن نامداری، محمد مصاحبی پیرموسایی، س��یف اهلل روزبهانی، 
مرادعلی محمدی ماتک، سید محمد ساجدی، مهدی محمدی مقدم، 
سیدمحمود موسوی، افشین شریفی پور، ابوالقاسم عنایت اللهی، ایرج 
فرشباف، سیدمجتبی شبیری، حسن نامدار و  سعید سیف اعالم کرد و 
گفت: در این رأی کمترین مجازات حبس تعیین شده 2سال و بیشترین 

آن 13سال حبس است.
رییس  کل دادگس��تری اس��تان تهران همچنین در پاسخ به پرسش 
دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده ثبت سفارش خودروهای وارداتی نیز 
به دادگاه واصل شده است یا خیر، افزود: این پرونده ها هنوز در مرحله 

تحقیقات در دادسرا قرار دارد و به دادگاه نیامده است.
اسماعیلی یکی از دالیل طوالنی شدن تحقیقات پرونده واردات خودرو 

را ابعاد گسترده این پرونده خواند و توضیح داد: یکی دیگر از دالیلی که 
موجب طوالنی ش��دن روند تحقیقات شده این است که برخی جرایم 
مربوط به این موضوع خارج از حوزه قضایی تهران اتفاق افتاده و همین 

مساله موجب شده تکمیل تحقیقات زمان بر شود.
وی ابراز امیدواری کرد در اس��رع وقت پرونده ثبت س��فارش واردات 

خودرو تکمیل شود.

رییس کل دادگستری استان تهران خبر داد

صدور رأی قطعی دادگاه تجدید نظر
 در پرونده  باند واردات شکر

خبر

دادسـتان تهران آخرین وضعیت پرونده های اقتصادی 
اخیر را تشـریح کرد و از صدور کیفرخواست در پرونده 
معاون ارزی سابق بانک مرکزی ،  ساالر آقاخان و شهرام 

جزایری خبر داد.

عب��اس جعفری دول��ت آبادی در جم��ع خبرن��گاران ضمن تبریک 
میالد پیامبر اک��رم )ص( و ام��ام جعفر ص��ادق )ع(، آخرین وضعیت 
پرونده های اقتصادی اخیر را تش��ریح کرد و در پاس��خ به پرسش��ی 
در مورد پرونده معاون ارزی س��ابق بانک مرکزی اظهارکرد: پرونده 
آقای عراقچی و متهم س��االر آقاخان با صدور کیفرخواست به دادگاه 

ارسال شده است.
وی در رابط��ه با آخرین وضعیت پرونده ش��هرام جزایری نیز تصریح 
کرد: کیفرخواس��ت این پرونده هفته گذش��ته صادر شده و به دادگاه 

ارسال خواهد شد.
دادستان تهران در تشریح آخرین وضعیت پرونده های ارزی با اشاره 
به نکات مطرح شده در جلس��ه بیان کرد: نکته اول اینکه مردمی که 
امروز می خواهند ارز را بفروشند وقتی به صرافی ها مراجعه می کنند، 
صرافی ها زیر قیمت خریداری می کنند لذا از بانک مرکزی می خواهیم 

که تدبیری برای این موضوع در نظر بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه حال که مردمی حاضر می ش��وند ارز را بفرش��ند 
باید صرافی ها قیمتی بدهند که مورد تأیید بانک مرکزی هم هست،  
این راهکار را برای جذب دالر هایی که در خانه های مردم است مؤثر 
دانست و افزود: وقتی این دالرها به بازار سرریز شود هم بازار مدیریت 

خواهد شد و هم اینکه اعتماد مردم را جلب می کند.
جعفری دولت آبادی عملیاتی شدن وعده دولت و بانک مرکزی برای 
س��پرده های ارزی  اعالم کرد و بیان داش��ت: دومین پیشنهاد مطرح 
شده در این جلس��ه این بود که دولت و بانک مرکزی برای عملیاتی 

کردن سپرده های ارزی که وعده آن قبال داده شده بود اقدام کند.
وی خاطرنش��ان کرد: امروز افراد زیادی در خانه خ��ود ارز نگهداری 
می کنند که در این زمینه گزارش هایی مبنی بر س��رقت طال و ارز به 
دادستانی واصل می شود،  بنابراین اگر بانک مرکزی تضمین دهد که 
بانک های سپرده های ارزی گشایش می کنند تا مردم ارزهایشان را 

در این حساب ها بگذارند،  حتما مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

 بانـک مرکـزی بـا دادسـتانی همـکاری و پرونـده 
صرافی های غیرمجاز را تکمیل کند

دادس��تان تهران با تأکید دوباره بر نظارت ب��ر صرافی های غیرمجاز 
اف��زود: نکته دیگری که در جلس��ه مورد تأکید ق��رار گرفت،  نظارت 
بر صرافی های غیرمجاز اس��ت؛ چراکه امروز گزارش هایی مبنی بر 
فعالیت بدون مجوز تعدادی صرافی در تهران و برخی از شهرستان ها 
به دادس��تانی ارسال می شود پس بهتر است که بانک مرکزی در این 

بخش با دادس��تانی همکاری کند و پرونده صرافی های غیرمجاز را 
تکمیل کن��د و به آن ها مجوز دهد یا از چرخ��ه فعالیت خارج نماید تا 

افرادی که مجوز ندارند نتوانند به خرید و فروش ارز اقدام کنند.

 2۵ کیفرخواست برای متهمان ارزی صادر شده است
جعفری دولت آبادی با اشاره به صدور کیفرخواست برخی از متهمان 
ارزی که ظرف یک ماه اخیر دستگیر شده اند، گفت: از 146 متهمی که 
ظرف یک ماه اخیر و در رابطه با ارز دستگیر شده اند 25 کیفرخواست 
امروز صادر ش��ده و به زودی در نوبت محاکمه ق��رار خواهند گرفت 
که از این افراد تعدادی با وثیقه آزاد ش��دند و حدود صد و اندی نیز در 

بازداشت هستند.
وی با اشاره به اقدامات ارزشمند دادستانی تهران با همکاری دادسرای 
پولی و بانکی در حوزه ارز، خاطرنش��ان کرد:  یکی از اقدامات مهمی 
که دادسرای پولی و بانکی در مدیریت ارز با همکاری بانک مرکزی و 
سایر دستگاه ها انجام داد همکاری در جمع آوری دالالن ارز است که 

به نحوی نمی خواهند بگذارند قیمت ارز پایین آید.
دادس��تان تهران گفت: این دس��تگیری ها مؤثر بوده و این کار ادامه 
خواهد داشت تا ارز به قیمت واقعی خودش برسد که مورد تأیید بانک 

مرکزی هست.

 مدیرعامل عظیم خودرو بازداشت شد
جعف��ری دولت آبادی در پاس��خ به پرسش��ی در رابطه با بازداش��ت 
مدیرعامل شرکت عظیم خودرو و اتهامات وی و تعداد شکات، اظهار 
کرد: 17 پرونده پیش فروش خودرو در دادستانی تهران مفتوح است 
و از جمله ش��رکت هایی که پرونده های آن  ها مفتوح اس��ت شرکت 

عظیم خودرو بود.

 مطالبه ۷۰۰ میلیارد تومانی شکات از عظیم خودرو
وی با اش��اره به بازداش��ت 2 مته��م در رابطه با ای��ن پرونده، گفت: 
این ش��رکت صرف��ا 150 فقره مج��وز پیش فروش خودرو داش��ته، 
ولی متأس��فانه حدود 4 هزار پیش فروش انج��ام داده و 700 میلیارد 
تومان ش��کات مطالبه دارند و حسب اعالم 200 میلیارد تومان اموال 

متهمان است.
دادستان تهران با هشدار نسبت به اینکه پرداخت سود و فعالیت پولی 
برای شرکت های پیش فروش خودرو ممنوع است، ادامه داد: در بخش 
شرکت های لیزینگی و فروش خودرو با مشکل مواجه هستیم؛ چراکه 
افرادی فراتر از اختیارات خ��ود خودرو پیش فروش می کنند در حالی 

که اتومبیلی وجود ندارد.

 مفتاح رهنورد ۱۴۰۰ شاکی دارد
وی افزود:  شرکت مفتاح رهنورد 1400 شاکی دارد، متهم مدعی است 
که به شکات سود پرداخت کرده، ولی بعضا شکات تکذیب می کنند.

جعفری دولت آبادی تأکید کرد: پرداخت سود توسط شرکت های پیش 
فروش خودرو و لیزینگ ممنوع است و مردم باید توجه کنند و بدانند 
که پول را فقط باید به ش��رکت هایی که مجوز رس��می دارند بدهند و 
اگر بخواهند سود بگیرند، مشکالتی که اکنون رخ داده، پیش می آید.

 هـر نوع فعالیت پولـی در رابطه با شـرکت های پیش 
فروش خودرو ممنوع است

وی یادآور ش��د: هر نوع فعالیت پولی در رابطه با ش��رکت های پیش 
فروش خودرو ممنوع اس��ت و این شرکت ها فقط می توانند خودرو را 
اگر مجوز خرید و فروش داشته باشند تعهد کنند، ولی نمی توانند سود 

پرداخت کنند؛ چراکه مضاربه کالن است و اخالل تلقی می شود.
جعفری دولت آبادی یادآورشد: شرکت عظیم خودرو پرونده دیگری 

نیز دارد که در یکی از نواحی است که باید با یکدیگر ادغام شود.
دادس��تان تهران در رابطه با اقدامات صورت گرفته در زمینه حمایت 
از تولید و جلوگیری از بیکاری کارگران،  تصریح کرد: یکی از تاییدات 
ریاس��ت قوه قضاییه تأمین امنیت اقتصادی و تداوم اشتغال در مراکز 
تولید اس��ت، امروز که ارز به دلیل تحریم به س��ختی تأمین می شود 

قوه قضاییه در این بخش با حساسیت زیادی ورود کرده است.

 در مورد هفت تپه مقرر شد مدیرعامل حقوق ها را زودتر 
پرداخت کند

وی در رابطه به ورود قوه قضاییه برای حل مشکالت واحدهای تولیدی 
خاطرنشان کرد: در پرونده های هفت تپه خوزستان، شرکتی در مریوان 
و مش��کالت قطعات خودرو مربوط به ایران خودرو و سایپا،  گزارش 
شده بود که فعالیت این ش��رکت ها در حال تعطیل شدن است لذا در 
هر مورد با مشورت هایی که انجام شد، دستورات کتبی ارائه شده که 
دس��تگیری ها و تعقیب های اتهامی و تش��کیل پرونده های قضایی، 

موجب وقفه در تولید، بیکاری کارگران و عدم تداوم فعالیت نشود.
جعفری دول��ت آبادی تصریح کرد: در مورد هفت تپه مقرر کردیم که 
مدیرعامل حقوق ها را زودتر پرداخت کند و اداره کارخانه غیر از اتهام 

پرونده ای است.
دادس��تان تهران ادامه داد: در مورد پرون��ده خودروها به گمرک نامه 
نوشته ش��د که کلیه قطعاتی که توقیف ش��ده در اختیار خودروسازها 
قرار گیرد و دستور رفع آن ها صادر شده که شرکت های خودروساز به 
خصوص س��ایپا و ایران خودرو بعدا مدعی نشوند که ما نمی توانستیم 

تولید را ادامه دهیم.
وی بیان داش��ت: یک��ی از معاونان مأمور ش��ده که این ام��وال را به 
خودروس��ازها تحویل دهد و امروز هم قرار اس��ت پیگیری ش��ود و 

امیدواریم این قطعات زودتر به خودروسازها تحویل شود.
جعفری دولت آب��ادی افزود: مورد دیگر کارخان��ه ای بود که با وجود 
مش��کالتی که در رابطه با پرونده قضایی آن مطرح شد، قوه قضاییه 
مساعدت کرد که بین ادامه اجرای حکم و عدم تعطیلی شرکت های 

تجاری، وقفه ای ایحاد نشود. 
دادس��تان تهران تاکید کرد: در عین حال ک��ه معتقدیم متهمان باید 
تعقیب و احکام صادره باید اجرا ش��ود و خودروس��ازان و قطعه سازان 
نباید با اقداماتی مانع وقفه ش��وند و با وجود اینکه دادس��تانی با اینکه 
برای این موارد پرونده های قضایی مفتوح و متهمان در بازداش��ت و 
نوبت محاکمه و تعقیب دارد در هر سه مورد با مساعدت قضایی مقرر 

شد این مشکالت حل شود.
به گزارش میزان، وی در مورد تعداد دستگیرش��دگان این پرونده ها 
گفت: یکی از شرکت ها سه محکوم در حال اجرای حکم دارد، یکی از 
شرکت ها چندین متهم بازداشتی دارد و متهم اخیرش نیز خودش را 
معرفی کرده اس��ت و اعالم کردیم که این معرفی باید با اداره شرکت 
توام شود و در یک مورد نیز پرونده به دادگاه رفته و در نوبت محاکمه 
اس��ت و اموالی که توقیف ش��ده در واقع قطعاتی بود که باید تحویل 
می ش��د ولی این اقدام صورت نگرفته بود و دادس��تانی این موانع را 

برطرف کرد تا که مراکز تولیدی با مشکل مواجه نشوند.

صدور کیفرخواست پرونده  های عراقچی
ساالر آقاخان و شهرام جزایری 

دادستان تهران اعالم کرد
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چهره ها

کارگران بسته حمایتی دولت را 
دریافت می کنند

احمد میدری، مع��اون رفاه اجتماعی 
وزارت رفاه با اش��اره ب��ه اینکه توزیع 
بسته های حمایتی کارکنان دولت با 
حقوق ماهانه کمتر از ۳ میلیون هفته 
آینده آغاز می ش��ود گفت: کارگران، 
رانندگان و بازنشستگان تحت پوشش 
تأمین اجتماعی اقشار دیگری هستند 

که بسته حمایتی دریافت می کنند.
وی  درباره توزیع بسته حمایتی دولت و نحوه توزیع آن گفت:دولت در آبان ماه 
سال جاری با تنظیم آیین نامه ای دستگاه ها را موظف کرد در فاصله زمانی 

مختلف و به نوبت به گروه و قشرهای مردم بسته های حمایتی ارائه دهد.
وی در ادام��ه با بیان اینکه دول��ت در اولین مرحله خود به ۳ میلیون و یکصد 
هزار خانواده بسته های حمایتی ارائه کرده است؛ افزود: این گروه که شامل 
مددجویان حمایتی هستند و 20آبان نیز مبلغ مورد نظر به صورت غیر نقدی 
پرداخت شده، می توانند با مراجعه فروشگاه های مخصوص کاالهای خود را 

با قیمت مناسب خریداری کنند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت از پنج 
شنبه اول آذرماه تحویل بسته حمایتی به بازنشستگان کشوری و لشکری و 
صندوق فوالد با دریافتی کمتر از ۳ میلیون تومان را آغاز کرده و این بسته به 

صورت نقدی به حسابشان واریز می شود.
میدری اضاف��ه کرد: گروه چهارم ش��امل کارگ��ران، رانندگان و اقش��ار و 
بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است و در آخر، اقشار با 
درآمد کمتر از سه میلیون تومان که جزو هیچکدام از گروه های فوق نیستند 

این بسته های حمایتی را دریافت خواهند کرد.
وی اضافه کرد: اگر اقشاری باشند که درآمد کمتر از سه میلیون تومان دارند اما 
پس از مرحله آخر، تحت پوشش قرار نگرفته باشند می توانند به کمیته امداد و 

سازمان بهزیستی مراجعه و در آن جا فرمی را تکمیل کنند.
معاون رفاه وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه س��عی می کنیم 
بسته های حمایتی برای خرید از فروشگاه ها باشد، گفت: مبلغ بسته با توجه به 

بُعد خانوار از 100 تا ۳00 هزار تومان متغّیر است.
وی افزود: اعتبار دولت برای بسته های حمایتی مرحله نخست، 9 هزار میلیارد 
تومان است و برآورد ما این است که در هر مرحله ۳ تا ۳ هزار و پانصد میلیارد 
تومان بودجه نیاز دارد. در حال بررس��ی این موضوع هستیم که بسته های 

کاالی حمایتی را در دهه فجر توزیع کنیم.

 پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی 
حقوق کارمندان در سال ۹۸

حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی، عضو 
کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با 
اشاره به افزایش قابل توجه هزینه ها در 
س��بد مصرف خانوار، پیشنهاد اعمال 
افزای��ش ۵00 ه��زار تومانی حقوق 

کارمندان در بودجه 9۸ را مطرح کرد.
وی  با بی��ان اینکه، با توجه به افزایش 
هزینه های خانوار بعد از ش��وک ارزی اخیر افزایش حقوق کارمندان دولت 
اجتناب ناپذیر اس��ت، گفت: در بودجه های سنواتی مدلهای مختلفی برای 
افزایش حقوق در نظر گرفته ش��ده اما تجربه س��الیان گذشته نشان میدهد 

افزایش حقوق براساس درصد  عادالنه نیست.
وی افزود، به عنوان مثال وقتی بحث افزایش 20 تا 2۵ درصدی حقوقها در 
بودجه مطرح میشود افرادی که پایه حقوق باالتری دارند نفع بیشتری از این 
افزایش ها میبرند و برعکس کارمندانی که پایه حقوق دریافتی پایین تری دارند 
با وجود افزایش 20 درصدی، تغییر محسوسی در دریافتی آنها ایجاد نمیشود.

دلیگانی ادامه داد، البته در بودجه سال جاری  افزایش0تا 20 درصدی حقوق 
با توجه به میزان دریافتی کارمندان مطرح شد این درحالی است که میانگین 

افزایش در سال97 حدود 10 درصد بوده است.
وی با بیان اینکه افزایش میزان و مبلغ مشخصی به حقوق کارمندان میتواند 
پیشنهاد عادالنه تری باشد گفت: پیشنهاد ما افزایش ۵00 هزار تومانی حقوق 
برای همه کارمندان است، به این ترتیب فاصله درامدی افرادی که دریافتی 

کمتری دارند با مدیران ارشد جبران خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد، البته این پیشنهاد قطعی نبوده یعنی 
اگر دوستان دولت پیشنهاد منصفانه ای ارائه کنند که بتواند عقب ماندگی حقوق 

کارمندان را جبران کند، حتما از آن استقبال خواهیم کرد.

کوتاه شدن دست دالالن با طرح مالیات 
بر عایدی مسکن

علیم یارمحمدی، عضو هیأت رئیسه 
کمیس��یون عمران مجل��س گفت: 
بهترین راه کار در شرایط کنونی اعمال 
سیاست های مالیاتی بر حوزه مسکن 
اس��ت، این مس��ئله می تواند دست 

دالالن را از بازار مسکن کوتاه کند.
وی  با اشاره به بررسی طرح مالیات بر 
عایدی سرمایه مسکن در مجلس، گفت: این طرح در دو کمیسیون تخصصی 
عمران و اقتصادی مورد بررس��ی قرار گرفت و این ط��رح کامال برگرفته از 

دغدغه های نمایندگان مجلس در رابطه با وضعیت بازار مسکن بوده است.
وی با بیان اینکه بر اساس آمارها بیش از ۵0 درصد معامالت بازار مسکن در 
دست دالالن و سوداگران است، افزود: این مسئله موجب شده که دالالن به 
صورت گروهی و سازمان یافته کار کرده و سودهای میلیاردی به دست می 
آورند. امروز به دلیل فرآیند و اقتصاد نادرست، بازار مسکن به یک بازار لوکس 
و سرمایه ای تبدیل شده است و این مسئله موجب شده که مصرف کنندگان 

واقعی نتوانند نیازهای خود در بحث تأمین مسکن را فراهم کنند
یارمحمدی ادامه داد: امروز به دلیل فرآیند و اقتصاد نادرست، بازار مسکن به 
یک بازار لوکس و سرمایه ای تبدیل شده است و این مسئله موجب شده که 
مصرف کنندگان واقعی نتوانند نیازهای خود در بحث تأمین مسکن را فراهم 
کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: بهترین راه کار در شرایط 
کنونی اعمال سیاست های مالیاتی بر حوزه مسکن است، این مسئله می تواند 
دست دالالن را از بازار مسکن کوتاه کند، البته در تدوین این طرح می بایست 
به گونه ای قانونگذاری کرد که ضمن بستن تمام راه های فعالیت دالالن، 
سرمایه گذاران، سازندگان و خریداران واقعی ملک دچار ضرر و مشکل نشوند.
وی گفت: یکی از دغدغه ه��ای نمایندگان مجلس این بود که در صورت 
اعمال سیاست های مالیاتی بر بازار مسکن امکان دارد که نقدینگی از این 
ب��ازار خارج و به بازارهای دیگر برود و عمال بازار مس��کن از رونق بیفتد، از 
این رو به نظر من اگر قرار به اعمال سیاس��ت های مالیاتی باشد، باید این 
سیاست در تمام بازارها و بخش ها اجرایی شود تا از بروز دالل بازی در تمام 

عرصه ها جلوگیری شود.

  اقتصادی  

فع��االن بازار ارز با اش��اره به کاه��ش نرخ ها در 
هفته گذش��ته می گوین��د به نظر نمی رس��د در 
هفته ه��ای پیش رو قیمت ه��ا رغبتی برای باال 

رفتن داشته باشد. 
یکی از فع��االن بازار ارز به فعالیت بانک مرکزی 
و تقویت حضور بازارس��از در بازار ارز اشاره کرد و 
گفت: »بانک مرکزی قصد دارد که نرخ را تا پایان 
سال جاری میالدی حفظ کند. البته به اعتقاد بانک 
مرکزی هنوز هم این نرخ ها در بازار منطقی نیست 
و آنها بر روی محدوده های تک رقمی برای نرخ 

دالر تاکید دارند.«
یکی دیگر از فعاالن ب��ازار ارز نیز گفت: »اگرچه 
نرخ دالر در هفته های گذش��ته روند کاهشی را 
تجربه کرده است، اما به هر حال به نظر می رسد 

که بانک مرکزی خود اجازه نمی دهد که نرخ خارج 
از محدوده مدنظرش نوس��ان کند؛ به نحوی که 
هر زمانی که قیمت میل به باال رفتن از بیش��ینه 
این محدوده دارد، وارد بازار ش��ده و تزریق انجام 
می دهد و هر زمان که نرخ کمتر از کمینه قیمتی در 
نظر گرفته شده، می شود باز هم دخالت بازارساز را 
شاهد هستیم.« وی افزود: »بانک مرکزی تالش 
برای حفظ محدوده قیمتی را در دس��تور کار قرار 
داده اس��ت؛ اما به هر حال این حرکت آهس��ته و 
پیوسته در بازار باید انجام شود تا بتواند برای کنترل 
نرخ، موثر واقع ش��ود.« در این میان البته محدود 
کردن فعالیت دالالن و برخورد نیروی انتظامی و 
قوه قضائیه با آنها نیز از دیگر دالیل محدود شدن 

نوسانات ارز بوده است.

    شروع کاهشی ارز و سکه در سومین 
ماه پاییز

روز ش��نبه نرخ هر دالر آمری��کا در صرافی های 
غیربانکی 12 هزار و ۴۵0 تومان معامله شد و در 
صرافی های بانک��ی نیز این رقم  12 هزار و 1۵0 
تومان بود. همزمان با کاهش نرخ دالر نرخ سکه و 
طال نیز روندی کاهشی داشته است به صورتی که 
روز شنبه نرخ هر سکه بهار آزادی به زیر ۴ میلیون 
تومان رس��ید و با توجه به کاهش قیمت طالی 
جهانی به نظر می رس��د این روند ادامه دار باشد. 
محمد کشتی آرای، رییس کمیسیون تخصصی 
ط��ال و جواهر گفت: »ثابت ب��ودن قیمت دالر و 
پایین بودن داد و ستدها سبب شده که قیمت طال 
نوسان نداشته باشد.« بر این اساس نرخ هر سکه 

تمام به��ار آزادی طرح جدید که روز پنجش��نبه 
۴ میلیون و 21 هزار تومان خرید و فروش می شد، 
روز شنبه با کاهش��ی ۴۵ هزار تومانی، ۳ میلیون 
و 976 هزار تومان فروخته شد.  همچنین قیمت 
س��که طرح قدیم نیز روز ش��نبه حدود 60 هزار 
تومان اافت را نس��بت به آخرین روز کاری هفته 
گذشته تجربه کرد و ۳ میلیون و ۸۵0 هزار تومان 
ارزشگذاری شد. از سوی دیگر، قیمت نیم سکه با 
۳0 هزار تومان کاهش 2 میلیون و ۴1 هزار تومان 
و هر قطعه ربع بهار آزادی ب��ا 10 هزار افت یک 
میلیون و 171 هزار تومان داد و س��تد شد. سکه 
گرمی نیز روز شنبه 6۵۴ هزار تومان فروخته می 
شد که نس��بت به آخرین روز کاری هفته گذشته 
2 هزار تومان کاهش را نش��ان می داد. قیمت هر 
گ��رم طالی 1۸ عیار نیز روز ش��نبه ب��ا 7 هزار و 
100 تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه ۳6۳ 

هزار و 700 تومان ارزشگذاری شد.

   الزامات حفظ ثبات بازار  ارز
کارشناس��ان معتقدند اگ��ر بازار ارز به درس��تی 
مدیریت شود و خروج سرمایه و  واردات کاالهای 
لوکس مدیریت ش��ود  قیمت ارز باز هم  کاهش 
می یابد. در حال حاضر ۵0 میلیارد دالر صادرات 
نفت��ی و ۵0 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داریم 
که جمعاً 100 میلیارد دالر خواهد بود. در مجموع 
نیازهای ارزی کشور برای واردات بیش از ۵0 یا 
60 میلیارد دالر نخواهد بود و  درواقع اگر بازار ارز 
به درستی مدیریت شود نوسانات محدود و حتی 

کاهش قیمت ها اتفاق می افتد. 
جعفر قادری،  عضو س��ابق کمیس��یون برنامه و 
بودجه درباره رون��د کنونی نرخ ارز و ثبات قیمت 
آن گفت: »افزایش ناگهانی قیمت ارز، واقعی نبود 
و بیشتر ناشی از انتظارات تورمی و رها شدن بازار 
ارز بود و این طبیعی است که اگر بازار ارز کنترل و 
مدیریت شود، مشکلی رخ نخواهد داد.« به گفته 

وی دالر نباید بیشتر از 10 هزار تومان باشد. 
کارشناسان اگرچه اقدامات بانک مرکزی برای 
ثبات بازار را موثر عنوان م��ی کنند اما همچنان 
دغدغه های خود را در خصوص اصالح زیرساخت 
های بانکی دارند. انتظار آنها این است که بانک 
مرکزی در بلند مدت نیز با سیاس��تگذاری دقیق 
و نظارت جدی در بخش ه��ای مختلف و بدون 
دخالت مستقیم نرخ ثبات بازار را همیشگی کند.

رییس کل بانک مرکزی از تقویت 20 درصدی ارزش پول ملی در یک ماه گذشته خبر داد

نوسانات محدود در بازار ارز
اخبار کوتاه

تورم آبان ماه به روایت مرکز آمار
بر اس��اس آمارهای مرکز آمار، درصد تغییر ش��اخص کل نسبت به 
ماه مش��ابه سال قبل ۳۴.۵ درصد است که نسبت به ماه قبل )۳2.۴ 

درصد( 2.1 واحد درصد افزایش را تجربه کرده است.
مطابق با آمارهای مرکز آمار، در آبان ماه 1۳97 عدد ش��اخص کل 
)100=1۳9۵( به 1۴7.۸ رس��ید که نس��بت به ماه قبل 2.6 درصد 
افزایش را نشان می دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت 
به ماه مشابه س��ال قبل ۳۴.9 درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور 
به طور میانگین ۳۴.9 درصد بیش��تر از آبان 1۳96 برای خرید یک 
»مجموعه کاال و خدمات یکسان« هزینه کردند که نسبت به این 
آمار در ماه قبل )۳2.۸ درصد( 2.1 واحد درصد افزایش یافته است.   
همچنین نرخ ت��ورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1۳97 به 1۵.6 
درصد رسید که نسبت به همین اطالع در ماه قبل )1۳.۴ درصد( 2.2 

واحد درصد افزایش را نشان می دهد.
شاخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
نسبت به ماه قبل ۴.1 درصد و در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی 
و خدمات« 2.0 درصد افزایش را نش��ان م��ی دهد. درصد تغییرات 
قیمت در ماه جاری نس��بت به آبان ماه 1۳96 برای این دو گروه به 

ترتیب ۵0.۳ و 29.0 درصد است.
ش��اخص قیمت کل برای خانوارهای ش��هری کش��ور در آبان ماه 
1۳97 به عدد 1۴7.۳ رسید که نسبت به ماه قبل 2.6 درصد افزایش 
را نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل ۳۴.۵ درصد است که نسبت به ماه قبل )۳2.۴ درصد( 2.1 واحد 

درصد افزایش داشته است.
ش��اخص قیمت کل برای خانوارهای روس��تایی کشور در آبان ماه 
1۳97 به عدد 1۵0.۸ رسید که نسبت به ماه قبل 2.7 درصد افزایش 
را نش��ان می دهد. همچنین درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه 
مشابه سال قبل ۳7.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل )۳۵.۳ درصد( 

2.0 واحد درصد افزایش داشته است.

تحوالت بازار مسکن تهران 
وزارت راه و شهرسازی تحوالت بازار مسکن را در حالی منتشر کرد 
که علیرغم کاهش میزان معامالت متوس��ط قیمت خرید و فروش 
یک متر مربع آپارتمان در تابس��تان امسال نسبت به فصل قبل 2۴ 
درصد و نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل 6۳.2 درصد افزایش را 

نشان می دهد.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارش 
تحوالت بازار مسکن شهر تهران در فصل تابستان 97 را این گونه 
منتش��ر کرد که نش��ان می داد، قیمت خرید و فروش مس��کن در 
تابستان امسال نس��بت به فصل قبل و نسبت به فصل مشابه سال 

قبل، افزایش قابل مالحظه ای داشته است. 
بنابر ای��ن گزارش، متوس��ط قیمت خرید و ف��روش یک مترمربع 
زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی معامله شده در فصل تابستان 97، 
7۵.1 میلیون ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 2۴.۸ درصد و 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 6۳.2 درصد افزایش نشان می دهد.
معامالت انجام ش��ده به تفکیک مناطق شهری در فصل تابستان 
امسال حاکی از آن است، از میان مناطق بیست و دوگانه شهر تهران، 
منطقه یک با 162.۴ میلیون ریال بیشترین و منطقه 1۸ با ۳2 میلیون 

ریال کمترین متوسط قیمت را داشته است.
بیشترین رشد متوس��ط قیمت در فصل تابستان سال 97 نسبت به 
فصل مشابه س��ال قبل مربوط به منطقه ۵ به میزان ۸2.۸ درصد و 
کمترین مقدار افزایش مربوط به منطقه 12 به میزان 26 درصد بوده 
است، البته گزارش ها حاکی از این است که مناطق 1، ۳، 2، 6، ۵ . ۴ 
به ترتیب مناطقی هستند که میانگین قیمت یک متر  مربع آپارتمان 

در آنها بیش از متوسط قیمت شهر تهران به ثبت رسیده است. 
توزیع قیمتی واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران بر حسب 
س��ن بنا در فصل تابستان 97 نش��ان می دهد که واحدهایی با سن 
کمتر از پنج س��ال و واحدهای با عمر بین 6 تا 10 سال به ترتیب با 
متوس��ط قیمت های ۸۸.7 و 7۳ میلیون ریال بیشترین قیمت ها را 
به ثبت رس��انده اند، این در حالی است که آپارتمان هایی با عمر بین 
16-20 و 11-1۵ با متوسط قیمت های 6۵.7 و 6۸.9 میلیون ریال 

کمترین قیمت را در این فصل داشته اند. 
تعداد معامالت واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران در فصل 
تابس��تان 97 به ۳7.۴۵۳ واحد رسید که نس��بت به فصل قبل 6.۳ 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 2۳.2 درصد کاهش را نشان 
می دهد.  بررسی توزیع فراوانی تعداد معامالت انجام شده به تفکیک 
مناطق شهری در فصل تابس��تان 97 حاکی از آن است که از میان 
مناطق بیست و دوگانه شهر تهران، منطقه ۵ با ۴ هزار و 6۸1 فقره 
)سهم 1۴.7 درصدی( بیشترین تعداد معامالت را به خود اختصاص 
داده است و مناطق ۴ و 2 با سهم 9.7 و ۸.6 درصدی از معامالت در 
رده بعدی قرار دارند، همچنین منطقه 19 با 207 فقره )س��هم 0.6 

درصدی( کمترین تعداد معامالت را به خود اختصاص داده است.

شرکت CNPC چین رسما جایگزین 
توتال شد

وزیر نفت گفت: ش��رکت CNPC چین رس��ما جایگزین توتال 
ش��ده برای توس��عه فاز 11 پارس جنوبی ش��ده، اما عمال شروع به 
 CNPC کار نکرده است. بیژن زنگنه افزود: باید با شرکت چینی
مذاکره ش��ود تا مشخص ش��ود فعالیت عملیاتی و اجرایی را از چه 

زمانی آغاز می کند.

تصمیم گیری درباره قیمت نان
رییس اتحادیه نانوایان س��نگکی گفت: برخی از نانوایان سنگکی 
اقدام به افزای��ش قیمت نان کرده اند که این افزایش قیمت قانونی 

نیست و با متخلفان برخورد خواهد شد.
اصغر پابرجا با اش��اره به اینکه نانوایان متخلف به تعزیرات معرفی 
خواهند ش��د، افزود: با توجه به اعالم نشدن قیمت جدید در ۴ سال 
گذشته و افزایش نرخ مواد مصرفی، نانوایان اقدام به افزایش قیمت 

نان کرده اند که این موضوع مورد تایید اتحادیه نیست.
وی با اش��اره به تشکیل کارگروه آردو نان دراین هفته گفت: در این 

جلسه نسبت به وضعیت و قیمت نان تصمیم گیری خواهد شد.
رییس اتحادیه نان س��نگکی ادامه داد: درح��ال حاضر هزینه آرد با 
کیفیت مناس��ب 10 هزارتومان درهر کیسه افزایش یافته است که 
این هم دلیل دیگر نانوایان آزاد پز برای افزایش نرخ نان شده است.
پابرجا گفت: همه هزینه های جاری نانوایی از جمله دستمزد کارگر 
افزایش قابل توجهی داشته اس��ت که با توجه به این تغییرات باید 

برای تعیین نرخ جدید نان نیز تصمیم گیری شود.

افت ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس 
در آبان امسال

ش��اخص بورس در جریان معامالت آبان ماه امسال 12 هزار و 66 
واحد، معادل 6 درصد کاهش را به ثبت رس��اند. در جریان معامالت 
بورس اوراق بهادار در هشتمین ماه امسال تعداد ۴60۴۴ میلیون انواع 
اوراق به��ادار به ارزش1۵۸972 میلیارد ریال در بیش از ۳ میلیون و 
22۸ ه��زار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب ۵0، ۴9 و ۳9 

درصد کاهش را نسبت به مهرماه تجربه کرد.

بازار ارز و س�که در یک ماه گذش�ته نوس�انات محدودی را تجربه کرده اس�ت که مهمترین دلیل آن به تالش 
گروه

بازارس�از برای حفظ قیمت ها بازمی گردد و همین امر زمینه را برای بروز یک رفتار منطقی از معامله گران رقم اقتصادی
زده اس�ت.  در این میان اگرچه بعضا تالش هایی از سوی دالالن  مش�اهده می شود، اما بالفاصله با مدیریت 
بانک مرکزی این تحرکات خنثی می شود که نمونه آن را هفته گذشته همزمان با کاهش نرخ دالر شاهد بودیم. 
ثبات نرخ دالر بر بازار س�که نیز تاثیرگذار بوده است و قیمت ها در این بازار نیز در این مدت نوسانات محدودی داشته است و 
در کل ثبات نس�بی را تجربه کرده است. کارشناس�ان معتقدند در صورت ادامه این سیاست ها، این روند در بازار ارز ادامه دار 
خواهد بود. گزارش ها حاکی از این است که کاهش ارزش پول ملی کشورمان تا حدودی در حال جبران است. عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی پنج شنبه هفته گذشته  در یک گفتگوی تلویزیونی از تقویت  ۲۰ درصدی ارزش پول ملی کشور با آغاز 

تحریم های آمریکا در یک ماه گذشته خبر داد و گفت: »بازار ارز تحت مدیریت است و سودجویان قطعا ضرر می کنند.« 
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کشاورزیانرژی

آغاز ثبت نام کارت سوخت از امروز
ثبت نام مالکان خودرو  و موتورسیکلت فاقد کارت سوخت از امروز  به صورت الکترونیکی در سامانه خدمات 
دولت همراه و اپلیکیشن خدمات دولت آغاز می شود. ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در 
اطالعیه ای اعالم کرد ثبت نام مالکان خودرو  و موتورسیکلت فاقد کارت سوخت از امروز ساعت ۸ به صورت 
الکترونیکی در سامانه خدمات دولت همراه به نشانی www.mob.gov.ir و اپلیکیشن خدمات دولت 
همراه، با نصب آن در گوشی های هوشمند تلفن همراه در دسترس عموم قرار می گیرد. در این اطالعیه آمده 
است: ورود به سامانه های اینترنتی براساس آخرین رقم شماره سمت راست تلفن همراه مالکان خودرو، انجام 
و از امروز با شماره 99 آغاز می شود. در هیچ یک از مراحل ثبت نام چه به صورت حضوری در دفاتر پلیس +10 

و چه به صورت اینترنتی، نیازی به ارایه رمزهای کارت های بانکی نیست.
بر اساس این گزارش، این شرکت پیش از این، از قطعی شدن بازگشت کارت سوخت خبر داده و ضرب االجل 
21 روزه ای را از سوم تا 2۴ آذرماه برای ثبت نام کارت سوخت المثنی برای مالکانی که فاقد کارت کارت سوخت 
هستند تعیین کرده بود. به طور کلی سه روش را برای ثبت نام کارت سوخت المثنی معرفی شده است؛ روش 
نخست ثبت نام مالکان خودرو یا موتور سیکلت فاقد کارت سوخت با مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+10 بود 
که از شنبه ۳ آذرماه با ارائه مدارک الزم طبق ضوابط جاری آغاز شد. روش دوم مراجعه به سامانه خدمات دولت 
همراه به نشانی ) www.mob.gov.ir ( و ورود به گزینه درخواست کارت سوخت المثنی و ثبت اطالعات 
است که  این سامانه از ۵ آذرماه در دسترس عموم قرار می گیرد و ثبت اطالعات در این سامانه رایگان است.

روش س��وم نیز دریافت و نصب رایگان اپلیکیش��ن خدمات دولت همراه و ورود به گزینه درخواست کارت 
سوخت المثنی از امروزست. بر اساس این گزارش، خودروهای نو شماره، دارای کارت سوخت بوده و کافی 

است مالکان آن ها برای دریافت کارت سوخت خود به دفاتر پست مراجعه کنند.

درخواست تجدیدنظر برای قیمت خرید تضمینی گندم
شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی )9۸-97( را کیلویی 1۴70 تومان تعیین کرد 
که این رقم نس��بت به سال زراعی گذشته 1۳.07 درصد رش��د داشته است.  سیدمهدی فرشادان، عضو 
کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اس��المی، افزایش حدود 1۳ درصدی نرخ خرید 

تضمینی گندم را در راستای حمایت از کشاورزان ندانست.
وی با انتقاد از تعیین پایین قیمت خرید تضمینی گندم گفت: »با وجود اینکه هزینه های تولید در بخش 
کشاروزی با توجه به افزایش نرخ ارز، به شدت باال رفته است بنابراین می توان عنوان کرد افزایش حدود 

1۳ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم محلی از اعراب ندارد.«
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خانه ملت ادامه داد: »گندم 
یک محصول استراتژیک است بنابراین باید در تعیین قیمت این محصول کشاروزی تمامی جوانب لحاظ 

شود تا انگیزه کشاورزان برای ادامه تولید این محصول وجود داشته باشد.   «
نماینده مردم س��نندج، دیواندره و کامیاران در مجلس دهم شورای اسالمی افزود: »در سال 97 با توجه 
به افزایش قیمت دالر، نرخ تورم با رش��د قابل توجهی روبرو شده است بنابراین نرخ خرید تضمینی گندم 

حداقل باید براساس نرخ تورم تعیین شود.«
 وی ادامه داد: »نباید فراموش کرد کش��اورزان در سال های اخیر با وجود مشکالت فراوان و خشکسالی 

به تولید ادامه داده اند بنابراین باید قدردان زحمات کشاورزان بود.     «
در روزهای اخیر و با اعالم قیمت های خرید تضمینی گندم، بس��یاری از کارشناسان و فعاالن این حوزه 
می گویند اگر قیمت گندم معقول نباش��د با توجه به تغییرات نرخ ارز، قاچاق گندم به خارج از کشور برای 

سوداگران جذاب می شود بنابراین باید دولت در تعیین نرخ گندم تجدید نظر کند .

با وج�ود مذاکرات تولیدکنندگان ب�زرگ جهان برای کاهش 
تولیدات خود، با تش�دید نگرانی ها در مورد اشباع بازار، روز 
جمعه قیمت های نفت تا نزدیک به ۸ درصد س�قوط کرد و با 
ثبت هفتمین هفته افت پیاپی خود، به پایین ترین سطح خود 

در بیش از یک سال اخیر رسید.

 تولید نفت خام با پیش��تازی تولیدکنندگان آمریکایی، بسیار سریع تر از 
تقاضا رشد کرده است و انتظار می رود سازمان کشورهای صادرکننده 
س��وخت، اوپک، برای جلوگیری از به وجود آمدن ش��رایط اش��باع در 
بازارهای جهانی نفت، مانند آن چه در سال 201۵ اتفاق افتاد، در جلسه 

6 دسامبر خود، تصمیم بگیرد تولید نفت خود را کاهش دهد.
 اما این تا به حال کمک چندانی برای باال بردن قیمت های نفت نکرده 
اس��ت و قیمت ها بیش از 20 درصد در ماه نوامبر افت کرده اند و انتظار 
می رود بدترین عملکرد ماهانه خود از اواخر 201۴ تا کنون را ثبت کنند.

  قیمت پیش خرید هر بش��که نفت خام برنت دریای شمال، بنچ مارک 
بین المللی قیمت نفت، ۳.۸0 دالر یا 6.1 درصد س��قوط کرد و در قیمت 
۵۸.۸0 دالر بسته شد. همچنین قیمت شاخص برنت تا ۵۸.۴1 دالر هم 

پایین آمد که پایین ترین قیمت آن از اکتبر 2017 تا کنون است.
 قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام نیمه سنگین تگزاس غرب آمریکا، 
دابلیوتی آی، ۴.21 دالر یا 7.7 درصد سقوط کرد و به ۵0.۴2 دالر رسید 
که پایین ترین قیمت آن از اکتبر 2017 تا کنون است. در معامالت پس از 
بسته شدن بازارهای اصلی، قیمت ها به سقوط سنگین خود ادامه دادند.

 این هفته قیمت برنت 11.۳ درصد س��قوط و دابلیوتی ای  10.۸ درصد 
از قیمت خود را از دس��ت داد. این بزرگترین افت هفتگی قیمت نفت از 

ژانویه 2016 تا کنون است.
 ترس و وحش��ت س��رمایه گذاران نفت از کاهش تقاضای نفت، پس از 
آن تش��دید شد که چین اعالم کرد که با وجود اشباع بازارهای سوخت، 
کمترین میزان بنزین خود در بیش از یک سال اخیر را صادر کرده است.
 میزان ذخایر بنزین در انبارهای سوخت منطقه آسیا جهش کرده است. 
ذخایر سنگاپور که مرکز پاالیشگاه های منطقه آسیا است، به باالترین 
س��طح خود در ۳ ماه اخیر رس��ید. ذخایر ژاپن هم در هفته گذشته رشد 
داشته اس��ت. میزان ذخایر نفت آمریکا هم حدود 7 درصد نسبت سال 

گذشته جهش داشته است.
 تولید نفت خام جهان هم امسال افزایش یافته است. سازمان کشورهای 

صادرکننده س��وخت، اوپک، به تنهایی 2.۳ میلیون بشکه تا به اینجای 
امسال رش��د کرده اس��ت، اما انتظار می رود تقاضای جهانی نفت فقط 
1.۳ میلیون بشکه در سال 2019 رش��د کند. در پی این روند خبرهایی 
در خصوص اقدام پنهانی اوپک برای دور زدن ترامپ شنیده شده است.   
این اس��تراتژی  ایجاب می کند که عربستان سعودی به تنهایی میزان 

تولید خود را حداکثر یک میلیون بشکه در روز کاهش دهد.
اوپک برای محدودیت عرضه آماده شده زیرا این گروه معتقد است بازار 
نفت در س��ال میالدی آینده دچار اشباع عرضه خواهد شد. قیمت های 
نفت از ماه میالدی گذشته به دلیل نگرانی ها نسبت به فرا رفتن میزان 

عرضه از تقاضا، بیش از ۳0 درصد ریزش کرده است.
اما ترامپ در آس��تانه نشس��ت رسمی اوپک در ششم دس��امبر، از این 
گروه خواس��ته اس��ت تولید خود را کاهش ندهد. یک مق��ام اوپک به 
وال استریت ژورنال گفت: اوپک قصد دارد کاهش 1.۴ میلیون بشکه در 
روز تولید نفت را اعالم کند اما از این کاهش به عنوان پایبندی به سهمیه 

تولید پیمان سال 2016 یاد خواهد کرد.
تولیدکنندگان نفت محدودیت عرضه خود را در ژانویه س��ال 2017 به 
منظور پایان دادن به اشباع عرضه جهانی و تقویت قیمت ها آغاز کردند. 
این سیاس��ت موفق ش��د مازاد موجود در بازار را حذف کرده و قیمت ها 
را باال ببرد. با این حال این گروه در ژوئن تحت فش��ار ترامپ در آستانه 
بازگشت تحریم های واشنگتن علیه ایران موافقت کرد میزان تولید خود 

را مجموعا یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
اما قیمت نفت که در اکتبر به باالترین رکورد در چهار س��ال گذش��ته 
صعود کرده بود، پس از این که آمریکا به هشت خریدار برای ادامه خرید 
نفت از ایران معافیت موقتی اعطا کرد و خطر کمبود عرضه  را رفع کرد، 
روند نزولی پی��دا کرد و تولیدکنندگان اوپک را برای جلوگیری از تکرار 
بحران نفتی سال 201۴ تحت فشار قرار داد. در حال حاضر قیمت ها به 
پایین ترین رقم یکسال گذشته رسیده است و حاال باید دید چه سرنوشتی 

در انتظار قیمتهاست. 

سقوط قیمت نفت به پایین ترین رکورد سال ۲۰۱۸ 



511/14آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 4/950006/ک1 آقای مهرداد شاه محمدی تحت تعقیب می باشد به واسطه مجهول المکان بودن و به تجویز تبصره 1 ماده 394 
قانون آئین دادسی کیفری مصوب  1392 در امور کیفری مراتب دو نوبت به فاصله ده روز از طریق آگهی روزنامه به شما ابالغ تا راس ساعت 9 
صبح روز 1397/10/17 در شعبه 4 دادگاه کیفری یک خراسان رضوی واقع در مشهد –بلوار ساجدی ساختمان مرکزی دادگستری خراسان رضوی 
حاضر ش�وید و از اتهام انتس�ابی دفاع نمایید  در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رایگان-نوبت 

اول:97/8/24-نوبت دوم:97/9/5
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی 

511/15آگهي احضارمتهم 
بدینوسیله به آقای بهمن حاتمی لورزینی فرزند محمد امین  به اتهام موضوع:مشارکت در صادر نمودن 42 کیلو گرم تریاک و قاچاق 231000 قرص 
ترامادول خارجی فعال مجهول المکان در پرونده کالسه 970527 شعبه 5 دادگاه انقالب اسالمی مشهد ابالغ می گردد در تاریخ 1397/10/18 
ساعت 10 جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این دادگاه حاضر شوید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد ضمنا می توانید 
قبل از حلول وقت  رسیدگی جهت دریافت تصویر کیفر خواست به دفتر دادگاه مراجعه نمایید-این آگهی در دونوبت و به فاصله ده روز منتشر می 

گردد رایگان-نوبت اول:97/8/24-نوبت دوم:97/9/5
مدیر دفتر  شعبه 5دادگاه انقالب اسالمی مشهد

512/16آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای/ خانم سید محمد سیادتی گویا فرزند سید قاسم به آدرس فعال مجهول االمکان ابالغ می شود که آقای/ خانم ذبیح اله معدنی 
فرزند حسن علی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان  کاشمر ارائه و به شماره کالسه  ثبت و برای 
روزمورخه 1397/10/9 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است ؛ لذا به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دفتر شعبه اول شورای حل اختالف 
شهرستان کاشمر واقع در خیابان منتظری جنوبی نرسیده به منتظری 11 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 

را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شعبه حاضر شوید و در صورت عدم حضور غیاباً رسیدگی خواهد شد./ شماره:1/436/97 ش 
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

511/17آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده  کالسه اجرائی صادره از شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/8/970041 آقای سلیمان مهندی محکوم است 
به پرداخت مبلغ 313/125/779 ریال در حق آقای حسین قاسمی خواه و نیز مبلغ 15/696/288 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت 
به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی ومقرر گردیده در تاریخ 1397/09/21 از ساعت 11/45 الی 12/30 صبح در مجتمع قضائی اجرای 
احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از 
قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج 
روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمناً حداقل 10درصد  از بهای مورد مزایده نقداً و فی 
المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه 
تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: 4185 ده هزارم یک دانگ مشاع از شش دانگ سر قفلی متعلق به محکوم  
علیه واقع در مشهد، بین آبکوه 24 و 26 پالک 550 مغازه ایزوگام فروشی مشتمل بر مغازه ای تجاری مجزی شده از پالک 8217 فرعی از 5 اصلی بخش 9 
مشهد، به مساحت 27/60 متر مربع  با ارتفاع حدود 4 متر و دارای بالکن تجاری به مساحت 10 مترمربع به ارتفاع حدود 2 متر دارای عرض دهانه حدود 4/20 
متر با شیشه سکوریت و کف سرامیک و در حال حاضر به شغل ایزوگام فروشی فعال می باشد که شش دانگ سر قفلی مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 

4/500/000/000 ریال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 313/925/779 ریال به فروش می رسد./ س  
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

512/18اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

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

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب�ررای ش�ماره 139760306022000984هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد رضا توکلی اصل فرزند رمضان  بشماره شناسنامه 
228صادره ازفریمان در یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  59917 مترمربع پالک فرعی از 352 اصلی واقع در بخش 5 خریداری از مالک 
رسمی آقای  رمضان جوجه ای محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول ،1397/08/19 نوبت دوم : 1397/9/5
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان –محمد رضا رجایی مقدم 

512/19آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای احد حیدری فعال مجهول المکان ابالغ می شود که مرتضی شفیعی  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به 
شعبه اول شورای حل اختالف قوچان ارائه و به کالسه 97/524 ثبت و برای روز یکشنبه مورخه 1397/10/05 ساعت 9/30 صبح وقت رسیدگی 
تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به 
دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان قوچان مستقر در مجتمع شماره به نشانی خ ناصرخسرو  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود 
نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان قوچان

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

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

سندرسمی
براب�ر رای ش�ماره 139760306012002141هی�ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی دربان جعفری فرزند عزیزاله  بشماره شناسنامه 
288 صادره از کاش�مر در شش�دانگ یک باب ساختمان به مس�احت 123/38 مترمربع از پالک 237 فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک 
حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای همایون طلعتی محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 

1397/09/05، نوبت دوم : 1397/09/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کاشمر-محمد محمدزاده

512/21آگهی مزایده اموال غیرمنقول )مرحله اول(
تاریخ انتشار آگهی:1397/09/05 محل و زمان برگزاری مزایده:1397/09/20 ساعت 11 صبح اجرای احکام مدنی جوین ؛محکوم له: آقای مجید 
عرفانیان اصلی، محکوم علیه: آقای علی اصغر صمدی فرزند علی، به موجب نیابت صادره از شعبه 15 اجرای احکام مدنی شواری حل اختالف 
مشهد در پرونده کالسه 9709987501400339 اجرایی محکوم علیه مذکورمحکوم است به پرداخت مبلغ 59502104 ریال بابت اصل خواسته در 
حق محکوم له،و همچنین نیم عشر دولتی)معادل 1850000 ریال(، باتوجه به اینکه نامبرده نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننموده است حسب 
تقاضی محکوم له و موافقت اجرای احکام خودرو زیرجهت مزایده اعالم می گردد.یک دستگاه خودرو پژو )SlX(نقره ای مدل 1391 شماره پالک 
913 ل 84 ایران 78 شماره شاسی 855250 دارای رنگ در قسمت کاپوت و گلگیر سمت چپ و درب سمت چپ شاسی دارای فشار جزئی )ترک( 
که توسط کارشناس مبلغ 290000000 ریال ارزیابی گردیده بفروش میرسد مزایده به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذارخواهد شد 
، طالبین به خریداری می توانند ظرف مدت 5 روزقبل ازبرگزاری مزایده به این اجرا مراجعه واطالعات الزم را تحصیل نمایند . ده درصد مبلغ 
پیشنهادی نقدا وفی المجلس ومابقی آن ظرف یک ماه ازبرنده مزایده دریافت خواهد شد ودرصورت عدم پرداخت مابقی وجه پیشنهادی مبلغ 

مذکور)ده درصد( درحق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد .
اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگستری شهرستان جوین

512/22آگهی ابالغ وقت رسیدگی
احتراما بدینوسیله به آقای امیر حسین نژاد ابالغ می شود که آقای مرتضی لقمانی فرزند مصطفی دادخواستی به خواسته اثبات عدم  انجام 
تعهد- الزام به استردادآهن آالت و میلگرد به به دادگاه عمومی بخش زبرخان تسلیم کرده که به شعبه اول دادگاه ارجاع  و به کالسه 950578 
ثبت و در جهت استماع شهات شهود و ارائه مدارک توسط خوانده آقای محسن جالل آبادی برای روز دوشنبه  مورخ 1397/10/10 ساعت 11/30 
صبح وقت تعیین گردیده.مراتب به درخواست خواهان وبه دستور دادگاه و با اجازه حاصله از ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشار محلی درج می گردد که نامبرده به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم در جلسه رسیدگی واستماع شهادت شهود نیز شرکت نمایند در غیر اینصورت دادگاه غیابا رسیدگی نموده و تصمیم الزم خواهد گرفت.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری بخش زبرخان

512/23رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه خانم شهربانودرودی دارای شناسنامه شماره 5083 به شرح دادخواست  به کالسه 970629 از این شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان خاتون حسینی به شماره شناسنامه 51 در تاریخ 1394/12/28 در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-عذرا درودی فرزند علی به ش.ش 5084 ت.ت 1347/3/1 نسبت فرزند مرحومه 2-بتول درودی 
فرزند علی به ش.ش 4692 ت.ت 1340/1/1 نس�بت فرزند مرحومه3- محمد درودی فرزند علی به ش.ش 4693 ت.ت 1341/2/1 نسبت فرزند 
مرحومه4- اقدس درودی فرزند علی به ش.ش 4694 ت.ت 1343/1/3 نسبت فرزند مرحومه5-شهربانو درودی فرزند علی به ش.ش 5083 ت.ت 
1345/4/20 نسبت فرزند مرحومه6-منصوره درودی فرزند علی به ش.ش 6290 ت.ت 1354/5/2 نسبت فرزند مرحومه7- محمد هادی درودی 
فرزند علی به ش.ش 1349 ت.ت 1353/2/1 نس�بت فرزند مرحومه8-علی درودی فرزند حس�ین به ش.ش 79 ت.ت 1310/4/15نسبت فرزند 
مرحومه؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي 

دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

512/24آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم در پرونده کالسه 9709985177000876 
وقت رسیدگی:مورخ 1397/10/12 روز چهارشنبه ساعت 11 ؛خواهان:خانم زهرا اصغری فرزند محمدتقی با وکالت خانم تکتم صدیق کالته میان ؛خوانده: 
آقای ناصر جانسوزی فرزند نصراله)مجهول المکان(؛ خواسته:تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به علت جنون مستندبه ماده 1121 قانون مدنی به 
انضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل.خواهان خانم زهرا اصغری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ناصر جانسوزی به  خواسته فسخ نکاح مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709985177000876 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری  شهرستان چناران ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/10/12 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان چناران

512/25اجرائیه
کالسه پرونده شورا:1/599/96؛ مشخصات محکوم علیه:مهناز صالح پور به نشانی مجهول المکان،مشخصات محکوم له: جلیل مسعودی گلبهاربه 
شریعتی10 درب 5 شمالی ؛محکوم به:به موجب رای شماره 26-26 تاریخ 1397/1/28 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلبهار که قطعیت 
یافته است محکوم علیه محکوم است به:حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 17000000 ریال بابت افت قیمت خودرو و پرداخت 770000 
ریال هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماند این رأی غیابی می باشد وهمچنین پرداخت نیم عشر دولت در حق دولت .محکوم 
علیه مکلف است: پس از ابالغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و 
مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد 24 و 34 و 35 و 38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522 و 523 و 526 قانون آیین دادرسی 

مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلبهار

512/26آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای اسماعیل زیبایی فرزند حاجی محمد فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای عبداله جعفری دادخواستی به خواسته 
تنظیم سند به طرفیت شما به شعبه دوم شورای حل اختالف تربت جام ارائه و به کالسه 2/807/96 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخ 1397/10/19 
ساعت 11 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می 
توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان تربت جام مستقر در مجتمع شماره به نشانی مقابل 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 دوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام

512/27رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه آقای محمد  آشفته دارای شناسنامه شماره 1232 به شرح دادخواست  به کالسه 970061 ش 3 از این شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که مرحوم علی آشفته به شماره شناسنامه 874 در تاریخ 1395/4/25 در اقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- محمد آش�فته ش.ش 1232 متولد 1353/10/20 صادره گناباد فرزند متوفی 2-فاطمه آش�فته ش.ش 69 
متولد 1342/6/15 صادره گناباد فرزند متوفی3- عصمت آشفته ش.ش 39 متولد 1344/9/15 صادره گناباد فرزند متوفی4- زهرا آشفته ش.ش 45 
متولد1348/5/12صادره گناباد فرزند متوفی ؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی  یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان گناباد

512/28آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای محمد سرخه ملی فرزند فریدون فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای رضا تکبیری فرزند علی اصغر دادخواستی به 
خواسته تنظیم و انتقال سند و تعویض پالک یک دستگاه پژو پارس به شماره انتظامی 678 م74 ایران 32 به شعبه ششم شورای حل اختالف 
کاشمر ارائه و به کالسه 381 ثبت و برای روز شنبه مورخ 1397/10/15 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73 قانو 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقبال در امورمدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به 
دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر واقع در خیابان منتظری جنوبینرسیده به منتظری 11  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود 
نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/29آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای علی فتحی کاریزک فرزند حسن فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای حسن فروهی فرزند علی دادخواستی به خواسته 
الزام به حضور در دفترخانه وتنظیم سند رسمی یک دستگاه خودور وانت پیکان مدل 1390 به شماره انتظامی 664 و99 ایران 32به طرفیت شما به 
شعبه شهری شورای حل اختالف بجستان ارائه و به کالسه 97/647 ثبت و برای روز شنبه مورخ 1397/10/22 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین 
گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه 
شورای حل اختالف شعبه شهری شهرستان بجستان مستقر در ساختمان دادگستری شهرستان بجستان 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.
مدیر دفتر شورای حل اختالف شهرستان بجستان –ابوالقاسم استادزاده

512/30دادنامه
پرونده کالس�ه 9609985185200274 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر سرخس)101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9709975185601235 
شاکی:خانم نجمه بلوچ فرزند حسن به نشانی استان خراسان رضوی-شهرستان سرخس-شهر سرخس-دانشگاه 3-مقابل پ 84/1 -متهم: آقای 
علی شهری رضایی به نشانی خراسان رضوی –سرخس-طالقانی شرقی 6-پالک 21- اتهام :کالهبرداری-رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای علیرضا 
شهری علیرضائی فرزند غالمرضا دائر بر کالهبرداری موضوع شکایت خانم نجمه بلوچ فرزند حسن و کیفرخواست شماره 9710435185100482 
مورخه 1397/05/16 با این وصف که متهم پرونده به عنوان شاگرد بنگاه امالک و حسب اظهارات مالک اصلی متهم حق تنظیم قولنامه و اخذ مبلغ از 
مشتری را نداشته و صرفا شاگرد بنگاه معمالتی امالک بوده که توجها به تحقیقات معموله متهم پرونده بدون حضور مالک ملک مرد اجاره و صاحب 
پروانه بنگاه با اقداماتی فریبنده اقدام به تنظیم قولنامه صوری  نموده و در این راستا موفق به اخذ مبلغ قابل توجهی از شاکیه گردیده .بنابراین با عنایت 
به مراتب فوق و با توجه به شکایت شاکی ، گزارش مرجع انتظامی ، اظهارات متهم در ابتدای تحقیقات که به عنوان اتهامی معترف گردیده و در این 
خصوص جهت عدم پیگری شاکیه ا قدام به ارائه سفته به مشارالیه نموده اند .لذا دادگاه بزه انتسابی را منطبق با ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشا واختالس و کالهبرداری دانسته و محرز متهم را از بابت کالهبرداری به یک سال حبس ورد اصل مال به میزان موصوف)نه  میلیون تومان(و ایضا 
جزای نقدی معادل مال اخذ شده محکوم می نماید.رأی صادره غیابی  ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ، ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه  محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد
رییس شعبه 101دادگاه کیفری دو شهرستان سرخس- حیدرجهانی

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای رجب علی سید محمدلو وکالتا از طرف محبوبه عبداللهی  به استناد  
وکالتنامه  شماره 53138  مورخ 1395/06/14  و تا ئیدیه وکالت به شماره 
139785651187000187  مورخ 1397/06/22 دفترخانه 299 تهران با 
اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه 
امضاء شده ذیل شماره 19794  مورخ 97/05/18 دفترخانه  گواهی 
744 تهران طی درخواست وارده 16478   مورخ 97/05/29 تقاضای 
صدور المثنی سند مالکیت را نموده اندکه مراتب در اجرای ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت  به  شرح زیر آگهی می گردد. 1. نام و نام خانوادگی: 
محبوبه عبداللهی  مالک ششدانگ  2.  شماره پالک : 19453 فرعی 
از 4731 اصلی بخش 6 ثبت تهران  3. علت گم شدن: سهل انگاری  
4. خالصه  وضعیت مالکیت: سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان 
آپارتمان مسکونی به شماره 19453  فرعی از 4731  اصلی قطعه دو 
تفکیکی مفروز و مجزی  شده از 4485 فرعی از اصلی مذکور واقع در 
بخش 6 تهران به مساحت 42/22 متر مربع و اقع در طبقه دوم به انضمام 
پارکینگ  مزاحم قطعه دو تفکیکی به مساحت 10/89 متر مربع واقع در 
طبقه همکف به انضمام ا نباری قطعه دو تفکیکی  به مساحت 2/45 متر 
مربع واقع در طبقه همکف ذیل ثبت 139520301042000759   امالک 
به شماره چاپی 250246  بنام محبوبه عبداللهی ثبت  و صادر گردیده 
است و مورد ثبت به موجب سند رهنی شماره 97787  مورخ 91/08/01 
دفترخانه 352 تهران در رهن بانک مسکن قرار دارد. پالک فوق در قید 
بازداشت نمی باشد. لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت صادره 
نسبت به ملک فوق الذکر  و درخواست صدور المثنی مراتب اعالم تا هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این 
آگهی  ذکر نشده  یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا 
ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض  اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
18153  رئیس ا داره ثبت اسناد و امالک مولوی تهران – امید ملک 

آگهی ابالغ اجرائیه  کالسه 9702260
بدینوسیله به آقای مهرداد یوسف نیا فرزند  محمد صادق به شماره 
شناسنامه 3005 صادره از تهران به نشانی تهران  خیابان انقالب خیابان 
بهار جنوبی پالک 30 طبقه 5 ابالغ می گردد که خانم راضیه اشرف 
ازدواج  دفتر  نکاحیه 2355- 1385/04/18  سند  استناد  به  مدرس 
168 تهران جهت وصول تعداد یک صد سکه طالی بهار آزادی مهریه 
خود  علیه شما مبادرت به صد ور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و به کالسه 9702260  در این اجراء مطرح می باشد. لذا 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد 
از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است ظرف 
مدت ده روز  نسبت به پرداخت  بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت  
بدون انتشار آگهی دیگری  عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد. 
18155  رئیس ا داره  پنجم اجرای اسناد رسمی تهران – علینژاد 

آگهی ابالغ  طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
  بدینوسیله به آقای علی آذرکردار  فرزند عزت اله شماره شناسنامه 
5639 به نشانی افسریه خ 36 بین 15 متری  3 و 4 پ78  ابالغ می 
شود که آقای  عباس ابراهیمی ساری برای وصول چک 973630  تاریخ 
چک: 1397/07/12 بانک – شعبه: سپه تهرانسر به مبلغ 200/000/000 
ریال علیه شما اجرائیه  صادر و پرونده  به کالسه 9703477 در این 
اداره تشکیل شده و با توجه به عدم شناسایی آدرس شما در  متن سند 
ابالغ قانونی به شما میسر نبوده و بستانکار هم ا عالم نموده نمی تواند 
آدرسی از شما را جهت ابالغ  واقعی معرفی نماید. لذا به موجب تقاضای  
بستانکار و طبق ماده 18 آئین نامه اجراء از تاریخ انتشار این آگهی که روز 
ابالغ اجرائیه  محسوب است چنانچه ظرف بیست روز نسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننمائید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 
18158 رئیس اداره چهارم اجرای  اسناد رسمی تهران  – شبیبی 

4- حصروراثت
آقای جالل نوری پور اپوروار س�فلی فرزند حس�ن دارای کدملی 5359984384 بشرح دادخواست ش�ماره 970577 مورخ 1397/8/29 
توضیح داده ش�ادروان حس�ن نوری پور اپوروار سفلی فرزند اکبر بشناسنامه یک در تاریخ 1397/8/13 در شهر کرمان فوت شده و وراث 
حین الفوت وی عبارتند از : 1- خانم مهدیه نوری پور اپوروار سفلی ش.ش 530 فرزند حسن کدملی 5359976691 دختر متوفی. 2- خانم 
محبوبه نوری پوراپوروار سفلی فرزند حسن کدملی 3080050584 دختر متوفی. 3- خانم مریم نوری پوراپوروار سفلی فرزند حسن کدملی 
5359962143 دختر متوفی. 4 – خانم زهرا نوری پوراپوروار س�فلی فرزند حس�ن کدملی 5359945664 دختر متوفی. 5- خانم فاطمه 
نوری پوراپوروار س�فلی فرزند حسن کدملی 5359938382 دختر متوفی. 6- خانم زینب نوری پور فرزند حسن کدملی 5359948205 
دختر متوفی. 7- آقای جواد نوری پور فرزند حس�ن کدملی 5359967978 پس�ر متوفی. 8- آقای جالل نوری پور اپوروار س�فلی فرزند 
حسن کدملی 5359984384 پسر متوفی. 9- خانم معصومه شاهرخی فیدکوئی فرزند محمد کدملی 5359860421 )همسر( زوج متوفی. 
بموجب اظهار خواهان ماترک متوفی نامحدود )بیش از س�ی میلیون ریال( نامحدود اعالم گردید.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.
577 شورای حل اختالف شماره 12 شهرستان کرمان

5- حصروراثت
خانم فاطمه اشرف گنجوئی فرزند اصغر دارای شناسنامه 183 بشرح دادخواست شماره 9709983467300560 مورخ 1397/8/27 توضیح 
داده شادروان سکینه جمالی فرسنگی فرزند عباس بشناسنامه 91 در تاریخ 1397/7/8 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- زهرا اشرف گنجوئی فرزند اصغر ش.ش 183 متولد 1340 فرزند متوفی. 2- اکبر اشرف گنجوئی فرزند اصغر ش.ش 36 متولد 
1334 فرزند متوفی. 3- طاهره اش�رف گنجوئی فرزند اصغر ش.ش 162 متولد 1342 فرزند متوفی. 4- هاجر اش�رف گنجوئی فرزند اصغر 
ش.ش 1881 متولد 1346 فرزند متوفی. 5- فاطمه اش�رف گنجوئی فرزند اصغر ش.ش 88 متولد 1335 فرزند متوفی. 6- صدیقه اش�رف 
گنجوئی فرزند اصغر ش.ش 1103 متولد 1359 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار محلی آگهی می ش�ود 
چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
560 شورای حل اختالف شماره 19 شهرستان کرمان

6- حصروراثت
خانم طیبه دولت آبادی تکابی فرزند غالمحس�ین دارای شناس�نامه 3 بشرح دادخواست ش�ماره 970467 مورخ 1397/7/5 توضیح داده 
ش�ادروان حس�ین دولت آبادی تکابی فرزند حسن بشناسنامه 4 در تاریخ 1394/2/13 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- طیبه دولت آبادی تکابی فرزند غالمحسین ش.ش 3 متولد 1346 صادره از شهداد همسر متوفی. 2- محسن دولت آبادی 
تکابی فرزند حس�ین ش.ش 2980333387 متولد 1370 صادره از کرمان فرزند متوفی. 3- آرزو دولت آبادی تکابی فرزند حسین ش.ش 
2980578193 متولد 1372 صادره از کرمان فرزند متوفی. 4- مهدی دولت آبادی تکابی فرزند حسین ش.ش 198 متولد 1367 صادره از 
کرمان فرزند متوفی. 5- علی دولت آبادی تکابی فرزند حسین ش.ش 1834 متولد 1362 صادره از کرمان فرزند متوفی. 6- محمد دولت 
آبادی تکابی فرزند حس�ین ش.ش 2751 متولد 1364 صادره از کرمان فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار 
محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط است.
467 شورای حل اختالف شماره 30 شهرستان کرمان

7- ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : فائزه مصطفوی ، فرزند : مجید، کدملی : 2980540552 ، تاریخ حضور : 1397/10/01 ساعت حضور : 16:00 
در خصوص دعوی اسماء سرانجام 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.
330 شورای حل اختالف شماره 13 شهرستان کرمان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 خواهان خدیجه س�لطان محمدی دادخواس�تی  به طرفیت خوانده  آقای جالل محمدی فرزند ش�کراله به خواسته طالق مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  970993 شعبه 1 دادگاه   عمومی حقوقی دادگستری شهرستان محالت ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/22  س�اعت 10 صبح تعیین  که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
3907 دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محالت 

آگهی 
بدینوسیله به آقای حسن زر افراز که به موجب دادنامه شماره 9709978651200946  در پرونده کالسه 970044 که به اتهام  کالهبرداری  
به یک سال حبس و پرداخت مبلغ بیست میلیون  ریال  جزای نقدی در حق دولت و رد اصل مال به صاحبش محکوم گردیده اند ابالغ می 
شود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارند ظرف 20 روز از تاریخ انتشار این آگهی  اعتراض خود را به این مرجع واقع در شهرستان 

خمین تسلیم نماید. 
3916 رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری  2 خمین 

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی 
 بدینوسیله به آقای فرشاد مغربی فرزند  موسی  دادنامه شماره 9709988660200360   در پرونده کالسه 970092 شعبه دوم حقوقی دادگاه  
عمومی محالت حکم به رشد خانم  شارمین مغربی ابالغ می گردد چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارند ظرف 20 روز از تاریخ انتشار 
این آگهی  واخواهی و سپس ظرف بیست روز تجدید نظر  خواهی خود را به ا ین مرجع و اقع در دادگستری شهرستان محالت تسلیم نماید 

در غیر اینصورت  پس از انقضای مهلت های مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
 3915  مدیر دفتر شعبه دوم  دادگاه حقوقی محالت 

آگهی 
به موجب تصمیم نهایی   به ش�ماره 9709978625600302   مورخ 1397/05/10 اصداری از ش�عبه دوم دادگاه عمومی و انقالب  شهرستان 
آشتیان آقای حسن جهانتاب  فرزند  رضا آزاد به جهت  متواری  بودن   متهم است به ترک انفاق در خصوص  شکایت  خانم زهرا قربانپور  
فرزند ش�مس اهلل دادگاه علی رغم ابالغ وقت رس�یدگی به وی به صورت قانونی و از طریق نش�ر  آگهی و سایر قرائن و امارات  منعکس در 
پرونده بزهکاری  متهم موصوف در بزه انتسابی واضح و مبرهن دانسته و مستندا به مواد 19  قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و   ماده 
53   قانون حمایت  از خانواده  مصوب 1392  نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری مجازات درجه 6  محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی بوده  و ظرف  مدت بیست روز پس از  ابالغ واقعی و در صورت عدم ابالغ واقعی ظرف مدت بیست روز از تاریخ اطالع قابل واخواهی 
در همین شعبه و متعاقبا و پس از انقضای مواعد مذکور ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر  خواهی در محاکم تجدید نظر 

استان مرکزی می باشد. 
3914  مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان آشتیان 

مفقودی برگ سبز موتور سیکلت      
برگ سبز موتور سیکلت پیش�رو کبیران125ccمدل 1388 به شماره انتظامی 772-85496 وشماره 
موتور 57006503 و شماره تنه 125K8855023***NCR به نام مهدی سپاهی مفقود ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.
کاشمر

512/2اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

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

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب�ررای ش�ماره 139760306022000983هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد رضا توکلی اصل فرزند رمضان  بشماره شناسنامه 
228صادره ازفریمان در یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  1803 مترمربع پالک فرعی از 352 اصلی واقع در بخش 5 خریداری از مالک رسمی 
آقای  رمضان جوجه ای محرزگردیده اس�ت لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می ش�ود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول :1397/08/19 نوبت دوم : 1397/9/5
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان –محمد رضا رجایی مقدم 

511/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

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

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب�ررای ش�ماره 139760306022000977هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد رضا توکلی اصل فرزند رمضان  بشماره شناسنامه 
228صادره ازفریمان در یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  44412 مترمربع پالک فرعی از 352 اصلی واقع در بخش 5 خریداری از مالک 
رسمی آقای  رمضان جوجه ای محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول ،1397/08/19 نوبت دوم : 1397/9/5
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان –محمد رضا رجایی مقدم  

 512/4اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

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

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب�ررای ش�ماره 139760306022000976هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد رضا توکلی اصل فرزند رمضان  بشماره شناسنامه 
228صادره ازفریمان در یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  5966 مترمربع پالک فرعی از 352 اصلی واقع در بخش 5 خریداری از مالک رسمی 
آقای  رمضان جوجه ای محرزگردیده اس�ت لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می ش�ود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول ،1397/08/19 نوبت دوم : 1397/9/5
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان –محمد رضا رجایی مقدم  

512/5اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

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

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب�ررای ش�ماره 139760306022000975هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد رضا توکلی اصل فرزند رمضان  بشماره شناسنامه 
228صادره ازفریمان در یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  52659 مترمربع پالک فرعی از 352 اصلی واقع در بخش 5 خریداری از مالک 
رسمی آقای  رمضان جوجه ای محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول ،1397/08/19 نوبت دوم : 1397/9/5
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان –محمد رضا رجایی مقدم  

512/6اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306012001458و 139760306012001459 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سعید آرمیده  فرزند حسین  
بشماره شناسنامه1476 صادره از کاشمر در یک دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان و اکرم ابراهیم زاده فرزند مرتضی به شماره شناسنامه 
2434 صادره از کاشمر  در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت  158/87 مترمربع  از پالک 1210 فرعی الز 58 اصلی 
واقع در بخش سه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای  مهدی عجمی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت 

اول:1397/8/20 ، نوبت دوم : 1397/09/05
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر –محمد محمد زاده

512/7اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن 

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

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب�ررای ش�ماره 139760306021000311هی�ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محترم الهی فرزند حسین  بشماره شناسنامه 23 و کد 
ملی 5729755010صادره ازبردسکن درششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 222/28 مترمربع قسمتی از پالک 1807فرعی از 4 اصلی واقع 
در خراسان رضوی بخش 4 بردسکن خریداری از مالک رسمی  خانم فاطمه مستوفی احدی از ورثه غالمرضا مستوفی محرزگردیده است لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:97/8/20 ، نوبت دوم : 97/9/5
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن –غالمرضا گنج بخش 

512/8اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی  
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن 

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

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب�ررای ش�ماره  139760306021000285هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند 
رس�می مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردس�کن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای  رضا راه گان فرزند قدرت  بشماره 
شناس�نامه 0890124851صادره ازبردس�کن در شش�دانگ یک باب س�اختمان به مس�احت   150مترمربع قس�متی از پالک 4133 
فرعی از 4 اصلی واقع در خراس�ان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک  بردس�کن خریداری از مالک رس�می آقای محمود مدرس مقدم  
محرزگردیده اس�ت لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می ش�ود درصورتی که اش�خاص نس�بت به 
صدورس�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش�ته باش�ند می توانند ازتاریخ انتش�اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�ید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض ، دادخواس�ت خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادرخواهد ش�د . تاریخ انتشارنوبت 
اول:97/8/20 ، نوبت دوم : 97/9/5

رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن –غالمرضا گنج بخش 
512/9اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

براب�ررای ش�ماره 139760306022000993 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای احمد یکتای فریمانی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 
32صادره از تربت حیدریه  دریک باب س�اختمان  به مس�احت 239/67مترمربع پالک  209فرعی از276-اصلی واقع در بخش 13خریداری از 
مالکیت مشاعی متقاضی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:97/8/21 ، نوبت دوم :97/9/5 
رئیس ثبت اسنادوامالک  فریمان-محمد رضا رجایی مقدم

512/10اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

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

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب�ررای ش�ماره 139760306022000995 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای احمد یکتای فریمانی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 
32صادره از تربت حیدریه  دریک باب خانه  به مس�احت 140/06 مترمربع پالک  209فرعی از276-اصلی واقع در بخش 13خریداری از محل 
مالکیت مشاعی متقاضی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:97/8/21 ، نوبت دوم :97/9/5 
رئیس ثبت اسنادوامالک  فریمان-محمد رضا رجایی مقدم

512/11اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

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

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب�ررای ش�ماره 139760306022000996 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند 
رس�می مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه یکتای فریمانی فرزند علی 
اصغر  بش�ماره شناس�نامه 597صادره از تربت حیدریه  دریک باب ساختمان به مساحت 140/06 مترمربع پالک  209فرعی از276-
اصلی واقع در بخش 13 از محل مالکیت مش�اعی متقاضی  محرزگردیده اس�ت لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهی می ش�ود درصورتی که اش�خاص نس�بت به صدورس�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش�ته باش�ند می توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواس�ت خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:97/8/21 ، نوبت دوم :97/9/5 
رئیس ثبت اسنادوامالک  فریمان-محمد رضا رجایی مقدم

512/12اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

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

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب�ررای ش�ماره 139760306022000994 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه هوشیار فرزند محمد باقر  بشماره شناسنامه 208 
صادره از تربت حیدریه  دریک باب خانه  به مساحت 197 مترمربع پالک  209فرعی از276-اصلی واقع در بخش 13خریداری از محل مالک رسمی 
آقای احمد یکتای فریمانی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:97/8/21 ، نوبت دوم :97/9/5 
رئیس ثبت اسنادوامالک  فریمان-محمد رضا رجایی مقدم

512/13آگهی احضار متهم 
بدینوسیله به آقایان سعید ادیبی و امیر حسین عرفانیان ابالغ می گردد بر حسب شکایت آقای محسن سعیدی فرزند غالمرضا ر پرونده کالسه 
4/970034/ک1 این دادگاه به اتهام مشارکت در آدم ربائی و ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب و توهین تحت تعقیب می باشد وقت رسیدگی 
برای مورخه 1397/10/12 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با عنایت به تبصره 1 ماده 394 قانون آئین دادسی کیفری مصوب  1392 در امور 
کیفری مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا در موعد مقرر در شعبه 4 دادگاه کیفری یک خراسان رضوی واقع 
در مشهد –بلوار ساجدی حاضر شوید و از اتهام انتسابی دفاع نمایید  در غیر اینصورت دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر 

خواهد نمود رایگان نوبت اول:97/8/24-نوبت دوم:97/9/5
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی 

512/31آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای حسن محمدی فرزند حسین فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای ابوالفضل طاهریان دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت شما به شعبه دوم شورای حل اختالف کاشمر ارائه و به کالسه 2/320/97 ثبت و برای روز دوشنبه مورخ 1397/10/10 ساعت 9 
وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل 
از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان کاشمر مستقر در مجتمع شماره به نشانی خ منتظری جنوبی مراجعه و با ارائه 
آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا 

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

512/32رونوشت آگهي حصروراثت
 آقای محمدگله دار فدافن دارای شناسنامه شماره 49 به شرح دادخواست  به کالسه 3/480/97 از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه مزدور فدافن به شماره شناسنامه 30 در تاریخ 1394/10/13 در اقامتگاه  دائمي خود زندگی حیات گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-محمد گله دار فدافن ش.ش 49 ت.ت 1346/3/19 فرزند مرحوم 2-مبارکه گله دارفدافن ش.ش 55 
ت.ت 1350/1/2 فرزند مرحوم ؛پس از انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/33آگهی ابالغ معرفی داور به آقای رضا گوهری مقدم فرزندمحمدرضا*
نظر به ارجاع امر به داوری درخواس�ت طالق به درخواس�ت زوجه به کالسه پرونده 1/963350،لذا با توجه به مجهول المکان اعالم شدن آقای 
رضاگوهری مقدم فرزندمحمدرضا، به ایشان ابالغ تا ظرف 30 روز پس از تاریخ نشرآگهی نسبت به معرفی داور خویش با شرایط سنی 30 سال، 
متاهل، آش�نا به مس�ائل خانوادگی به این دادگاه اقدام نمایند در صورت عدم اقدام مخاطب فوق در مهلت اعالم شده، از سوی این دادگاه وفق 

مقررات رأسا داور تعیین خواهدشد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش گلبهار

512/34رونوشت آگهي حصروراثت
نظر به اینکه آقای غالمرضا قدرتی دارای شناس�نامه ش�ماره 42 به شرح دادخواست  به کالس�ه 970052 ش 3 از این شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه صالحی به شماره شناسنامه 1 در تاریخ 1397/8/8در اقامتگاه  دائمي خود زندگی زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-غالمرضا قدرتی ش.ش 42 متولد 1342/4/5 صادره از گناباد فرزند متوفی 2-ابراهیم قدرتی 
ش.ش 10 متولد 1346/3/2 صادره از گناباد فرزند متوفی 3-حسین قدرتی ش.ش 2 متولد 1348/2/1 صادره از گناباد فرزند متوفی4-علی قدرتی 
ش.ش 10 متولد 1351/4/5 صادره از گناباد فرزند متوفی5-فاطمه قدرتی ش.ش 1259 متولد 1355/12/14 صادره از گناباد فرزند متوفی6- مریم 
قدرتی ش.ش 1 متولد 1359/1/1 صادره از گناباد فرزند متوفی 7-زهرا قدرتی ش.ش 36 متولد 1361/4/24 صادره از گناباد فرزند متوفی ؛ اینک 
باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا 

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

512/35رونوشت آگهي حصروراثت
نظر به اینکه آقای جان محمد اسماعیل آبادی دارای شناسنامه شماره 5739732621-16 موالید به شرح دادخواست  به کالسه 645-3/97 از این 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان لیال اسماعیل آبادی به شماره شناسنامه 492 در تاریخ 1396/2/23 
اقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-نوراله اسماعیل آبادی فرزندجان محمد به ش.ش 384 
ت.ت 1343 پس�ر متوفی 2- حجت  اله اس�ماعیل آبادی فرزندجان محمد به ش.ش 559 ت.ت 1349 پس�ر متوفی 3- یداله اسماعیل آبادی 
فرزندجان محمد به ش.ش 5739436001 ت.ت 1348 پس�ر متوفی4- عباس اس�معیل آبادی فرزندجان محمد به ش.ش 6 ت.ت 1363 پسر 
متوفی5- فاطمه اسماعیل آبادی فرزندجان محمد به ش.ش 963 ت.ت 1354 دختر متوفی6- عصمت اسماعیل آبادی فرزندجان محمد به ش.ش 
627 ت.ت 1351 دختر متوفی7- زهرا اسمعیل آبادی فرزندجان محمد به ش.ش 964 ت.ت 1355 دختر متوفی8- جان محمد اسماعیل آبادی 
فرزند علی به ش.ش 5739732621-16 ت.ت 1317 همسر متوفی ؛ اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 
ق امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان مالیجرد-جوین

512/36رونوشت آگهي حصروراثت
کالسه:1/97/412؛نظر به اینکه خانم شهربانو اکرمی فرزند اکبر شناسنامه شماره 1075 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواستی به شماره 1/97/412 تقدیم این شورا نموده و چنین  اشعار داشته است که شادروان محمد حسن فکوری پور فرزند ابراهیم به 
شماره شناسنامه 509 درتاریخ 1397/08/08 اقامتگاه  دائمي خود فوت نموده و  ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1- فائزه فکوری پور فرزند محمد 
حسن به ش.ش 5730058346 ت.ت 1377/01/05 و ش.م 5730085346 دختر متوفی 2- نازنین زهرا فکوری پور فرزند محمد حسن به ش.ش 
5730220499 ت.ت 1390/06/28 و ش.م 5730220499 دختر متوفی 3- مائده فکوری پور فرزند محمد حسن به ش.ش 5730141084 ت.ت 
1382/09/13و ش.م 5730141084 دخت�ر متوفی 4- ش�هربانو اکرمی فرزند اکبر ب�ه ش.ش 1075 ت.ت 1359/04/27 و ش.م 5739584221  
همس�رمتوفی ؛ اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 قانون امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 

کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف حوزه یک  شهرستان جوین

512/37دادنامه
پرون�ده کالس�ه:9609985248300202 ش�عبه س�وم دادگاه عموم�ی حقوقی دادگس�تری شهرس�تان ترب�ت جام تصمیم نهایی ش�ماره 
9709975248300416 ،خواهان: آقای ابوالقاسم  نوری زاده فرزند غالمرضا به نشانی استان خراسان رضوی- شهر تربت جام – فرهنگیان فاز 
1 بهروز 8 پ 44؛ خواندگان: 1- اداره راه و شهرسازی جام به نشانی خراسان رضوی- تربت جام –بلوار امام ؛ 2- آقای غالم احمد زمردی جامی 
به نشانی ؛ خواسته ها:1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- اثبات وقوع بیع ؛رأی دادگاه: در خصوص دعوای آقای ابوالقاسم )قاسم (نوری زاده 
فرزند غالمرضا به طرفیت 1-اداره راه و شهرسازی تربت جام 2- غالم احمد زمردی جامی فرزند حسین به خواسته های 1- اثبات وقوع عقد 
بیع2- صدورحکم بر الزام خواندگان به حضور در  دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب منزل مسکونی دارای پالک ثبتی 2562 از 517 
فرعی از 166 اصلی از بخش 13 مشهد هر کدام مقوم به دو میلیون یک هزار تومان و خساراغت دادرسی به شرح ستون خواسته در دادخواستی 
تسلیمی،با عنایت به 1- مفاد دادخواست خواهان 2- مفاد مبایعه نامه استنادی 3- استعالم شماره 9/96/11560 مورخ 1396/9/13 از اداره ثبت 
اسناد شهرستان تربت جام که بر ثبت ملک موضوع خواسته به نام خوانده ردیف اول داللت دارد4- ماحصل کارشناسی صورت گرفته که مبین 
انطباق مندرجات مبایعه نامه استنادی با حدود سند اعالمی داشته و حاکی از تصرفات خواهان دارد واز هرگونه ایرادی نیز مصون مانده 5- عدم 
حضور خواندگان در دادگاه به رغم ابالغ اخطاریه و عدم ارائه و اقامه هر گونه دفاعی در برابر ادعای خواهان علیهذا دعوای وی را محمومل بر صحت 
تشخیص داده و مستندا به مواد 219، 220 ، 223 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین  دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
ردیف اول به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی ملک موضوع خواسته به نام خواهان و خوانده ردیف دوم را به فراهم کردن 
مقدمات تنظیم سند وهمچین حق الزحمه کارشناسی به میزان چهارصد هزار تومان صادر واعالم می گردد .النهایه در خصوص هزینه های دادرسی 
توجها به اینکه خواهان برابر نهادهای ذیربط از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده و هزینه ای پرداخت نکرده است و از شمول موارد معافیت دولت 
نیز خروج موضوعی داشته علیهذا در این قسمت دعوا را وارد و ثابت ندانسته حکم بر بی حقی خواهان مستندا به مواد 197 و 515 قانون آیین 
دارسی دادگاه های عمومی وانقالب درامور مدنی صادر و اعالم می دارد .رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی وظرف مهلت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی از دادگاه های محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی 
است و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و صرفا قابل تجدیدنظر به شرح فوق است و نسبت به خواهان نیز در قسمت رد دعوی ظرف مدت 

بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم حقوقی تجدیدنظر مستقر در مرکز استان خراسان رضوی می باشد. 
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تربت جام-قبادی

512/38رونوشت آگهي حصروراثت
نظر به اینکه آقای جواد نظری چهاربید دارای شناس�نامه ش�ماره 346 به شرح دادخواست به کالسه 2/619/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله نظری چهاربید به شماره شناسنامه 94 درتاریخ 1395/08/08 اقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگی گفته و و  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت  از:1- جواد نظری چهاربید فرزندنصراله متولد 1338/12/20 به ش.ش 346 
ص�ادره ازتربت جام قلعه منوفرزند متوفی 2-محمد نظری چهاربید فرزندنصراله متول�د 1357/6/5 به ش.ش 656 صادره ازتربت جام قلعه نو 
میرزا جعفر منوفرزند متوفی3- زینت نظری چهاربید فرزندنصراله متولد 1344/10/10 به ش.ش 410 صادره ازتربت جام قلعه نو میرزا جعفرفرزند 
متوفی4- طاهره نظری چهاربید فرزندنصراله متولد 1351/5/9 به ش.ش 483 صادره ازتربت جام قلعه نومیرزا جعفر فرزند متوفی5- فاطمه نظری 
چهاربید فرزندنصراله متولد 1359/12/20 به ش.ش 689 صادره ازتربت جام قلعه نومیرزا جعفر فرزند متوفی6- ربابه رضایی فرزند صفدر متولد 
1316/5/1 به ش.ش 6 صادره از تایباد –دقارون همسر متوفی ؛ اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 قانون 
امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه دوم حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان تربت جام

512/39رونوشت آگهي حصروراثت
نظر به اینکه آقای میثم شورورزی دارای شناسنامه شماره 1050326415 به شرح دادخواست به کالسه 1/97/329 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر شوروزی به شماره شناسنامه 320 درتاریخ 97/6/9 اقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگی گفته و و  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  از:1- میثم شورورزی فرزند علی اکبر ش.ش 1050326415 ت.ت 1370/5/10 صادره از 
تحت جلگه فرزند متوفی 2- مهران شوروزی فرزند علی اکبر ش.ش 6440023241 ت.ت 1371/10/1 صادره از تحت جلگه فرزند متوفی 3- علی 
شوروزی فرزند علی اکبر ش.ش 6440061259 ت.ت 1373/9/25 صادره از تحت جلگه فرزند متوفی 4- الهام شوروزی فرزند علی اکبر ش.ش 
6440090976 ت.ت 1376/7/20 صادره از تحت جلگه فرزند متوفی 5- علی شوروزی فرزند غالمرضا ش.ش 2 ت.ت 1318/7/10صادره از تحت 
جلگه پدر متوفی ؛ اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 قانون امور حسبی یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 

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

512/40آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقایان حمزه براهویی فرزند محمد و عزیز براهویی*
شاکی آقایان جواد خانی وغیره علیه متهمین آقایان حمزه براهویی و عزیز براهویی به اتهام سرقت مطرح که به این شعبه ارجاع  و به شماره پرونده 
کالسه 970458 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر چناران)102جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/18 ساعت 11 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، در 

وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
قاضی شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر چناران)102 جزایی سابق(-حمزه برزش آبادی

آگهی 
خانم لیال راکی از آنجا که به موجب دادنامه شماره 2161800130  مورخ 
1394/02/27  شعبه 86 دادگاه عمومی تهران محکوم به تنظیم و ا مضا 
سند اقرار نامه اصالحی در خصوص پارکینگ مشاعی جهت آقای هادی 
مهرنیا می باشید ظرف پنج روز   از تاریخ درج این اخطاریه جهت امضا 
سند در ا ین دفترخانه واقع در تهران خیابان دماوند  ایستگاه فرودگاه 
پالک 1215  حاضر گردید در غیر اینصورت نماینده دادگاه به قائم مقامی 

اقدام خواهد نمود. 
18161 سردفتر اسناد رسمی 36 تهران – غالمعلی بازیاری سروستانی 

آگهی اصالح صورت طبقه بندی بستانکاران 
 صورت طبقه بندی  اصالحی بستانکاران شرکت ورشکسته فرآورده های 
گوشتی دلفین خاکستری تهیه و تنظیم گردیده و  در  دبیرخانه اداره تصفیه امور 
ورشکستگی به نشانی تهران  خیابان شهید سپهبد قرنی مجتمع قضایی  شهید 
بهشتی طبقه هفتم موجود است. لذا اشخاص ذینفع می توانند به آن مراجعه 
نموده  و  چنانچه اعتراضی به صورت مذکور داشته باشند ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ انتشار آگهی  ا عتراض خود را به دفتر شعبه محترم 86 دادگاه عمومی 
حقوقی تهران )دادگاه صادر کننده حکم توقف( تقدیم نمایند. بدیهی است پس 

از انقضای مدت مذکور تصمیم ا ین اداره قطعی  خواهد بود. 
18138 مستشار قضائی شعبه اول و رئیس اداره تصفیه امور  ورشکستگی تهران 

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه  اجرای مفاد اسناد رسمی 
 بدینوسیله به آقای محمدرضا شریف شوشتری به نشانی  سعادت اباد 
باالتر از میدان سرذخ ش  آهن ابالغ می شود که آقای عباس ابراهیمی 
مورخ  شماره 677564   برگشتی  چک  فقره   1 وصول  برای  ساری 
1397/07/11  به مبلغ 200/000/000 ریال  به عهده بانک سپه  شعبه 
بیهقی  علیه شما اجرائیه صادر و پرونده به کالسه 9703472 در این 
اداره تشکیل شده و با توجه به گزارش های مامور ابالغ مبنی بر عدم 
شناسایی آدرس شما در متن  سند ابالغ قانونی به شما میسر نبوده 
و بستانکار هم ا عالم نموده نمی تواند آدرسی از شما را جهت ابالغ  
واقعی معرفی نماید. لذا به موجب تقاضای  بستانکار طی و ارده به شماره 
14037382  مورخه 1397/08/22  و طبق ماده 18 آئین نامه اجراء از 
تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ اجرائیه  محسوب است چنانچه 
ظرف بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت. 
18159 رئیس اداره چهارم اجرا – شبیبی 

آگهی ابالغ  وقت رسیدگی 
خواهان شیما هاشم پور  شوهانی دادخواستی  به طرفیت خوانده  آقای فارس خزل فرزند ستار  به خواسته طالق  مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه  970960  ش�عبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری   شهرس�تان محالت ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/15 س�اعت 11 تعیین  که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوان�ده  و درخواس�ت خواه�ان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش�ار آگهی می  گردد تا خوانده  ظ�رف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
3912 دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محالت 

آگهی
 دوشنبه

  5 آذر 1397
 شماره  4348

5



مفقودي
سند مالكيت به نام رضا باقري و كارت ماشين و بيمه نامه به نام حميد منفرد مربوط به  يك دستگاه 
س�واري  پرايد جي تي ايكس آي به شماره شاس�يS1412284477538   به رنگ سفيد مدل 1384 
ش�ماره موتور 01117333 شماره انتظامي 12 ط 165 ايران 58 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

آگهی مزايده اموال غيرمنقول مرحله دوم
 نظر به محكوميت محكوم عليه آقای سيد علی حسينی  فرزند سيد ميرزا  به  پرداخت تعداد 65 عدد سكه طالی تمام بهار آزادی در حق 
محكوم له خانم سكينه عليزاده چپه  واحد اجرای احكام مدنی شعبه اول دادگستری شيروان در نظر دارد نسبت به مزايده و فروش دو فقره 
ملك قولنامه ای ) سند عادی(  واقع در شيروان روستای حسين آباد بلوار فجر 2 و 4 روبه روی آن ملك آقای سيد حمزه حسينی با حدود اربعه 1- 
مساحت ۹1 متر مربع شماال به طول 7 متر به خيابان اصلی شرقا به طول 13 متر به منزل نادر غالمی جنوبا به طول 7 متر به منزل فروشنده  غربا 

به طول 13 متر  به كوچه 4 متری دارای اسكلت آهن  و شناش می باشد از ناحجيه كارشناسی به مبلغ 450/000/000 ريال ارزيابی شده است . 
2-مس�احت 121 متر مربع ش�ماال به حياط ابراهيم حاجی زاده  شرقا به كوچه حاجی زاده  جنوبا به زمين سيد حمزه حسينی  غربا به منزل 

سيد اكبر حسينی 
 شش دانگ مورد ارزيابی هر كدام به صورت يك ضلع زمين خالی از بافت مسكونی روستا به مساحت تقريبی ۹1 متر مربع 121 متر مربع می باشد 
كه طبق اظهارات شورای محل و معتمدين محل و طبق صورتجلسه مورخه ۹7/1/26  پاسگاه انتظامی عبداباد و قولنامه و تقسيم نامه ارائه شده و 

مالكيت آقای سيد علی حسينی بوده كه از ناحيه كارشناسی قطعه121 مترمربع به مبلغ 121/000/000ريال  ارزيابی شده است .
در خصوص پرونده اجرايی به كالسه  ۹70065  اجرايی شعبه اول در حضور نماينده دادستان و دادورز اجرای حقوقی به فروش برساند . مورد 
مزايده از قيمت كارشناسی مذكور شروع و به فرد يا افرادی كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد ضمنا هزينه نقل و انتقال سند 

به عهده خريدار می باشد. در خصوص امالک فاقد سند رسمی اين اجرا مسئوليتی در قبال تنظيم سند ندارد .  
مكان مزايده: دادگستری شيروان – دفتر شعبه اول اجرای احكام مدنی  دادگستری شيروان

زمان مزايده ملك : روز دوشنبه  13۹7/0۹/1۹ – از ساعت 10 الی 11  
طالبين به خريد می توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزايده از مال مورد مزايده به نشانی شيروان روستای حسين آباد بازديد به عمل آورند 
ضمنا برنده مزايده بايس�تی 10 درصد مبلغ مورد مزايده را فی المجلس به عنوان س�پرده به دايره اجرا تسليم نمايد. و مابقی را ظرف يك ماه 

پرداخت نمايد در غير اينصورت مبلغ سپرده به نفع دولت ضبط می گردد.  تاريخ انتشار در روزنامه : روز شنبه  ۹7/0۹/03 16
مدير دفتر شعبه اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان  شيروان – مرادی 

آگهی مزايده اموال غير منقول مرحله اول 
دايره اجرای احكام شعبه اول حقوقی دادگستری شيروان نظر به صدور دستور فروش  ماترک  مرحوم غالمرضا محمدنژاد و تقسيم وجوه حاصله 
بين وراث واحد اجرای احكام  مدنی دادگس�تری ش�يروان  د نظر دارد نس�بت به مزايده و فروش : 1- يك قطعه زمين زراعی آبی  در ده باش  
آيش به مساحت 50000 متر مربع  به قيمت كلی 400/000/000 ريال 2- يك قطعه زمين زراعی آبی جاده قديم قره باغ آيش  به مساحت 18/800 
مترمربع به قيمت كلی 131/600/000 ريال 3- زمين زراعی آبی زير باغ هاشم طالبی  آيش به مساحت 10000 متر مربع به مبلغ كلی 80/000/000  
ريال 4- يك قطعه زمين زراعی آبی  جبل بر آيش به مساحت 1000 متر مربع به قيمت كلی 70/000/000 ريال 5- يك قطعه باغ ميم  خريداری 
از ولی زاده  با ۹ جوبه و 171 ميم واصله گردد به مساحت 1375 متر مربع به قيمت كلی 8۹/375/00 ريال 6- زمين زراعی ديم زير پادگان  باير 
به مساحت 35200 متر مربع به مبلغ كلی 70/400/000 ريال 7- باغچه داخل روستا آيش و يك عدد درخت گردو  به مساحت 800 مترمربع  به 
قيمت كلی 120/000/000 ريال 8- يك باب منزل مسكونی مخروبه  به مساحت 465 متر مربع  به قيمت كلی 116/250/000 ريال ۹- يك قطعه 
زمين زراعی آبی پيش باغ گردو آيش به مساحت 4500 متر مربع به قيمت كلی 22/500/000 ريال 10- يك قطعه باغ گردو  با كشت يونجه با 
تعداد 24 اصله درخت گردو به قيمت كلی 484/000/000 ريال 11- يك قطعه زمين روبروی امام زاده  آيش  به مساحت 6000 مترمربع به قيمت 
كلی 30/000/000 ريال 12- يك قطعه زمين زراعی جاده قديم قوچان  به مساحت 13200 مترمربع  به قيمت كلی 112/200/000 ريال . كل مبلغ 

كارشناسی 1/726/325/000 ريال ارزيابی گرديده است . 
در خصوص پرونده اجرايی به كالسه  ۹70377  اجرايی شعبه اول در حضور نماينده دادستان و دادورز اجرای حقوقی به فروش برساند . مورد 
مزايده از قيمت كارشناسی مذكور شروع و به فرد يا افرادی كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد ضمنا هزينه نقل و انتقال 

سند به عهده خريدار می باشد. در خصوص امالک فاقد سند رسمی صرفا گواهی اعطا می گردد . 
مكان مزايده: دادگستری شيروان – دفتر شعبه اول اجرای احكام مدنی  شيروان

زمان مزايده ملك : روز سه شنبه  13۹7/0۹/20 – از ساعت 10 الی 11  
طالبين به خريد می توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزايده از مال مورد مزايده به نشانی شيروان روستای باغان  بازديد به عمل آورند ضمنا 
برنده مزايده بايستی 10 درصد مبلغ مورد مزايده را فی المجلس به عنوان سپرده به دايره اجرا تسليم نمايد. و مابقی را ظرف يك ماه از خريدار 

اخذ می گردد.  تاريخ انتشار در روزنامه : شنبه  ۹7/0۹/03 16
مدير دفتر شعبه اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان  شيروان – مرادی 

آگهی مزايده اموال غير منقول مرحله دوم
 نظ�ر ب�ه صدور فروش يك قطعه زمين به ش�ماره پالک ثبتی2۹53  فرع�ی از 1378 فرعی از 13 اصلی  واقع در ش�يروان خيابان 22 متری 
احسان  بعد از چهارراه اول سمت چپ قطعه چهارم جنوبی به مساحت 304/85  مترمربع ملك مرحوم مجيد صدقی در بادام  با حدود اربعه 
شماال به طول 13/40  مترمربع متصل به خيابان 22 متری مربع  شرقا به طول 22 متر متصل به پالک ثبتی 2۹52 فرعی مجزی می باشد جنوبا 
به طول 13/40 مترمربع پالک های ثبتی 13۹3 و 13۹2 و غربا به طول 23/50  متر متصل به پالک ثبتی 2۹54  فرعی می باش�د و هيچ گونه 
مستحدانی ندارد و دارای مسكونی و در يافت نشدنی می باشد كه از ناحيه كارشناسی قرار هر متر مربع به مبلغ 5/000/000  ريال ارزيابی می گردد 
در خصوص شماره پرونده اجرايی كالسه پرونده ۹70487  اجرای شعبه اول در حضور نماينده دادستان و دادورز اجرای حقوقی  به فروش برساند 
مورد مزايده از قيمت كارشناسی مذكور شروع و به فرد يا افرادی كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد و ضمنا هزينه نقل و 

انتقال سند به عهده خريدار ميباشد  و هزينه بدهی و عوارض گذشته به عهده مالكين می باشد
 مكان مزايده:  دادگستری شيروان- دفتر شعبه اول اجرای احكام مدنی شيروان

 زمان مزايده:  روز شنبه ۹7/0۹/17  ساعت 10 الی 11 
 طالبين خريد می توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزايده از مال مورد مزايده به نشانی  شيروان  خيابان 22 متری احسان بعد از چهارراه اول  

سمت چپ  قطعه چهارم بازديد عمل آورند 
 ضمناً برنده مزايده بايستی 10 درصد مبلغ مورد مزايده را فی المجلس به عنوان سپرده به دايره اجرا تسليم نمايند و مابقی را ظرف يك ماه از 

خريدار اخذ می گردد   تاريخ انتشار در روزنامه:   شنبه 13۹7/0۹/03 16
 مدير دفتر شعبه اول اجرای احكام مدنی دادگستری شيروان- مرادی

گواهی حصروراثت
خانم قدسيه توكلی  بشماره شناسنامه 503 فرزند محمود متولد 134۹ صادره ميانه ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوكپی شناسنامه 
ورثه درخواس�تی بش�ماره ۹56/13/۹7 تقديم اين حوزه نموده چنين اشعارداشته است كه شادروان مهدی توكلی  فرزند عليرضا  به شماره 
شناسنامه 55602۹8751 در تاريخ ۹5/11/21 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حين الفوت وی عبارتند از ...1- عليرضا توكلی فرزند محمد 
ولی ش.ش511پدرمتوفی2- قدسيه توكلی فرزند محمود ش.ش503مادرمتوفی اينك پس ازانجام تشريفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد 
ارسال می شود تا يك نوبت منتشرشود تا چنانچه هركس قرضی دارد يا وصيتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاريخ نشر آگهی ظرف يكماه به 

دادگاه تقديم دارد وابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.م الف 2۹83 
رئيس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: كالسه پرونده: 7۹2/20۹/۹7 وقت رسيدگی: به روز چهارشنبه تاريخ ۹7/10/5 ساعت15:30 خواهان: جالل اكبران  خوانده: كيومرث احمديان  
خواسته: مطالبه خسارت خواهان دادخواستی تسليم دفتركل دادگستری اسالمشهرنموده كه جهت رسيدگی به شعبه20۹ ارجاع گرديده ووقت 
رسيدگی تعيين شده وبه علت مجهول المكان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه و بتجويز ماده73 قانون آئين دادرسی مدنی 
مراتب يك نوبت دريكی ازجرايد كثيراالنتشارآگهی می شود تاخوانده از تاريخ نشرآگهی ظرف يك ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی كامل خود نسخه دوم داد خواست و ضمائم رادريافت نمايد ودروقت مقررفوق جهت رسيدگی دراين دادگاه حاضرشويد در صورت عدم 
حضور دادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غيابا«اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد ابالغی بوسيله آگهی الزم شود فقط يك 

نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 2۹75 مديردفترشعبه 20۹ شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: اكبر داودی  كالس�ه پرونده: 742/210/۹7 وقت رس�يدگی: به روزشنبه تاريخ ۹7/10/15 ساعت15:30خواهان: رامين اميری بابانظر 
آدرس: اسالمشهر روبروی محمديه گاراژ شهاب انتهای گاراژ پليش كاری حامد خوانده: اكبر داودی  آدرس: مجهول المكان خواسته: مطالبه 
خسارت خواهان دادخواستی تسليم دفتركل دادگستری اسالمشهرنموده كه جهت رسيدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گرديده ووقت 
رسيدگی تعيين شده وبه علت مجهول المكان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه و بتجويزماده72 قانون آئين دادرسی مدنی 
مراتب يك نوبت دريكی ازجرايد كثيراالنتشارآگهی می شود تاخوانده از تاريخ نشرآگهی ظرف يك ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی كامل خود نسخه دوم داد خواست وضمائم رادريافت نمايد ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگی دراين دادگاه حاضرشويد در صورت عدم 
حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غيابا«اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد ابالغی بوسيله آگهی الزم شود فقط يك نوبت 

منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 2۹8۹ مديردفترشعبه 210 شورای حل اختالف اسالمشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
هوشنگ صمدی دارای شناسنامه شماره ۹52 بشرح دادخواست به كالسه 57/۹7/1045 از اين دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنين توضيح داده كه ش�ادروان بيوک خانك گارگشائی بشناس�نامه 87 در تاريخ ۹7/7/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آنمرحوم منحصر است به1-جوادصمدی فرزندهوش�نگ ش ش1051فرزندمتوفی2.فرحنازصمدی فرزندهوشنگ ش ش150فرزندمتوفی3.
هوش�نگ صمدی فرزندحسين ش ش۹52همسرمتوفی.اينك با انجام تش�ريفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی را در يك نوبت فقط ماهی يك مرتبه  آگهی می نمايد تا هركسی اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
2۹67- رئيس شعبه 57 شورای حل اختالف اروميه-عيدی

ابالغ دادنامه
پيروآگهی منتشره درروزنامه حمايت به شماره 4270 تاريخ ۹7/5/24 بدينوسيله  به روح اله غالب و حميد نبی زاده ابالغ ميگردد به موجب 
دادنامه ش�ماره ۹70۹۹74465۹00618 تاريخ ۹7/7/4 صادره درپرونده كالسه ۹60۹31 قرار عدم استماع دعوی خواهان صادرگرديده مراتب 
يك باراگهی ميگردد محكوم عليه ميتواند ظرف20روزپس ازدرج اگهی بامراجعه به شورا اخذتصويری ازدادنامه نسبت به واخواهی رای صادره 

اقدام نمايد.
2۹64-رئيس شعبه۹شورای حل اختالف اروميه

ابالغ دادنامه
پيروآگهی منتش�ره درروزنامه حمايت به ش�ماره 416۹ تاريخ ۹7/1/20 بدينوس�يله  به خديجه نادری ابالغ ميگردد به موجب دادنامه شماره 
۹70۹۹74465۹00335 تاري�خ ۹7/4/1۹ ص�ادره درپرونده كالس�ه ۹60۹32 ب�ه پرداخت تضامنی 47/127/856 ريال بابت اصل خواس�ته 
و72۹000ريال بابت خس�ارت دادرس�ی و مبلغ 4/700/000ريال بابت حق الوكاله وكيل درحق خواهان صادرواعالم ميدارد مراتب يك باراگهی 

ميگردد محكوم عليه ميتواند ظرف20روزپس ازدرج اگهی بامراجعه به شورا اخذتصويری ازدادنامه نسبت به واخواهی رای صادره اقدام نمايد.
2۹63-رئيس شعبه۹شورای حل اختالف اروميه

آگهی ابالغ تبادل لوايح
درخصوص تجديدنظرخواهی بانك انصاربه مديريت عاملی ايت اله ابراهيمی باوكالت مع الواسطه حجت برجيسی نماينده وكيل قانونی توحيد علی 
باباوند بطرفيت روح اله اله غالب و حميد نبی زادهنسبت به دادنامه شماره ۹70۹۹74465۹00618 تاريخ ۹7/7/4 صادره از اين شعبه به شماابالغ 
ميگردد مقتضی است حسب ماده 346قانون ائين دادرسی دادگاههای عمويم و انقالب درامور مدنی چنانچه پاسخی داريدظرف10روزازتاريخ 

ابالغ به نحومكتوب به اين شعبه تحويل دهيددرغيراينصورت پرونده بدون دفاع به مرجع تجديدنظرخواهی ارسال ميگردد.
2۹62- رئيس شعبه۹شورای حل اختالف اروميه

دادنامه
پرونده كالسه ۹70۹۹86۹44200344 شعبه 11 شورای حل اختالف اهواز )270 سابق( تصميم نهايی ۹70۹۹76۹4420070۹ خواهان: شركت 
تعاونی توليدی رزمندگان خوزستان با مديريت فريد خميسی با نمايندگی سيد محمد رضا فاضلی فرزند سيد نادر به نشانی خوزستان – اهواز - 
امانيه خ خرم پالک 18 خوانده: آقای حيدر جمعه زاده چعبی فرزند صالح به نشانی خوزستان – اهواز – خ 22 بهمن شهرداری 6 خدمات موتوری 
خواس�ته : مطالبه وجه چك رای قاضی ش�ورا در خصوص دعوی شركت تعاونی توليدی و توزيعی رزمندگان و دالوران خوزستان با مديريت 
فريد خميسی بطرفيت آقای حيدر جمعه زاده چعبی فرزند صالح بخواسته مطالبه وجه چك  به شماره سريال 1- 867228 مورخ ۹5/5/20 و 
2- 4۹4207  مورخ ۹5/10/5  جمعاً به مبلغ 80/000/000 ريال و خسارت تاخير تاديه آن و هزينه دادرسی ، اوال : حسب دادخواست تقديمی ، 
اظهارات مدعی ، تصوير سند مستنديه به امضاء مدعی عليه ، اوصاف حاكم بر اسناد تجاری از جمله وصف تجريدی و تنجيزی ، اصل استصحاب 
بقاء دين سابق و گواهی عدم پرداخت از طرف بانك محال عليه ، مديونيت ذمه مشاراليه را مدلل گرديده ثانياً : دليل اثباتی جهت برائت ذمه 
خود ارائه نداده علی هذا دعوی مطروحه را محكوم بر صحت تشخيص و مستنداً به بند ۹ قانون شورای حل اختالف مصوب 13۹4 و مواد 310 
و 331 از قانون تجارت و مواد  1۹8 و 515 و 51۹ قانون آيين دادرسی  دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون 
اصالح موادی از قانون چك مصوب مجمع تشخيص نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ 13۹5/5/20 و 13۹5/10/5 تا زمان پرداخت اصل وجه به ماخذ شاخص تورم اعالمی از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران و هزينه 
دادرسی به مبلغ 1/150/000 ريال در حق خواهان محكوم می نمايد. رای صادره حضوری  و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی 

در اين شورا و سپس ظرف بيست روز پس از انقضای مهلت واخواهی  قابل تجديد نظر در محاكم محترم عمومی  حقوقی اهواز می باشد.
۹/3- قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 شهرستان اهواز  امين ظهيار

دادنامه
پرونده كالسه ۹40۹۹8618580035۹ شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز تصميم نهايی شماره ۹50۹۹761۹5801226 خواهان 
:بانك مهر اقتصاد به ش�ماره ثبت 42۹70۹به وكالت و نمايندگی اقای حميدرضا جهازی طی وكالت نامه ضميمه ش�ده با وكالت خانم فاطمه 
فيروزيان نژاد فرزند رضا به نش�انی استان خوزستان _ شهرستان اهوازاهواز _زيتون كارمندی خ هدايت پ82ط4 خواندگان :1.اقای حسين 
بيت سياح فرزند عبدعلی به نشانی استان خوزستان _شهرستان اهواز _اهوازنهضت آباد ابومسلم كوچه نظام پ11 2.اقای منصور بيت سياح 
فرزند عبدعلی به نشانی استان خوزستان _شهرستان اهوازاهواز_كوی گلستان خ تيربين آذر ودی _پ22 خواسته ها: 1.مطالبه وجه چك2.
مطالبه خسارت دادرسی3.مطالبه خسارت تاخيرتاديه )رای دادگاه( در خصوص دعوی بانك مهر اقتصاد با وكالت خانم فاطمه فيروزيان نژاد به 
طرفيت 1-منصور بيت سياح2-حسين بيت سياح به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 160/000/000ريال به انضمام خسارات دادرسی ،بدين توضيح 
كه خواهان دعوی اعالم نموده كه خوانده رديف اول دعوی يك فقره چك به شماره 27۹30۹مورخ30/11/13۹3 عهده بانك سپه صادر نموده و 
خوانده رديف دوم به عنوان ضامن ظهر آن را امضا نموده كه پس از مراجعه به بانك محال اليه منتهی به صدور گاهی عدم پرداخت گرديده است 
و تقاضای محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 160/000/000ريال به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی نموده اند،نظر به اينكه 
خواندگان دعوی دليلی بر پرداخت وجه ارائه ننموده اند،وجود چك به عنوان سند تجاری در يد خواهان را داللت بر اشتغال ذمه و مديونيت 
صادر كننده سند تجاری دانسته و با استصحاب بقاء دين بر ذمه خوانده طرح دعوی مطروحه ازطرف خواهان را مقرون به صحت تشخيص داده 
و مستندا به مواد 311-310-24۹ و313 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 مواد 1۹8 و515و تبصره  2آن ، 51۹ و 522 قانون آيين دادرسی مدنی 
مصوب 21/01/13۹7حكم به محكوميت خواندگان دعوی منفردا و متضامنا به پرداخت مبلغ 160/000/000ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ5/516/000 ريال به عنوان هزينه دادرسی و پرداخت حق الوكاله وكيل خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر 
رسيد چك استنادی مورخ 13۹3/11/30 بر طبق نرخ شاخص قيمت كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران اعالم و محاسبه آن به 
عهده اجرای احكام مدنی است ، دايره اجرای احكام مكلف است كه آن را محاسبه و از خوانده دعوی وصول و به خواهان ايصال نمايد . خواهان 
نيز موظف به پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسی خواهد بود.رای صادره غيابی و ظرف مدت زمان بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 
دادگاه و پس از انقضاء مدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان بيست روز قابل تجديد نظر خواهی در محاكم تجديد نظر استان خوزستان است . 
8/۹8- دادرس علی البدل شعبه بيستم دادگاه عمومی حقوقی اهواز _ علی احمد پناهی

آگهی    
خواهان عزيزاله رضائيان و بنفشه مستقيمی قمی و محمد رضا رضاپور   دادخواستی به طرفيت خواندگان 
حميد مقدم و پاتريك ابراميان و  پاوليك ابراميان و  مونته ابراميان و  مروژان ابراميان و  امير عاقلی 
به خواسته ابطال سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه ۹50۹۹82610700246 
ش�عبه  7 دادگاه عمومی حقوقی كرج ثبت و وقت رس�يدگی مورخ 13۹7/10/30 ساعت 10 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد .
منشی دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی كرج – طاهره زكی زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای هادی جالل وند دارای شناسنامه شماره 002308۹8۹1 به شرح دادخواست به كالسه ۹701200641 از اين شعبه درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده  كه شادروان   رستم جاللوند به شناسنامه شماره 7 در تاريخ 85/1/2۹ در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و 
ورثه حين الفوت  آن متوفی / متوفيه منحصر است به : 1. مهين جاللوند به ش ش  6 دختر متوفی 2. فيروز جاللوند  به ش ش  248۹ پسر متوفی 
3.  زيبا جاللوند به ش ش  2842 دختر متوفی 4. محمد جاللوند به ش ش  14۹ پسر متوفی  5. مهين بهزادی به ش ش  1306 همسرمت 6. 
سكينه جاللوند به ش ش  ۹6 دختر متوفی  الغير اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی داردو يا وصيت نامه از متوفی / متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
3702 - قاضی حوزه 112  شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای حسن سگلی دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به كالسه ۹701200653 از اين شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده  كه شادروان  ماشاءاله سلگی به شناسنامه شماره 347 در تاريخ ۹7/8/15 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حين 
الفوت  آن متوفی / متوفيه منحصر اس�ت به:   1 . متقاضی  پدر متوفی  21. ملوک دارائی به ش ش  5 مادر متوفی  3. ش�هن تاج س�لگی به ش 
ش  452 همس�ر متوفی 4.  ميترا س�لگی به ش.ملی 3۹501505۹5 دختر متوفی 5. حديث سلگی به ش ش  3۹504222۹3 دختر متوفی 6. 
عليرضا س�لگی به ش ش  3۹5066۹485 پس�ر متوفی و الغير اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می 
نمايد تا هر كس�ی اعتراضی داردو يا وصيت نامه از متوفی / متوفيه نزد او باش�د از تاريخ نش�ر نخستين آگهی ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
36۹7 - قاضی حوزه 112  شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی مزايده 
در پرون�ده اجرائی  به كالس�ه ۹60174  اجرای آق�ای  محمدعلی كريمی  
جهت درياف�ت محكوم به موضوع محكوميت آقای ش�هرام رمضانی يك 
قطعه ملك به مس�احت 6000  متر مربع با  كاربری ش�اليزاری را واقع در 
كي�اكال ش�يرخواركال معرفی نموده  ل�ذا اين ا جرا بنا به درخواس�ت مال  
مزب�ور را توقيف  و از طريق مزايده با حضور نماينده اجرای احكام دادگاه 
شهرستان سيمرغ  تحت شرايط زير به فروش می رساند مشخصات  ملك 
تعرفه ش�ده بدين ش�رح اس�ت كه كاربری آن ش�اليزاری است كه دارای 
امتي�از آب و برق و گاز می باش�د و ح�دود اربعه آن نيز از جهت ش�مال 
متصل اس�ت به جاده آس�فالت به عرض 100 متر به خ ش�هيد صادقی  از 
ش�رق وصل اس�ت به باغ مركبات آقای ش�هرام رمضان�ی از جنوب وصل 
اس�ت به زمين ش�اليزاری صمد رمضان�ی  و از غرب به زمين ش�اليزاری  
خانم ريحانه رمضانی در ضمن تاكنون بابت ملك فوق س�ند رس�می ارائه 
نگردي�ده اس�ت ملك مذكور در  راس�تای ماده 51  قان�ون اجرای احكام 
مدن�ی مدنی توقيف در يد محكوم علي�ه و در ازای مبلغ 238/662/760 
ريال به فروش می رس�د. 1. قيمت كارشناس�ی شده 1/۹20/000/000 ريال 
می باش�د. 2. مزايده از مبلغ ارزيابی شده پايه شروع كسانی كه باالترين 
قيمت را پيش�نهاد نمايند برنده مزايده  محس�وب می ش�وند و مبلغ ده 
درصد قيمت پيش�نهادی ف�ی المجلس از برنده مزاي�ده اخذ و مابقی آن 
ظ�رف يك ماه پس از فروش وصول می ش�ود در غير اينصورت  مبلغ ده 
درص�د به نف�ع دولت ضبط خواهد ش�د. 3.موعد و زمان ف�روش  مورخه 
13۹7/0۹/22 از س�اعت 10 صبح الی 10:30  در دفتر اجرای احكام دادگاه 
عمومی شهرس�تان سيمرغ  می باش�د و زمان بازديد 5 روز قبل از موعد 
فروش می باشد.   4. كليه هزينه های فروش به عهده خريدار می باشد. 
مدير دفتر اجرای احكام  دادگاه عمومی شهرستان سيمرغ -  رحمان سالخورده گرمستانی 

آگهی فقدان سند مالكيت 
 آقای س�لطانعلی الهی مقدم با ارائه دو برگ استش�هاديه 54127- ۹7/8/26 
به تاييد دفترخانه 21  آمل رس�يده طی تقاضای  وارده به ش�ماره ۹7/2۹371- 
۹7/8/20   اعالم داش�ته كه  س�ند مالكيت  به ش�ماره چاپ�ی 403418  ب۹6 
شش�دانگ پالک 1435 فرعی از 44- اصلی واقع در بخش ۹  ثبت آمل س�ند 
مالكيت ذيل ثبت – ص-ج  بنام سلطانعلی  الهی مقدم صادر و تسليم گرديد و 
در اثر جابجايی مفقود شده را نموده است كه در اجرای ماده 120- اصالحی  آئين 
نامه قانون ثبت  مبادرت به نشر اين آگهی در روزنامه كثير االنتشار در يكنوبت  
می گردد چنانچه اشخاصی  مدعی  انجام معامله يا وجود سند مالكيت  نزد خود 
می باشند ظرف مدت ده روز پس از تاريخ انتشار  آگهی اعتراض خود را به همراه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره اعالم نمايند چنانچه پس از ا تمام 
مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و يا در صورت   اعتراض اصل سند مالكيت يا سند 
معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات  اقدام به صدور سند مالكيت المثنی  

بنام مالك خواهد نمود. 
رئيس  ثبت  اسناد و امالک  آمل – سيد محمد حسن روشنايی 

آگهی  مزايده 
 موضوع مزايده: فروش رش�ته س�يم كارت هم�راه اول به ش�ماره 0۹122035433 ارزش پايه مورد  مزاي�ده: 33/000/000  ريال  زمان مزايده:  
چهارشنبه ۹7/۹/14 ساعت مزايده: 16  محل مزايده: واحد اجرای احكام مجتمع شماره 17  شورای حل اختالف تهران به آدرس  خيابان قزوين 
بعد از دو راهی قپان  خيابان شهيد شيدايی خيابان تهمتن، خيابان عارف قزوينی كوچه شعبانی محل بازديد: واحد اجرای احكام  مجتمع شماره 
17   شورای حل اختالف تهران به آدرس فوق الذكر توضحيات: هزينه نقل و انتقال بر عهده برنده مزايده می باشد. متقاضيان می توانند قيمت 
پيشنهادی خود را تا قبل از برگزاری مزايده به واحد اجرای احكام شورای حل اختالف منطقه 17 تحويل نمايند. شاكی: قادر ودادی متشاكی: 

محمدحسين فرحی جهرمی 
8۹561 از طرف مدير اجرای احكام مجتمع  شماره 17  شورای حل اختالف تهران 

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
در اجرای ماده 344 قانون آيين دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری با انتش�ار اين آگهی برای يك نوبت در يكی از روزنامه 
های كثيراالنتشار آقای اميدوكيلی فرزند محمد كه به لحاظ مجهول المكان بوده ابالغ احضاريه به وی ممكن نشده است احضار می شود تا در 
وقت رسيدگی ۹7/10/10 ساعت 10 صبح با حضور در اين شعبه از اتهام انتسابه در پرونده ۹7061۹/105 موضوع شكايت معصومه نجفی مبنی بر 

ضرب و جرح عمدی به وی از خود دفاع نمائيد. در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غيابی رسيدگی و تصميم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.
10۹801 منشی شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی جزايی اردبيل

دادنامه
پرونده كالس�ه ۹50۹۹80401701086 شعبه 104 دادگاه كيفری دو شهر اردبيل )104 جزايی سابق( تصميم نهايی شماره ۹70۹۹70403001021 
شاكی: خانم رحيمه هنرور قوجه بيگلو فرزند ترحيم به نشانی اردبيل- اردبيل كمربندی دوم پشت حوزه نظام وظيفه خ شهريار پ 134 متهم: 
آقای رضا حقيقی فرزند فضايل به نشانی اردبيل- شهريار- پشت نظام وظيفه پالک 64 اتهام: ترک انفاق شاكی: خانم رحيمه هنرور قوجه بيگلو 
فرزند ترحيم به نشانی اردبيل- اردبيل كمربندی دوم پشت حوزه نظام وظيفه خ شهريار پ 134 متهم: آقای رضا حقيقی فرزند فضايل به نشانی 
اردبيل- شهريار- پشت نظام وظيفه پالک 64 اتهام: ترک انفاق )رای دادگاه( در خصوص اتهام آقای رضا حقيقی فرزند فضايل مجهول المكان 
داير بر ترک انفاق نسبت به همسر دائمی خود خانم رحيمه هنرور و  فرزندش آروين با عنايت به محتويات پرونده- شكايت شاكی خانم رحيمه 
هنرور اصالتا از طرف خودش و به قيموميت موقت از طرف اروين حقيقی- اظهارات شهود تعرفه- عدم حضور و دفاع متهم از خود در هيچ يك 
از جلسات دادسرا و دادگاه بزهكاری ايشان محرز و مسلم بوده و دادگاه به استناد ماده 53 قانون حمايت از خانواده و با رعايت مواد 11۹ و 134 
قانون مجازات اسالمی مصوب سال 13۹2 متهم مارالذكر را به دو فقره تحمل دو سال حبس تعزيری از بابت ترک انفاق و همسر و فرزند خود 
محكوم می نمايد كه صرفا يكی از مجازات اشد اجرا خواهد شد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه 

و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم محترم تجديدنظر استان می باشد.
10۹705 رئيس شعبه 104 دادگاه كيفری دو اردبيل- عليرضا قادری

آگهی ابالغ به خوانده جهت رسيدگی
خواهان خانم پريس�ا جوادپور فرزند عليرضا دادخواس�تی به طرفيت خوانده آقای محمد جهان بان ماكوئی فرزند بشير به خواسته )طالق به 
درخواست زوجه( تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اردبيل نموده كه جهت رسيدگی به شعبه سوم دادگاه خانواده دادگستری اردبيل واقع 
در ميدان بسيج ارسال و به كالسه پرونده ۹70330 ثبت گرديده شده است، به علت مجهول المكان بودن خوانده و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت ديگر در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از اطالع از مفاد آن در روز چهارشنبه تاريخ ۹7/10/5 راس ساعت ۹ صبح جهت رسيدگی به حق و حقوق مالی زوجه در اين دادگاه 

حضور يابد در غير اينصورت دادگاه وفق مقررات قانونی اقدام خواهد نمود.
10۹706 مديردفتر شعبه 3 دادگاه خانواده- رستمی

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به خانم مريم بابلی فرزند روح اله
خواهان آقای محمدرضا تقديری دادخواستی به طرفيت خوانده خانم مريم بابلی فرزند روح اله به خواسته مطالبه وجوه چهار فقره چك جمعا 
به مبلغ 320/000/000 ريال با احتساب خسارات و هزينه های دادرسی و خسارت تاخير تاديه از سررسيد چك تايوم الوصول مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه ۹70۹۹80404600375 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبيل ثبت و وقت رسيدگی مورخ 
13۹7/10/11 س�اعت 12:00 تعيين كه حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش�ار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
10۹70۹ منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبيل

آگهی حصروراثت
آقای عسكر جوان آبی بيگلو ش ش 3837 به شرح پرونده كالسه 65 سيار اين شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه ش�ادروان صاحب علی جوان آبی بيگلو به ش ش 1365 در تاريخ 13۹7/8/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته، ورثه آن مرحوم 
منحصر است به: 1- عسگر جوان آبی بيگلو به ش ش 3837 پسر متوفی 2- فرهاد جوان آبی بيگلو به ش ش ۹86 پسر متوفی 3- فرشاد جوان 
آبی بگلو به ش ش 517 پسر متوفی اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد، هركس اعتراض دارد و يا 
وصيت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر و هر وصيت نامه جز سری و رسمی 

كه بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
10۹804 رسول نمازی- سرپرست مجتمع شورای حل اختالف شهرستان نمين

آگهی
حسب محتويات پرونده كالسه ۹50840 در اجرای ماده 384 و 387 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 13۹2 به متهم احمد دهمرده فرزند 
حسين فعال مجهول المكان دائر بر مشاركت در وارد كردن 20 كيلوگرم ترياک ابالغ نمايند تا اوال در صورت تمايل به انتخاب وكيل ظرف 10 
روز پس از ابالغ نسبت به تعيين و معرفی وكيل مدافع به دادگاه اقدام در غير اينصورت دادگاه در راستای قانون نسبت به تعيين وكيل مدافع 
تسخيری اقدام خواهد نمود و ما تمام ايرادها و اعتراض های خود را از قبيل مرور زمان، عدم صالحيت، رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن عمل 

انتسابی، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگی به ادله ديگر با ادله جديد و كافی نبودن ادله ظرف 10 روز پس از ابالغ تسليم دادگاه نمايند.
53067 مستشار شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی زاهدان- احمدرضا سرگلزائی

احضاريه
بدينوسيله در اجرای ماده 344 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 13۹2 به متهم ابراهيم تمند خو فرزند محمدنور ابالغ می گردد اتهام شما 
در پرونده كالسه ۹6021۹ داير است به حمل و نگهداری مقدار ۹8 گرم كراک و 13 گرم و 50 سانت شيشه و 4 گرم و 50 سانت حشيش و ۹0 
سانت ترياک و حمل و نگهداری آالت و ادوات استعمال مواد مخدر شامل دو عدد پايپ لذا جهت رسيدگی در مورخ 13۹7/12/6 ساعت ۹:00 در 
جلسه دادرسی حاضر و نتيجه عدم حضور جلب است. ) آگهی در دو نوبت به فاصله ده روز كه فاصله بين تاريخ آخرين آگهی و وقت دادرسی 

نبايد كمتر از يك ماه باشد(
3547 مستشار دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان

احضاريه
بدينوس�يله در اجرای ماده 344 قانون آيين دادرس�ی كيفری به متهم محمود پالوانه فرزند محمد عرب ابالغ می گردد اتهام شما در پرونده 
كالسه ۹7005۹ داير است به اجير كردن شخص جهت حمل مقدار يك كيلوگرم هروئين لذا جهت رسيدگی در مورخ 13۹7/11/24 ساعت 12 
در جلسه دادرسی حاضر شويد ضمنا نتيجه عدم حضور جلب است. )آگهی دو نوبت به فاصله ده روز كه فاصله بين تاريخ آخرين آگهی و وقت 

دادرسی نبايد كمتر از يك ماه باشد(.
3561 مستشار دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان

آگهی
حسب محتويات پرونده كالسه ۹50464 در اجرای ماده 3۹4  قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 13۹2 به متهم عبداهلل ناروئی فرزند خداداد 
فاقد مشخصات بيشتر متواری و مجهول المكان ابالغ می گردد در خصوص اتهام شما دائر بر حمل و نگهداری 14 كيلو و 600 گرم ترياک جهت 

دفاع در مورخ ۹7/11/28 ساعت 11 صبح در اين شعبه حاضر در غير اينصورت دادگاه غيابا به اتهام شما رسيدگی و انشاء رای خواهد نمود.
مستشار شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی زاهدان- احمدرضا سرگلزائی

دادنامه
پرون�ده كالس�ه ۹70۹۹87157600561 ش�عبه 6 ش�ورای حل اختالف شهرس�تان گنب�د كاووس بايگانی ۹70565 تصميم نهايی ش�ماره 
۹70۹۹77157600811 خواهان خانم ذليخا رحيمی فرزند قربانعلی به نشانی استان گلستان – شهرستان گنبدكاووس – گنبدكاووس – خيابان 
سرابی – عكاسی شيوا خوانده آقای فيروز طالبی به نشانی مجهول المكان خواسته ها 1- مطالبه وجه 2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 3- مطالبه 
خسارت دادرسی رای شورا در خصوص دادخواست ذليخا رحيمی به طرفيت فيروز طالبی داير به مطالبه مبلغ 108/720/000 ريال و خسارات 
دادرسی و خسارت تاخير تاديه با توجه به خواسته خواهان مبنی بر اينكه حسب صورتحساب ابرازی برای خوانده مانتو دوخت و تحويل داد 
ولی از پرداخت ثمن ان خودداری كرد و با توجه به اظهارات گواهان كه بر صحت ادعای خواهان شهادت دادند و با توجه به اين كه خوانده پس 
از ابالغ اخطاريه حاضر نش�ده و دفاع و ايرادی نكرد لذا ش�ورا خواسته را وارد دانسته و مستندا به مواد 1۹8 ، 515 ، 522 قانون آيين دادرسی 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 108/720/000 ريال بابت اصل خواسته و به پرداخت مبلغ 1/547/000 ريال بابت هزينه دادرسی   و به پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از مورخ 13۹7/7/11 در حق خواهان محكوم می كند اين رای غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در اين شعبه و سپس قابل تجديدنظر است .
۹878 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف گنبد كاووس – غالمرضا تيموری

آگهی ابالغ دادنامه غيابی 
خواهان: جواد عباس زاده  س�اكن:  قرچك خ گوهردش�ت مدني ۹ پ 51  خوانده: داود غريبي ساكن: 
مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه »خالصه رای« حسب محتويات پرونده كالسه 153/4/۹7 شعبه 
4 ش�ورای حل اختالف قرچك درخصوص دادخواس�ت آقاي جواد عباس زاده  بطرفيت داود غريبي  
فرزند علي قربان مبنی برمطالبه وجه چك  پس از انجام اقدامات الزم و تشريفات قانونی نهايتا بموجب 
دادنامه مذكور خوانده به پرداخت مبلغ 68/000/000 ريال اصل خواسته بانضمام تاخير تاديه ديركرد آن 
با احتساب هزينه دادرسی در حق خواهان محكوم گرديد. مفاد رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همين ش�عبه و س�پس ظرف مدت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی 
قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه قرچك می باشد. مفاد رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل تجديدنظر در دادگاه قرچك می باش�د. نظر به اينكه خوانده مجهول المكان اعالم 
شده،خالصه مفاد رای صادره برای يكبار نشر آگهی می شود. تاريخ انتشار،تاريخ ابالغ رای محسوب 

می گردد.تصوير مصدق دادنامه اصداری به پيوست می باشد.
           1811    دبير حوزه 4 شورای حل اختالف قرچك

آگهی ابالغ اجرائيه
آقای كوروش ابراهيم زاده عدل پيرو آگهی های قبلی درخصوص دعوی بخشعلي بي كس به طرفيت 
شما بدينوسيله ابالغ می شود كه پرونده كالسه 103/2۹/۹7 منجر به صدور اجرائيه برعليه شما مبنی 
برمطالبه وجه محكوم عليه محكوم است 135/000/000 ريال اصل خواسته و مبلغ 2/800/000 ريال هزينه 
دادرسي و خسارت تاخير و تاديه از زمان صدور تا وصول در حق محكوم له و نيم عشر دولتي در حق 
دول�ت لذا مراتب وفق مواد ۹-118-11۹ قانون اج�رای احكام مدنی يك نوبت در روزنامه محلی درج 
ميگردد،اين اجرائيه ده روز ازانتشار به اجرا گذارده خواهد شد.پس از اين برای عمليات اجرائی ابالغ 

يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد مگراينكه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اعالم نمائيد.
                     1805        رئيس حوزه  2۹  شورای حل اختالف دادگاه بخش قرچك

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود شدن سند مالكيت خودروی سواری ريو تيپ ال.اس 1500 به رنگ سفيد -روغنی 
مدل13۹0ش�ماره موتور 1105612ش�ماره شاس�ی NAS610022B1207453 ش�ماره پالک ايران۹4 
-27۹ق 32بنام محبوبه طالبی فرزند محمد شماره شناسنامه 10۹7صادره ازمشهد لذا برگ سبز)سند 

مالكيت(خودروی فوق الذكر مفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط ميباشد.
۹۹68-استان گلستان - گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم مرضيه ناصری بشماره شناسنامه1340به استناد شهادت نامه وگواهی فوت وفتوكپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره56۹-
۹7-اول تقديم اين ش�ورا نموده چنين اشعارداش�ت كه شادروان عيسی رجب زاده به شناس�نامه 51درتاريخ ۹7/4/24 دراقامتگاه 
دائمی خود درآزادش�هر درگذشته وورثه حين الفوت متوفی عبارتنداز1-شيرمحمد رجب زاده ف شعبان كد ملی0872884805ت 
ت23/6/۹پدرمتوفی2-مل�وک فدائ�ی باجگيران ف رضا قلی ك�د مل�ی 08721۹8766ت ت26/3/20مادرمتوفی3-مرضيه ناصری 
ف عل�ی اكب�ر ك�د مل�ی487۹401145ت ت 55/5/3 همس�رمتوفی4-محمد رج�ب زاده ف عيس�ی كد مل�ی6240301205ت ت 
86/11/12پسرمتوفی5-علی رجب زاده ف عيسی كد ملی2020862001ت ت7۹/11/15 پسرمتوفی اينك باانجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا در 1نوبت آگهی مينمايد تا هركسی اعتراضی دارد ويا وصيتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاريخ نشرآگهی ظرف 

1ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
۹۹37-دبيرشعبه اول شورای حل اختالف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای آرش قزلجه بشماره شناسنامه 62400844۹2بشرح دادخواست بكالسه2040-۹7/دوم ازاين شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنين توضيح داده كه شادروان عبدالستار قزلجه به شناسنامه شماره 3تاريخ۹7/8/11 دراقامتگاه دائمی خود درآزادشهر بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به1-آرش قزلجه ف عبدالستار كد ملی62400844۹2ت ت74/2/1۹ پسرمتوفی2-امين قزلجه ف 
عبدالستار كد ملی62402۹0361ت ت 86/4/6پسرمتوفی3-عاطفه قزلجه ف عبدالستار كد ملی6240154652ت ت 77/11/14 دخترمتوفی4-
معصومه قزلجه ف خوجم قلی كد ملی624۹525025ت ت 50/4/7همس�رمتوفی5-گزل قزلجه ف عرازقليچ كد مل�ی 624۹51۹831ت ت 
24/1/22مادرمتوفی اينك باانجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مينمايد تا هركسی اعتراضی دارد ويا وصيتنامه ای 

ازمتوفی نزد اوباشد ازتاريخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
۹۹38-دبيرشعبه 2شورای حل اختالف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم گلپری گرگيج فرزند فقيرمحمد بشرح دادخواست بكالس�ه 2/۹7/632ش ازاين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنين 
توضيح داده كه شادروان فقيرمحمد گرگيج بشماره شناسنامه1۹درتاريخ نامعلوم دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصراست به افراد مش�روحه زير1-مراد بلوچ ف فقيرمحمد ش ملی226۹153782محل صدور علی آباد ت ت1320/5/1فرزند 
متوفی2-احمد گرگيج ف فقيرمحمد ش ملی533۹262121محل صدورزابل ت ت1322/12/10فرزند متوفی3-حبيب اله گرگيج ف فقيرمحمد 
ش ملی 226۹241401محل صدورعلی آباد ت ت 1335/3/3فرزند متوفی4-زرگل گرگيج ف فقيرمحمد ش ملی 226۹243005محل صدورعلی 
آباد ت ت 1331/13/3 فرزند متوفی5-نازپری گرگيج ف فقيرمحمد ش ملی 226۹241411محل صدورعلی آباد ت ت 1336/7/2فرزند متوفی6-
خان بی بی گرگيج ف فقيرمحمد ش ملی 533۹735222محل صدورزابل ت ت1314/12/1فرزند متوفی7-گل پری گرگيج ف فقيرمحمد ش 
ملی 226۹616308محل صدورعلی آباد ت ت 1340/2/3فرزند متوفی8-مدينه گرگيج ف فقيرمحمد ش ملی 226۹243021محل صدورعلی 
آبادت ت1344/5/8فرزند متوفی۹-حليمه گرگيج ف فقيرمحمد ش ملی 2268۹84801محل صدورعلی آباد ت ت1345/10/20فرزند متوفی10-
هاجر گرگيج ف فقيرمحمد ش ملی 226۹243013محل صدورعلی آباد ت ت 1341/5/3فرزند متوفی11-ليال گرگيج ف فقيرمحمد ش ملی 
624۹358676محل صدورآزادشهر ت ت1357/8/1فرزند متوفی12-مهری گرگيج ف فقيرمحمد ش ملی 226۹115813محل صدورعلی آباد 
ت ت1353/4/1فرزند متوفی13-ماه پری ارشدی ف پردل ش ملی 081۹083۹۹2محل صدور سرخس ت ت 131۹/10/14همسرمتوفی اينك 
باانجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبوررا دراجرای ماده361ق امور حسبی مصوب74/4/18 يكنوبت آگهی مينمايد تا هركسی اعتراضی 

دارد ويا وصيتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاريخ نشر آگهی ظرف 1ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
 ۹۹40-رئيس شعبه 2شورای حل اختالف علی آباد كتول-عبدالهی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم زينب ساوری كتولی دارای شماره شناسنامه ملی 6 بشرح دادخواست بكالسه 3/۹7/764/ازاين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنين توضيح داده كه ش�ادروان حبيب عليمردانی بشماره شناسنامه10۹1در تاريخ 13۹7/4/14دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به افراد مش�روحه زير1-زينب س�اوری كتولی ف رس�تم ش ش 6محل صدور علی آباد ت 
ت1336/۹/1همس�رمتوفی2-زهرا عليمردان�ی ف حبيب ش ملی2260044115مح�ل صدورعلی آباد ت ت136۹/۹/1فرزند متوفی3-س�ارا 
عليمردانی ف حبيب ش ملی0452603821محل صدور لواسان ت ت1357/7/28فرزند متوفی4-فاطمه عليمردانی ف حبيب ش ش 245محل 
صدورعل�ی آب�اد ت ت1355/1/1فرزند متوفی5-اكبر عليمردانی ف حبيب ش ش6002محل صدورته�ران ت ت 1360/12/6فرزند متوفی6-
اصغرعليمردانی ف حبيب ش ش1محل صدور علی آباد ت ت1364/1/11فرزند متوفی اينك باانجام تش�ريفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا 
دراجرای ماده361ق امورحسبی مصوب74/4/18 يكنوبت آگهی مينمايد تا هركسی اعتراضی دارد ويا وصيتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاريخ 

نشرآگهی ظرف 1ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
 ۹۹41-شعبه 3شورای حل اختالف شهرستان علی آباد كتول

آگهی مزايده مرحله دوم
   درپرونده كالسه ۹6/2۹3و۹6/2۹4/ارجاعی احكام شورا اين دادگاه محكوم عليه محمد حسين خسروی نوده فرزند حسين محكوم است 
بپرداخت128/۹3۹/275و63/832/026 درحق محكوم له حمد اهلل محمدی ف عين اهلل ونيز پرداخت مبلغ 3/1۹1/602و6/446/۹64ريال بابت 
نيم عشردولتی درحق دولت درراستای وصول مبالغ فوق 1ملك مسكونی بمساحت71/25 مترمربع مطلق به محكوم عليه واقع درشهرفاضل آباد 
رضوان 33نبش كوچه سمت راست پالک شهرداری4۹41157۹66 كه باارجاع امربكارشناسی ملك مجموعا بميزان700/000/000 ريال ارزيابی 
گردد اينك باتوجه به انجام تشريفات قانونی ازطريق مزايده حضوری بشرح ذيل بفروش ميرسد)توصيف اجمالی ملك(1-ملك مذكور6 دانگ 
1ملك مسكونی بمساحت71/25 مترمربع كه حدود اربعه آن بشرح ذيل ميباشد ارزش ريالی عرصه بمساحت فوق لذا باتوجه نظريه كارشناسی 
ارزش ملك000 /700/000 ريال ميباشد)زمان وشرايط مزايده(1-مزايده ازمبلغ كارشناسی بميزان700/000/000 ريال شروع خواهد شد2-مزايده 
درروزيكشنبه مورخه13۹7/0۹/25 -ازساعت10الی11صبح برگزارميباشد3-متقاضيان ميتوانند تا شنبه روزقبل ازشروع مزايده ازملك ديدن 
نمايند ودر روزمزايده درجلس�ه مزايده ش�ركت كنند4-برنده مزايده كسی خواهد بود كه بيشترين مبلغ را پيشنهاد دهد وده درصد مبلغ 
پيشنهادی را بحساب سپرده دادگاه بالفاصله واريز والباقی آنرا ظرف يكماه توديع نمايد درغيراينصورت مبلغ واريزی پس ازكسرهزينه های 
مربوط به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد خواهد شد5-اين آگهی فقط دريكنوبت منتشر ميگردد6-كليه هزينه های مربوط به نقل وانتقال ملك 
برعهده برنده مزايده ميباشد7-درصورت انجام مزايده وعدم صحت مزايده برگزارشده اين اجراء هيچگونه مسئوليتی درقبال مزايده وبرنده آن 

نداشته وفقط نسبت به عودت وجه واريزی به برنده اقدام خواهد نمود. 
۹۹46-دفتر اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف دادگاه عمومی كماالن-اميری

آگهی مزايده نوبت اول
   درپرونده كالس�ه۹60381/اجرای احكام كيفری اين دادگاه بموجب نيابت ش�عبه 4-اجرای احكام دادگاه انقالب دادگس�تری شهرس�تان 
گرگان دس�تور ضبط وجه الوثاقه وثيقه گذار نس�رين آش�وری فرزند نوروز كه عبارت اس�ت از6 دانگ عرصه واعيان 1قطعه زمين بمساحت 
260/33مترمربع واعيانی موجود شامل 1واحد مسكونی همكف وياليی بازيربنای حدود120مترمربع بازيرزمين وديوارآجری چينه ای وسقف 
خرپا فلزی باپوشش ايرانيت ودرب وپنجره آهنی ونمای جنوبی سراميك باكليه امتيازات منصوبه باانجام كارشناسی جمعا بمبلغ۹00/000/000 
ريال ارزيابی ش�ده اس�ت اينك باتوجه به انجام تش�ريفات قانونی ازطريق مزايده حضوری بشرح ذيل بفروش ميرسد)توصيف اجمالی مورد 
مزايده(1-ششدانك عرصه واعيان 1قطعه زمين بمساحت 260/33مترمربع واعيانی موجود شامل 1واحد مسكونی همكف وياليی بازيربنای 
حدود120مترمربع بازيرزمين وديوارآجری چينه ای وسقف خرپا فلزی باپوشش ايرانيت ودرب وپنجره آهنی ونمای جنوبی سراميك باكليه 
امتيازات منصوبه باانجام كارشناسی جمعا بمبلغ۹00/000/000ريال بشرح ذيل ارزيابی شده است الف-ارزش عرصه بمساحت 260/33مترمربع 
ازقرارهرمترمربع2/000/000ريال بمبلغ520/000/000ريال ب-ارزش اعيانی موجود بازيربنای حدود120مترمربع ازقرارهرمترمربع2/500/000ريال 
بمبلغ300/000/000ري�ال ج-ارزش امتيازات منصوبه ومحوطه س�ازی مجموعا بمبلغ80/000/000ريال)زمان وش�رايط مزايده(1-مزايده ازمبلغ 
كارشناسی بشرح فوق شروع خواهد شد2-مزايده درروز4شنبه مورخه۹7/0۹/28-ازساعت 8/30 الی10/30صبح دردفتراجرای احكام كيفری 
دادگاه عمومی بخش كماالن ميباشد3-متقاضيان ميتوانند5روزقبل ازشروع مزايده ازامالک ديدن نمايند ودرروزمزايده درجلسه مزايده شركت 
كنند4-برنده مزايده كسی خواهد بود كه بيشترين مبلغ را پيشنهاد دهد وده درصد مبلغ پيشنهادی را بحساب سپرده دادگاه بالفاصله واريز 
والباقی آنرا ظرف يكماه توديع نمايد درغيراينصورت مبلغ واريزی پس ازكس�رهزينه های مربوط به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد خواهد 
ش�د5-كليه هزينه های مربوط به نقل وانتقال ملك برعهده برنده مزايده ميباشد6-درصورت انجام مزايده وعدم صحت مزايده برگزارشده 
ويابهردليلی مزايده باطل ويا خودداری ازاجرای آن شود اين اجراء هيچگونه مسئوليتی درقبال مزايده وبرنده آن نداشته وفقط نسبت به عودت 

وجه واريزی به برنده اقدام خواهد نمود. 
۹۹45-دادرس دادگاه عمومی بخش كماالن-مومنی

آگهی مزايده اموال غيرمنقول)مرحله دوم(
  درپرونده كالسه های ۹701۹4و۹70146/اجرائيه شورا محكوم عليه محسن طاطاری فرزند حميد)معروف به حاج قلی(محكوم است بپرداخت 
بده�ی درحق محكوم لها1-س�تار طاطاری فرزند رجب بردی2-جمش�يد طاطاری فرزند بردی وهمچنين پرداخت مبلغ  نيم عش�ر دولتی 
درپرونده كالس�ه های ۹70147و۹70141و۹701۹3و۹7011۹ و۹70142 و۹70144درحق دولت محكوم گرديده است لذا ملك توقيفی ازحميد 
طاطاری)معروف به حاج قلی(پدر محكوم عليه بشرح ذيل به مزايده گزارده ميشود1-مشخصات ملك 1باب منزل مسكونی دارای عرصه)زمين(
بمساحت 424/52متر مربع واقع درروستای طاطارسفلی ميباشد اعيانی بمساحت75 مترمربع دارای سند مالكيت بشماره پالک138فرعی از6-
اصلی بنام حميد طاطاری فرزند امان محمد بابت بدهی پسرش محسن طاطاری ازلحاظ وضعيت اعيانی دارای امتياز آب وبرق وگاز ميباشد2-
قيمت كارشناسی باتوجه به موقعيت مكانی عرصه ازقرار هرمترمربع2300000ريال واعيانی  هر مترمربع4500000ريال وهمچنين25000000ريال 
بابت امتيازات موجود ارزش كل ملك مورد تعرفه 1/338/8۹6/000ريال معادل يكصد وسی وسه ميليون وهشتصد وهشتاد ونه هزاروششصد 
تومان ازسوی كارشناس قيمت گذاری گرديده است1-زمان مزايده روزپنج شنبه مورخه۹7/۹/2۹ ساعت10صبح الی11صبح 3-مبلغ مزايده 
به باالترين بهای پيشنهادی فروخته خواهد شد طبق قانون خريدار ميبايست10درصد ازبهای ملك را فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت 
اجرا تسليم ومابقی بهای آنرا حداكثر ظرف مدت يكماه بپردازد درغيراينصورت10درصد مذكور به نفع دولت ضبط خواهد شد هركس ميتواند 
درمدت5روزقبل ازمزايده ازملك باهماهنگی واحد اجرای احكام مدنی دادگستری راميان بازديد نمايد مزايده باحضور نماينده دادستان برگزار 

ميگردد -خريدار ميبايست10درصد قيمت ملك رافی المجلس بقيمت اجراء تسليم نمايد.
۹۹3۹-دفتراجرای احكام مدنی شورای حل اختالف راميان

آگهی تجديد مزايده مال منقول - نوبت دوم
   درپرون�ده كالس�ه۹70041/اجرايی ح�ل اختالف مط�رح دراجرای احكام مدنی دادگس�تری علی آباد كتول محكوم عليه س�يد علی اكبر 
ميرحسينی فرزند سيد اسماعيل محكوم است بپرداخت مبلغ4۹/350/000ريال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات متعلقه قانونی درحق 
محمد مهدی عبداللهی فرزند قربان ومبلغ2/467/800ريال بابت هزينه اجرا كه جهت استيفای محكوم به وهزينه اجرا اموالی با مشخصاتی 
كه درادامه خواهد آمد ازمحكوم عليه توقيف وبارعايت شرايط مزايده بفروش ميرسد)مشخصات مال توقيفی(1-يكدستگاه اره برقی مستعمل 
به ارزش27/000/000ريال2-يكدستگاه جوش الكترو جوش ميثم مستعمل به ارزش2/500/000ريال3-يكدستگاه مته برقی مستعمل به ارزش 
3/700/000ريال4-ابزارآالت آهنی منجمله درب آهنی-يك لت درب آهنی ونرده بانهای آهنی182 كيلوگرم بامبلغ 13/000ريال بابت هركيلو 
جمعا بمبلغ2/366/000ريال كه مبلغ كل اجناس تعرفه ای بمبلغ35/566/000ريال معادل س�ه ميليون وپانصد وپنجاه وشش هزار وششصد 
تومان توسط كارشناس برآورد وقيمت گذاری گرديدزمان ومكان مزايده زمان مزايده: روزشنبه مورخه 13۹7/0۹/17ساعت11الی12مكان مزايده: 
اجرای احكام مدنی دادگستری علی آباد كتول شرايط مزايده 1-مزايده ازمبلغی كه توسط كارشناس تعيين گرديده شروع وبرنده مزايده كسی 
است كه باالترين مبلغ را درجلسه مزايده قبول نمايد متقاضيان خريد ميتوانند درمدت5روزقبل ازروزی كه برای مورد مزايده تعيين شده از 
اموال بازديد نمايند لذا جهت هماهنگی های الزم درمدت مذكوربه دايره اجرای احكام مدنی مراجعه نمايند 2-برنده مزايده ميبايست10درصد 
مبلغ پيش�نهادی را نقدا" وفی المجلس بحساب سپرده دادگس�تری واريز والباقی را حداكثر ظرف يكماه ازتاريخ جلسه مزايده واريز نمايد؛ 
واالوفق ماده12۹قانون اجرای احكام مدنی سپرده واريزی 10درصد پس ازكسرهزينه مزايده بنفع دولت ضبط خواهد شد3-تسليم مال فقط بعد 
ازپرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت4-مطابق ماده 136قانون اشعاری  چنانچه شكايتی راجع به مزايده باشد ميبايست ظرف 1هفته 
ازتاريخ مزايده تقديم شود وتسليم مال پس ازانقضای مهلت مذكوريا بعد ازاتخاذ تصميم ازناحيه دادگاه صادركننده اجرائيه  درصورت وصول 
شكايت خواهد بود؛درصورت عدم تائيد صحت مزايده اين اجرا مسئوليتی دررابطه باخريدارندارد وفقط مبلغ سپرده10درصد توديع خواهد 
شد5-باتوجه به عدم حضور خريدار درمرحله اول مزايده ودرخواستمحكومله مبنی برتجديد مزايده درراستای رعايت ماده131قانون اشعاری 
دراين جلسه مال بهرقيمتی كه خريدار پيدا كند بفروش خواهد رفت ضمنا چنانچه دراين جلسه خريداری پيدا نشود ومحكوم له نيزمال مورد 

مزايده را بقيمت كارشناسی قبول ننمايد مال به محكوم عليه مسترد خواهد شد.
۹۹43- اجرای احكام مدنی دادگستری علی آباد

آگهی مزايده مال غير منقول - نوبت دوم
   درپرونده كالسه ۹60۹16/اجرايی حل اختالف مطرح دراجرای احكام مدنی دادگستری علی آباد كتول محكوم عليه آمنه مزرعه فرزند رمضان 
محكوم است بپرداخت212/410/000ريال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات متعلقه قانونی درحق حامد نعمتی ف صمد اله باوكالت خانم 
توسلی نيا ومبلغ10/620/500ريال بابت هزينه اجرا كه جهت استيفای محكوم به وهزينه اجرا ملكی بامشخصاتی كه درادامه خواهد آمد ازمحكوم 
عليه توقيف وبارعايت ش�رايط مزايده بفروش ميرسد)توصيف اجمالی ملك(6دانگ عرصه واعيان 1قطعه زمين مسكونی بمساحت حدودا” 
)6/446 مترمربع(واقع درمزرعه كتول بلواركشاورز فرهنگ2 كوچه اول شرقی ستاد بسيج مالك اشتر كد پستی 4۹46131377درآن1واحد 
مسكونی بازيربنای54/161مترمربع وحدود اربعه شمال متصل بكوچه8متری- جنوب متصل بمنزل مسكونی احمد غيجی- شرق متصل به 
زمين مسكونی وغرب نيزمتصل به زمين مسكونی احداث گرديده ودرآن پاركينگ حدود 17متری وانبار25متری نيزبنا گرديده است وملك 
موصوف دارای امتيازات آب وبرق وگاز و تلفن نيزميباشد كه ارزش 6دانگ ملك موصوف بادرنظرگرفتن موقعيت استقرار ملك وكليه عوامل 
موثر درقضيه از جمله عرف محل بمبلغ1/500/000/000ريال معادل يكصد وپنجاه ميليون تومان ارزيابی گرديده است زمان مزايده روزدوشنبه 
مورخه13۹7/0۹/1۹س�اعت11الی12مكان مزايده اجرای احكام مدنی دادگستری علی آباد كتول)شرايط مزايده(1-مزايده ازمبلغی كه توسط 
كارشناس تعيين گرديده شروع وبرنده مزايده كسی است كه باالترين مبلغ را در جلسه مزايده قبول نمايد2-برنده ميبايست10درصد مبلغ 
پيشنهادی رانقدا” وفی المجلس بحساب سپرده دادگستری واريز والباقی را حداكثر ظرف يكماه ازتاريخ جلسه مزايده واريزنمايد واال وفق 
ماده12۹قانون اجرای احكام مدنی س�پرده واريزی10درصد پس ازكس�رهزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد 3-كليه هزينه های نقل 
وانتقال ملك اعم ازعوارض ماليات وغيره بعهده برنده مزايده ميباشد4-مطابق مواد 142و143قانون اشعاری چنانچه شكايتی راجع به مزايده 
باشد ميبايست ظرف1هفته ازتاريخ مزايده تقديم شود وتحويل ملك پس ازتاييد صحت جريان مزايده ازناحيه دادگاه صادركننده اجرائيه خواهد 

بود درصورت عدم تائيد صحت مزايده اين اجرا مسئوليتی دررابطه با خريدار ندارد وفقط مبلغ سپرده10درصد  توديع خواهد شد. 
۹۹42-اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف شهرستان علی آباد كتول

دادنامه
پرون�ده كالس�ه 1۹5۹00402 ۹70۹۹86 ش�عبه 12 دادگاه عموم�ی حقوق�ی شهرس�تان اه�واز )21 حقوقی س�ابق( تصميم نهايی ش�ماره 
۹70۹۹761۹5۹01226 خواهان: آقای تعاونی اعتبار ثامن با مديريت آقای ناصر رستمی و نمايندگی علی كاكاوند به موجب وكالت نامه شماره 
156124 با وكالت خانم فريبا هردانی فرزند عبدالكاظم به نشاسی استان خوزستان - شهرستان  اهواز - شهر اهواز - امام شرقی- ساختمان 
يادآوري - بين بانك ملی و تجارت_ طبقه اول واحد2 خواندگان: 1. خانم فروع شفيع نژاد فرزند عادل به نشای استان خوزستان - شهرستان 
اهواز - اهواز - زيتون كارمندی_ خ كميل_ بين زيتون و زيباطبقه فوقانی بانك مليواحد3 2. خانم ستاره حساوی فرزند حسن به نشانی استان 
خوزستان - شهرستان اهواز - اهواز - زيتون كارمنديخ كميل بين زيتون و زيبا-طبقه فوقانی بانك مليواحد4 خواسته ها:1. مطالبه وجه بابت 
.. 2. مطالبه خسارت تاخير تاديه 3.مطالبه خسارت دادرسی 4. تامين خواسته )رای دادگاه در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن با وكالت خانم 
فريبا هردانی به طرفيت 1. ستاره حساوي فرزند حسن 2 . فروغ شفيع زاده فرزند عادل به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 24۹ / 0۹۹/412 ريال 
به انضمام خسارات دادرسی بدين توضيح كه خواهان دعوی اعالم نموده كه به موجب قرارداد منعقده مبلغ 0۹۹ 24۹ / 412 ريال بابت اصل وام 
و متفرعات آن از خواندگان طلبكار بوده و خواندگان رديف دوم نيز متضامنا به عنوان متعهدين قرارداد موصوف را امضاء نموده اند. از دادگاه 
تقاضای صدور حكم به عنوان اصل خواسته و نيزپرداخت جريمه روزانه مبلغ 047/ 11۹ ريال از تاريخ 2۹ / 5 / 13۹7 تا زمان صدور و اجرای حكم 
به انضمام هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل مطالبه نموده اند. دادگاه با در نظر گرفتن اصل صحت و لزوم در عقود و معامالت به موجب ماده 220 
قانون مدنی عقود نه فقط متعاملين را به اجرای چيزی كه در آن تصريح شده است ملزم می نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجی هم كه به موجب 
عرف و عادت و با به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند نظر به اينكه رابطه حقوقی فيمابين طرفين، قرارداد فروش اقساطی با 
تعهد شخص ثالث بوده و شرط ضمن عقدمنعقده داللت بر مسوليت تضامنی متعهدين به عنوان شخص ثالث گرديده و از جمله شروط صحيحه 
نسبت به   خريدار و اشخاص ثالث تلقی گرديده و تعهدات فرعی ضمن عقد اصلی محسوب گرديده و نظر به اينكه مسوليت متعهدين نسبت 
به انجام تعهد به نحو تضامنی بوده و به موجب ماده 403 قانون تجارت مصوب1311 / 02 / 13 نظر به اينكه به موجب قرارداد خصوصی ضمانت 
تضامنی می باشد طلبكار می تواند به ضامن ومديون اصلی مجتمعا” رجوع كرده يا پس از رجوع به يكی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام 
با بقيه طلب به ديگری رجوع نمايد.دادگاه با احراز رابطه قراردادی فيمابين طرفين و احراز مسوليت تضامنی متعهدين به عنوان شخص ثالث با 
استصحاب بقاء دين برذمه خواندگان ازحيث اصل و مفروعات و به موجب قرار داد از حيث خسارت تاخير تاديه ،به استناد ماده 515 قانون آيين 
دادرسی مصوب 21/01/13۹7 كه به موجب آن در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار 
خواهد شد . دادگاه طرح دعوی مطروحه از طرف خواهان را مقرون به صحت تشخيص داده و مستندا به مواد 183- 1۹0- 1۹1 - 21۹-220و223 
قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت مصوب 13/02/1311 و مواد 1۹8 -515-51۹ و522 قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 21/01/137۹ حكم 
به محكوميت خواندگان دعوی منفردا و متضامنا به پرداخت مبلغ  24۹ / 0۹۹/412 ريال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 8/104/423 ريال 
به عنوان هزينه دادرسی و پرداخت حق الوكاله وكيل بر طبق تعرفه و نيز سود روزانه به مبلغ 11۹/047 ريال از تاريخ 13۹7/5/2۹ لغايت صدور و 
اجرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد همچنين خواهان دعوی موظف به پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسی خسارت تاخير تاديه 
می باشد. رای صادره غيابی و ظرف مدت زمان بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از انقضاء مدت زمان واخواهی ظرف 

مدت زمان بيست روز قابل تجديد نظر خواهی در محاكم تجديد نظر استان خوزستان می باشد.
8/107- شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

دادنامه
پرونده كالسه  ۹60۹۹861۹5800251 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز تصميم نهايی شماره ۹60۹۹761۹5801042 خواهان 
:آقای بانك مهر اقتصاد با مديريت آقای سيد ضياء ايمانی به نمايندگی آقای حاتم وندبه با وكالت خانم زهرا باوی فرزند عزيز به نشانی استان 
خوزستان - شهرستان اهواز - اهواز - نادری نبش قنادان زاده طبقه سوم پالک 313 خواندگان 1. آقای بهنام شينی دشتی فرزند امام به نشانی 
استان خوزستان - شهرستان اهواز - اهواز - كيانپارس خ 10 غربی نبش ايدون مجتمع دالمينا واحد 13 2. آقای عبداالمير شهری فرزند نمكی 
به نشانی استان خوزستان - شهرستان اهواز - اهواز - كيانپارس خ 17 غربی فاز يك پ  3 مجتمع روشن طبقه پنجم واحد پنج غربی 3. آقای 
سيد عنايت احمدی فرزند سيد مرتضی به نشانی استان خوزستان - شهرستان اهواز - اهواز - كوی ملی راه خ شهيد چقاخوری پالک 8 4. آقای 
تورج فاطمی فرزند شامراد به نشانی استان خوزستان - شهرستان اهواز - اهواز - كوی نفت خ 7 رسالت مجتمع فريدون واحد ۹ خواسته ها: 
1.مطالبه وجه چك 2. تامين خواسته )رای دادگاه(  در خصوص دعوی بانك مهر اقتصاد با وكالت زهرا باوی به طرفيت 1- تورج فاطمی 2- بهنام 
شينی دشتی 3- عبداالمير شهری 4سيد عنايت احمدی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ  000 / 000/ 830 ريال به انضمام خسارات دادرسی ، 
بدين توضيح كه خواهان دعوی اعالم نموده كه خوانده رديف اول دعوی يك فقره چك به شماره 413533 مورخ 18/07/13۹5 عهده بانك ملی 
صادر نموده و ساير خواندگان ظهر آنرا به عنوان ضامن امضاء نموده اند كه پس از مراجعه به بانك محال اليه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت 
گرديده است و تقاضای محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ  / 000 / 000  /830ريال به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی نموده 
اند، نظر به اينكه خواندگان دعوی دليلی بر پرداخت وجه ارائه ننموده اند ، وجود چك به عنوان سند تجاری در يد خواهان را داللت بر اشتغال 
ذمه و مديونيت صادر كننده سند تجاری دانسته و با استصحاب بقاء دين بر ذمه خوانده طرح دعوی مطروحه از طرف خواهان را مقرون به صحت 
تش�خيص داده و مس�تندا به مواد 24۹-310-311 و 313 قانون تجارت مصوب 13/02/1311 و مواد 1۹8 و 515 و تبصره 2 آن، 51۹و 522 قانون 
آيين دادرسی مدنی مصوب 21/ 01 / 137۹ حكم به محكوميت خواندگان دعوی منفردا و متضامنا به پرداخت مبلغ  000 /000 /830 ريال به عنوان 
أصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/ 2۹4 / 2۹ ريال به عنوان هزينه دادرسی و پرداخت حق الوكاله وكيل خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك استنادی مورخ 18/ 07 / 13۹5 بر طبق نرخ شاخص قيمت كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران 
اعالم و محاسبه آن به عهده اجرای احكام مدنی است؛ دايره اجرای احكام مكلف است كه آن را محاسبه و از خوانده دعوی وصول و به خواهان 
ايصال نمايد. خواهان نيز موظف به پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسی خواهد بود. رأی صادره نسبت به خوادگان رديف  سوم و چهارم حضوری 
و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در محاكم تجديدنظر استان خوزستان و نسبت به سايرخواندگان غيابی و ظرف مدت 
زمان بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از انقضاء مدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان  بيست روز قابل تجديدنظرخواهی 

در محاكم تجديدنظر استان خوزستان است. 
8/۹6- شعبه 11دادگاه عمومی حقوقی اهواز)20حقوقی سابق(يونس عليمرادی

اجراييه
مش�خصات محكوم له : بهروز خان بابائی قادی كالئی فرزند رضا به نشانی استان تهران ، شهرستان 
تهران ، تهران ، شهرک كاركنان راه آهن ، ميدان راه آهن پ 7 الف اصلی منزل حسن زاده مشخصات 
محكوم عليهم : 1- مرضيه برومند به نشانی استان البرز ، شهرستان كرج مجهول المكان 2- سپهدار 
اوالدی به نشانی استان البرز ، شهرستان كرج مجهول المكان 3- امير فرهنگ مرادی تهرانی به نشانی 
استان البرز ، شهرستان كرج مجهول المكان 4- نعمت اله سنجری به نشانی استان البرز ، شهرستان 
كرج مجهول المكان 5- ولی اله علی جماعت به نشانی استان البرز ، شهرستان كرج مجهول المكان 6- 
محمد حسين رجبی به نشانی استان البرز ، شهرستان كرج مجهول المكان 7- حبيب اله بشيرتابش 
به نشانی استان البرز ، شهرستان كرج مجهول المكان محكوم به : به موجب درخواست اجرای حكم 
مربوطه به ش�ماره و شماره دادنامه مربوطه ۹70۹۹72610201015 محكوم عليه محكوم است به الزام 
به تنظيم سند يك قطعه زمين به مساحت 1580 متر از پالک ثبتی 23 فرعی از 14۹ اصلی با هزينه 
دادرسی در حق محكوم له محكوم عليه مكلف است  از تاريخ ابالغ اجرائيه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموقع  اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی ( . 2- ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد 

.3- مالی معرفی كند  كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد .
مدير دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی كرج – سيده معصوم حسينی

آگهی 
خواهان آقای حميد منصوری  دادخواستی به طرفيت خواندگان رامين فروغی و ارشام اسالم خواجه 
وند و حميد رضا اسالم خواجه وند و حسين ثابتی مقدم  به خواسته ايفای تعهد مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده كالسه ۹40۹۹82610700763 شعبه  7 دادگاه عمومی حقوقی كرج ثبت و 
وقت رسيدگی مورخ 13۹7/12/05 ساعت 10/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت 
در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد .
63 منشی دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی كرج – طاهره زكی زاده

مفقودی
سند كمپانی خودرو وانت به شماره انتظامی ۹6- 35۹س18 به رنگ سفيد روغنی مدل 1388 شماره 
موتور 11488063863  متعلق به جواد رضائی ش�هيمرزادی مفقود گرديده و از درجه اعتبار س�اقط 

می باشد. 

مفقود 
برگ زرد  قرارداد اجاره عرصه از اراضی 2000  هكتاری شهرداری  چابهار  يك قطعه زمين به شماره 3 
از 1061 اصلی واقع در بخش 16 شهرستان چابهار به مساحت 212 متر به شماره قرارداد 1۹75  مورخ 

۹2/11/26 به نام حبيب نادری مفقود و از درجه  ا عتبار ساقط می باشد. 

مفقودی
 ب�رگ س�بز پ�ژو پ�ارس   م�دل 13۹0  ب�ه ش�ماره موت�ور 124۹0215825   و ش�ماره شاس�ی 
NAAN01CA1CE275625 و شماره پالک شهربانی 35- 528ق27  به نام احسان باشرافت مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط  است. 

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست   و ضمائم به  خانم الهام غانمی  فرزند حميد 
 خواهان مديريت درمان تامين اجتماعی خوزستان دادخواستی به طرفيت  خوانده   خانم ا لهام غانمی فرزند حيدر به خواسته  مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  ۹70۹۹86310400224 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان ابادان ثبت و وقت 
رس�يدگی مورخ ۹7/12/11  س�اعت 10:30 تعيين  كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول 
المكان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثير االنتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدير دفتر  دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابادان 

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای علی بايمی فرزند حسين 
  خواهان  خانم فاطمه بهاريان فرزند علی دادخواستی به طرفيت  خوانده  علی بايمی فرزند حسين  به خواسته تقاضای صدور حكم فوت فرضی 
بنام آقای علی بايمی  فرزند حس�ين مطرح كه به اين ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  ۹60۹۹86310200158 شعبه 2 دادگاه  عمومی 
حقوقی شهرستان ابادان ثبت و وقت رسيدگی مورخ 13۹7/10/12 ساعت 10:30 تعيين  كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثير االنتشار آگهی می  گردد 
تا خوانده  ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه  حقوقی شعبه 2 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان آبادان 

آگهی احضار متهم 
در پرونده كالسه ۹70۹۹80402400۹28  اين شعبه  آقايان 1.  اميررضا محمدی  2. امين نازاريان به اتهامات  مشاركت در سرقت طال و مشاركت در 
تخريب دربهای ورودی منزل شكات   و مشاركت در سرقت پالک خودرو تحت تعقيب قرار گرفته است. با عنايت به مجهول المكان  بودن متهمان 
و در اجرای مقررات ماده 174  قانون آئين دادرسی كيفری در امور كيفری به نامبردگان ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار اين آگهی 
جهت دفاع از اتهامات انتسابی  در اين شعبه  حاضر گردند. بديهی است در صورت عدم حضور  مطابق مقررات رسيدگی  غيابی  به عمل خواهد آمد. 
10۹808   بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان اردبيل – مرتضی طاهری فرد 

اصالحيه دزفول
پيرو چاپ آگهی حصروراثت مرحوم امير قلی نركی به تاريخ چاپ چهارش�نبه 18 مهر 13۹7 صفحه 
7 به شماره روزنامه 4313 تاريخ فوت ان مرحوم 1377/6/28 صحيح می باشد كه بدينوسيله اصالح 

می گردد .

دادنامه
پرونده كالسه ۹40۹۹82423300818 شعبه 101 دادگاه كيفری دو شهرستان خدابنده تصميم نهايی شماره ۹70۹۹72422301424 شاكی امور منابع 
آب خدابنده با نمايندگی آقای عليرضا بهرامی راد فرزند نجات علی به نشانی زنجان ، خدابنده ، امور منابع آب شهرستان خدابنده متهمين 1- آقای 
اباصلت فتحی به نشانی شهرستان خدابنده ، خ شهيد قرنی ، كوچه 22 بهمن ، پ 2 2- آقای قربان بيگدلی 3- آقای عطاء اله بيگدلی 4- آقای مسيب 
بيگدلی  همگی به نشانی شهرستان خدابنده روستای مادآباد اتهام دستكاری ، تعميق چشمه و حفر غير مجاز دادگاه ضمن اعالم ختم دادرسی به 
شرح آتی مبادرت به اصدار رای می نمايد  رای دادگاه در خصوص اتهام آقايان 1- اباصلت فتحی فرزند فضل اله مشهور به عباس ، فاقد سابقه كيفری ، 
آزاد به قيد كفالت 2- قربانعلی بيگدلی فرزند فرج اله ، فاقد سابقه كيفری و آزاد به قيد كفالت 3- عطاء اله بيگدلی فرزند ذبيح اله ، فاقد سابقه كيفری و 
آزاد به قيد كفالت 4- مسيب بيگدلی آزاد به لحاظ عدم دسترسی به ايشان و عدم حضور در مراحل دادرسی داير بر دستكاری و تعميق چشمه و حفر 
غير مجاز موضوع گزارش اداره امور منابع اب شهرستان خدابنده نظر به ادله مضبوط در پرونده ، گزارش مزبور ، صورتجلسه و كروكی ترسيمی مرجع 
انتظامی به مورخ ۹4/۹/1 اقرار صريح متهمان مبنی بر انجام اليروبی ، عدم حضور متهم رديف چهارم در جلسه دادسرا و نيز در جلسه دادگاه و عدم 
ارائه دفاعيات موثر از ناحيه ساير متهمين ، لذا نهايتا انتساب جرم معنونه نسبت به متهمين محرز و مسلم بوده و مستندا به بند ماده 45 قانون توزيع 
عادالنه آب و مواد 65 ، 83 ، 86 قانون مجازات اسالمی مصوب 13۹2 عالوه بر اعاده وضع به سابق حكم به محكوميت متهمين به پرداخت 5/000/000 
ريال جزای نقدی بدل از سه ماه حبس تعزيری صادر و اعالم می دارد لكن با توجه به فقدان سابقه كيفری متهمين ، وضعيت سنی متهمين و انگيزه 
خيرخواهانه متهمين مبنی بر اقدام در راستای اليروبی گل و الی جمع شده به وسيله سيل در سال ۹4 و نه تعميق و عدم آگاهی الزم ايشان ، همچنين 
اقرار صريح ايشان در فرآيند دادرسی و نهايتا فراهم بودن موجبات تعليق اجرای مجازات مستندا به مواد 38 ، 40 ، 46 ، 52 ، 54 قانون مجازات اسالمی 
مصوب ۹2 اجرای مجازات تعيينی به مدت دو سال تعليق می گردد در صورت عدم ارتكاب جرائم موضوع ماده 52 قانون فوق الذكر در اين مدت ) 
جرم عمدی موجب حد ، قصاص ، ديه يا تعزير تا درجه هفت ( محكوميت تعليقی بی اثر خواهد شد در غير اين صورت بعد از قطعيت محكوميت بعدی 
مجازات تعليقی اجرا خواهد رای اصداری در خصوص متهمين رديف اول الی سوم حضوری بوده و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی 
در محاكم محترم تجديدنظر استان زنجان می باشد كه در خصوص متهم رديف چهارم غيابی و ظرف مهلت بيست روز  بعد از ابالغ قابل واخواهی در 

اين مرجع و سپس ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهی در محاكم محترم تجديدنظر استان زنجان می باشد .
433 دادرس شعبه 101 دادگاه كيفری دو شهرستان خدابنده – محسن حسينی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای / خانم زهرا ملتی دارای شناسنامه شماره 645 به شرح دادخواست به كالسه ۹70120066 از اين حوزه درخواست  گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده  كه شادروان  بهنام جالل وند به شناسنامه شماره 0015381757 در تاريخ 81/10/2۹ در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و 
ورثه حين الفوت  آن متوفی / متوفيه منحصر است به:   1 . متقاضی  مادر متوفی و الغير اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی داردو يا وصيت نامه از متوفی / متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
3703 - قاضی حوزه 112  شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای / خانم  بی بی كيانی با وكالت مريم قپانوری دارای شناس�نامه ش�ماره 3666 به ش�رح دادخواست به كالسه ۹701200588 از اين شعبه 
درخواس�ت  گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده  كه ش�ادروان  داود  علی كيانی به شناسنامه شماره 237 در تاريخ 67/6/22 در 
اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حين الفوت  آن متوفی / متوفيه منحصر است به:   1 . عزيزه بانو كيانی به ش ش  338  خواهر  متوفی الغير 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی داردو يا وصيت نامه از متوفی / متوفيه 

نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
36۹۹ - قاضی شعبه 112 شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند
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512/41آگهی ابالغ وقت رسیدگی *
خواهان آقای محمدرضا رمضانی  دادخواستی به طرفیت خوانده خانم/آقای محمد-عزیز اله- زهرا –راضیه-الهه- صفیه همگی پارسا فرزندان 
محمدرضا به خواسته الزام به تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه )970034( 9709987795800028 شعبه چهارم 
دادگاه عمومی بخش گلبهارثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/26 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق  جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر شعبه چهارم  دادگاه عمومی بخش گلبهار

512/42آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی یزدانی داغیان فرزند احمد*
خواهان آقای محمود خلیلی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی یزدانی داغیان فرزند احمد به خواسته الزام به حضور در  دفترخانه و تنظیم 
وانتقال وکالت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709987795800449 شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش گلبهارثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/10/26 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر شعبه چهارم  دادگاه عمومی بخش گلبهار

512/43آگهی احضار متهم
آقای محمد قریشی فرزند ضیا جلسه رسیدگی به اتهام شما در پرونده کالسه 970599 دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل شبه عمدی 
مرحوم محمدجواد حدادپور به میزان صددرصد تقصیرشما و فرار از صحنه تصادف و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به مرحوم محمدجواد 
حدادپور)صدمات غیر موثر در فوت( در موضوع شکایت آقای علی اکبر حدادپور فرزند موسی و خیزران آشام فرزند صفر رأس ساعت 10/30 صبح 
مورخه 1397/10/15 در این شعبه برگزار خواهد شد . در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری)مصوب سال 1392(از طریق آگهی روزنامه به 

شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام در جلسه یاد شده حاضر شوید.نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان طرقبه شاندیز-عارفی راد

512/44دادنامه
پرونده کالس�ه 9509985710400053 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز؛ تصمیم نهایی ش�ماره 97099757104000545 
؛خواهان: اقای ابوالفضل کرمانی فرزند حسین با وکالت آقای علی اوسط اکبری فرزند عباس به نشانی استان خراسان رضوی –شهرستان نیشابور- 
شهر نیشابور –خ دارایی- جنب بانک مسکن  مرکزی- مجتمع شارستان- ط سوم- واحد 10 و اقای جعفر حسنی فرزند علی اکبر به نشانی استان 
خراسان رضوی – شهرستان نیشابور-شهر نیشابور- خ کشتارگاه –جنب بانک مسکن مرکزی –مجتمع شارستان –ط سوم- واحد 10 ؛خواندگان: 
1- آقای ابوالقاسم احمدی ناصری فرزند احمد به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- شهر مشهد- کوی امیر- ولی عصر 36 –نبش 
ولی عصر 36- جنب موتورسازی –طبقه همکف- 2- خانم اشرف ارفع صباغی طوس فرزند محمد به نشانی؛ خواسته ها:1- الزام به تنظیم سند 
رسمی ملک 2- اثبات وقوع عقد بیع3- مطالبه خسارات دادرسی 3- مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل.رأی دادگاه:در خصوص دادخواست 
آقای ابوالفضل کرمانی فرزند حسین با وکالت آقایان1- علی اوسط اکبری 2- آقای جعفر حسینی به طرفیت 1- ابوالقاسم احمدی ناصری فرزنداحمد و 
2- اشرف ارفع صباغ طوس فرزند محمد به خواسته صدور حکم بر 1- اثبات بیع مورخ 1393/02/08 فی مابین خواهان وخوانده ردیف اول و 2- الزام 
خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه وتنظیم سند رسمی انتقال تمامیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1000 مترمربع دارای پالک 597 
فرعی مجزی شده از 35 فرعی از 165 اصلی بخش ده مشهد به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده و نظر 
به خواسته خواهان ومالحظه مستند ابرازی که عبارتست از  مبایعه نامه عادی مورخ 1393/02/08 که به امضای خوانده ردیف اول رسیده است وبا 
عنایت به اظهارت وکالی خواهان و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ از طریق سامانه الکترونکی و درج در روزنامه کثیراالنتشار در جلسه دادگاه 
حاضر نگردیده اند و خواسته ومستندات وکالی خواهان مصون از ایراد واعتراض باقی مانده است و با توجه به وکالت نامه های ابرازی که حسب اعالم 
دفاتر اسناد رسمی 45 و 91 مشهد به قوت خود باقی است و با به عمل آمده از ثبت اسناد و امالک ناحیه دو مشهد)صفحات 15 و 27 اوراق پرونده( و 
نقض قرارهای صادره این دادگاه در شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر با استدالل به عمل آمده و تبعیت از دادگاه و سایر قرائن وامارات موجود وکارشناسی 
انجام گرفته به شرح مضبوط در پرونده دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 312 و 474 از قانون مدنی و ماده 
198 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب درامور مدنی حکم به تایید وتحقق بیع طبق مبایعه نامه عادی مورخه 1393/02/08 به میزان 
ششدانگ یک قطعه زمین در پالک 597 فرعی از 35 فرعی از 165 اصلی بخش 10 مشهد به خواهان الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی وانتقال تمامت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت هزار مترمربع درپالک 597 فرعی از 35 فرعی از 165 اصلی بخش 10 
مشهد بابت اصل خواسته و الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 425000 ریا بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر  و 
اعالم می نماید . رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست پس روز پس از ابالغ ، قابل واخواهی در همین دادگاه وسپس ظرف مدت بیست روز از آن 

تاریخ ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

512/45احضار متهم
در پرونده کالسه 970495 آقای محمدرضا گلمکانی فرزند حسن به اتهام فک پلمپ بدون مجوز قانونی تحت تعقیب می باشد به دلیل معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی ، تا ظرف مدت مدت سی روز از تاریخ 
نشرآگهی در شعبه 3 دادیاری دادسرای عمومی وانقالب طرقبه شاندیز حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و تصمیم مقتضی اخذ خواهدشد.به تجویز ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری حق داشتن یک نفر وکیل دادگستری را دارند.رایگان
دادیار شعبه 3 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان طرقبه شاندیز

512/46احضار متهم
در پرونده کالسه 970419  عصمت تفقد رخی فرزند غالمرضا به اتهام سرقت گوشی تلفن همراه تحت تعقیب می باشد به دلیل معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی ، تا ظرف مدت سی روز از تاریخ نشرآگهی 
در شعبه 3 دادیاری دادسرای عمومی وانقالب طرقبه شاندیز حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و 

تصمیم مقتضی اخذ خواهدشد.به تجویز ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری حق داشتن یک نفر وکیل دادگستری را دارند.رایگان
دادیار شعبه 3 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان طرقبه شاندیز

511/47احضار متهم
در پرونده کالسه 960220 متهمین محمد برخیانی نیا و شهرزاد طالب پور به اتهام شرکت در ضرب وجرح عمدی وتوهین وتخریب و تهدید تحت 
تعقیب می باشد به دلیل معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی ، تا ظرف 30 روز از تاریخ آگهی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب بینالود  واقع در دادگستری طرقبه حاضر 

واز اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان طرقبه شاندیز

512/48آگهی
بدینوس�یله آق�ای محمدرضا خادمی ب�ه طرفیت ابوالفضل قن�اد در کالس�ه 970782 مجهول المکان اب�الغ می گردد که به موج�ب دادنامه 
9709982764500907 حکم به محکومیت محمدرضا خادمی به پرداخت مبلغ 110000000 ریا بابت اصل خواسته و مبلغ 1563000 ریال بابت هزینه و 
خسارات دادرسی و خسارت تأخیرتأدیه که از تاریخ 97/5/20 تا روز پرداخت ابالغ می گردد.رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ چاپ در 

روزنامه قابل واخواهی در شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه حقوقی طرقبه شاندیز می باشد.
شعبه 1 مجتمع شورای حق اختالف شهرستان طرقبه شاندیز

512/49آگهی ابالغ قرار ارجاع امر به داوری به خوانده عبدالصالح اله یاری
کالسه پرونده:970184 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد ؛ خواهان: خیرالنساء اله یاری بیدختی به نشانی گناباد بیدخت عباسپور 18 پالک 
10؛خوانده: عبدالصالح اله یاری فرزند نورعلی فعال مجهول المکان؛خواسته طالق به درخواست زوجه ؛خواهان دادخواستی تقدیم دادگاه نموده که 
به کالسه فوق ثبت و به علت مجهول المکان بودن خوانده،به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در روزنامه درج می گردد تا خوانده از زمان آگهی ظرف یک هفته یک نفر داور از اقارب متاهل خود که حداقل 30 سال سن داشته 
و آشنا به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی باشد را با قید مشخصات کامل و آدرس دقیق محل اقامت به دادگاه معرفی نمایند در غیر اینصورت 

دادگاه غیابا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان گناباد-مهدی پور نبی

512/50آگهی ابالغ دادنامه به آقای علی طاهری فرزند رمضان
شماره بایگانی شعبه :960850؛ بدین وسیله پیرو آگهی قبی به آقای علی طاهری فرزند رمضان فعال مجهول المکان ابالغ می شود در خصوص دعوی 
خانم زهرا رجائی طاهری فرزند محمد به طرفیت شما به خواسته احراز شرایط اعمال وکالت در طالق به انضمام خسارات دادرسی به موجب رأی 
شماره 9709975194800613-1397/7/30 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد و به استناد مواد 25 ،2726، 29 ، 33و 37 قانون حمایت از 
خانواده بند یک ماده قانون مدنی حکم به الزام شما به مطلقه نمودن خواهان صادر گردیده وبه زوجه اجازه داده شده است با مراجعه به دفتر رسمی 
ثبت طالق و با شرایط ذیل خود را مطلقه نماید1- زوجه مهریه اش را به زوج بذل می نماید2- زوجه نسبت به نفقه معوقه و ایام عده خود فعال ادعایی 
ندارد3-زوجه با بذل مهریه اش نوع طالق را بائن خلعی انتخاب نموده است)طالق وی بائن از نوع خلع است(4-جهزیه زوجه در ید خودش قرار 
دارد5- فرزندان همگی بالغ هستند و بحث حضانت منتفی است6- ارائه گواهی پزشک ذیصالح در مورد وجود جنین یاعدم آن برای ثبت طالق 
به دفتر رسمی طالق الزامی می باشد 7- زوجه در قسمت نحله و تنصیف دارایی فعال ادعایی ندارد. اعتبار این حکم از تاریخ قطعیت به مدت شش 
ماه می باشد و پس از ان اعتباری ندارد هر یک از سردفترداران رسمی ثبت طالق که حکم فوق جهت اجرا به ان محول گردد در صورت امتناع زوج 
نمایندگی جهت اجرای صیغه طالق فوق را با رعایت شرایط مقرر در ماده 34 قانون حمایت از خانواده و رعایت جهات شرعیه دارد.رای صادره غیابی 

و ظرف بیست روز پس از آن قابل واخواهی در این شعبه می باشد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان گناباد 

512/51آگهی
شماره پرونده :941979؛ در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم فرحناز عنایتی حاجی آباد حاجی ابراهیم به طرفیت حبیب اله عنایتی حاجی آبادی 
حاجی ابراهیم فرزند رحمان نسبت به دادنامه 9709975172401300 صادره از این شعبه، مقتضی است حسب ماده 346 قانون ایین دادرسی دادگاه 
های عمومی انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی داری ظرف ده روز از تاریخ ابالغیه به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید.در غیر اینصورت 

پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجدیدنظر ارسال می گردد.
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تربت جام

512/52دادنامه*
پرونده کالسه 9609985176200920 شعبه101 دادگاه کیفری دو شهر چناران)101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره –شاکی : خانم زهرا زینلی 
سیداباد فرزند ابوالحسن به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان چناران- شهر چناران- روستای سیداباد- امام رضا 42؛ -متهم: آقای محمود 
رمضان زاده سیداباد فرزند علی اصغر به نشانی خراسان رضوی-چناران-روستای سیداباد؛ اتهام ها:1-توهین از طریق ارسال پیامک2- افتراء  
؛حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقالب چناران،موضوع شکایت خانم زهرا زینلی سیدآباد علیه آقای محمود رمضان زاده ، دائر 
بر توهین وافترا ، پرونده ثبت طرفین دعوت که وکیل متهم الحیه دفاعیه ارسال کرده است. علیهذا دادگاه پس از بررسی جمیع اوراق پرونده و 
مندرجات و مطاوی آن، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان  به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمود رمضان زاده سید اباد فرزند علی اصغر متواری، دائر بر توهین و افتراء از طریق ارسال پیامک موضوع 
شکایت خانم زهرا زینلی سیداباد و حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقالب شهرستان چناران، با مالحظه جامع اوراق پرونده و 
مندرجات و مفاد آنها به خصوص شکایت شاکی، استخراج و بررسی پیامکهای ارسالی از طریق شماره تلفن مذکور به تلفن همراه شاکی که توسط 
مرجع دادسرا استخراج گردیده و ضمن آن به شرح صفحه ی  7 پرونده توهین وافتراء انجام شده است و خط مذکور نیز به نام متهم بوده و وکیل 
ایشان الیحه دفاعیه ارسال کرده اما در مرحله آخرین دفاع استعفای خود را اعالم نموده است و خود متهم علیرغم ابالغ درجلسه  دادگاه حاضر 
نشده است.النهایه دادگاه بزه های  انتسابی به نامبرده را محرز و معلوم دانسته و با استناد به ماده ی 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 در 
خصوص تعدد جرایم)دوجرم(نامبرده را بابت افتراء مستند به ماده ی697 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری بابت 
توهین مستند به ماده ی 608 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 به 74 ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید. توضیح آنکه برابر ماده 134 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1392 ، با توجه به شمول قواعد تعدد جرم در موارد فوق،فقط مجازات اشد )یکی از دو مجازات 74 ضربه شالق تعزیری(قابل 
اجراء می باشد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. رأی حضوری 

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

512/53آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول*
در پرونده کالسه 970309 این اجرا محکوم علیه شرکت ساختمانی رک )قطارشهری( محکوم به پرداخت مبلغ 492133865 ریال در حق قربان 
جعفرزاده اینجه کیکانلو و مبلغ 1800000 ریال نیم عشر دولتی گردیده است نظر به اینکه بابت بدهی محکوم علیه اموال منقول شرکت یک دستگاه 
لودر جی 966 کاتر بیالر دو سال خواب خودرو به مبلغ 1700000000 ریال توسط کارشناس ارزیابی و قیمت گذاری و توقیف که در مورخه 97/09/24 
از ساعت 10/30 الی 11/30 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادگاه بخش گلبهار در محل اجرای احکام مدنی دادگاه گلبهار به 
فروش می رسد، طالبین به خرید می تواند جهت بازدید از محل ملک پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا هماهنگی الزم بعمل 
آید ، مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد ، ضمنا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده داشته 
باشند در روز مزایده می بایست 10 درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز نمایند. پس از تنفیذ مزایده و 

مراحل قانونی مال مورد مزایده به خریدارآن تحویل می گردد.
دادورز اجرای احکام دادگاه بخش گلبهار-قهرمان  

512/54آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول*
در پرونده کالسه 950270 این اجرا محکوم علیه آقای حمید باقری فرزند عبدالولی محکوم به پرداخت مبلغ 3160983964 ریال در حق خانم 
نوریه طباطبائی و مبلغ 158049198 ریال نیم عشر دولتی در حق دولتی گردیده است .جهت ادای دین وی پالک ثبتی 6977 فرعی از 3594 از 
289 اصلی بخش 7 چناران ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی اراضی گلمکان نوع کاربری)زراعی- باغی( با درختان مثمر سیب، گالبی با سنین 
ده سال به مساحت پنج هزار  و چهارصد و چهار متر مربع توقیف و توسط کارشناسی دادگستری به مبلغ 4000000000 ریال ارزیابی گردیده است که 
در مورخه 97/10/2 از ساعت 10/30 الی 11/30 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادگاه بخش گلبهار در محل اجرای احکام 
مدنی دادگاه گلبهار به فروش می رسد، طالبین به خرید می تواند جهت بازدید از محل ملک پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند 
تا هماهنگی الزم بعمل آید ، مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد ، ضمنا کسانیکه تمایل به شرکت 
در جلسه مزایده داشته باشند در روز مزایده می بایست 10 درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز نمایند. 
کلیه بدهی های معوقه به عهده فروشنده و هزینه تنظیم سند در صورتیکه انتقال سند ممنوع نباشد به عهده خریدار خواهد بود و تخلیه و تحویل 

ملک تابع مقررات خواهد بود و ارتباطی به این اجرا ندارد.
دادورز اجرای احکام مدنی گلبهار-قهرمان  

512/55آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول*
در پرونده کالسه 950268 این اجرا محکوم علیه محمد جواد سفره فرزند غالمحسین محکوم به پرداخت مبلغ 317402000 ریال در حق آقای 
محمدرضا سپهری شجاعی مبلغ 15000000 ریال نیم عشر دولتی در حق دولت دولتی  گردیده است .جهت ادای دین وی میزان 2 سهم مشاع از 
9 سهم ششدانگ پالک ثبتی 2 فرعی از 110 اصلی بخش 7 چناران به مساحت 204400 مترمربع که میزان تقریبی دو نهم ششدانگ به مساحت 
45422 متر واقع در انتهای گلبهار جاده ابقد بعد از روستای خلیج سمت راست بعد از مرغداری اسعدی قلعه شورک کاربری زراعی-دامپروری هر 
مترمربع 22000 ریال توقیف وتوسط کارشناس دادگستری جمعا به مبلغ 999284000 ریال ارزیابی گردیده است که در مورخه 97/10/03 از ساعت 
10/30 الی 11/30 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادگاه بخش گلبهار در محل اجرای احکام مدنی دادگاه گلبهار به فروش 
می رسد، طالبین به خرید می تواند جهت بازدید از محل ملک پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا هماهنگی الزم بعمل آید ، 
مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد ، ضمنا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده داشته باشند 
در روز مزایده می بایست 10 درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز نمایند. کلیه بدهی های معوقه به عهده 
فروشنده و هزینه تنظیم سند در صورتیکه انتقال سند ممنوع نباشد به عهده خریدار خواهد بود و تخلیه و تحویل ملک تابع مقررات خواهد بود 

و ارتباطی به این اجرا ندارد.
دادورز اجرای احکام مدنی گلبهار-قهرمان  

512/57اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

سندرسمی
برابر رای ش�ماره 139760306012001802هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احسان داستان فرزند حسین  بشماره شناسنامه 3698 
صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 70/88 مترمربع از پالک 2477 فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر 
خریداری از مالک رسمی آقای سید علی سیادتی محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/09/05، نوبت 

دوم : 1397/09/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کاشمر-محمد محمدزاده

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9602877   وفق ماده 18 آئین نامه اجرا 
آقای امیر حسینعلی کرد به نشانی تهران مالک اشتر کوی اتابکی بن 
بست مال رضا پالک 43  به بدهکار پرونده کالسه فوق ابالغ می گردد  
که برابر قرارداد  بانکی  شماره 109110033  مورخه 91/04/12 بین شما 
و بانک سپه شعبه گلشهر جمعا مبلغ الزم االجرا  34/924/880  ریال 
عبارتست از مبلغ 22/725/000 ریال اصل و مبلغ 1/199/880 ریال  سود 
و مبلغ 11/000/000 ریال خسارت تاخیر تادیه تا  تاریخ 96/11/30 که روزانه 
مبلغ 7500 ریال  به آن اضافه می شود که بر اثر عدم پرداخت بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده  پس از تشریفات قانونی اجرائیه  صادر 
و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد. به علت عدم شناسائی 
آدرس شما در متن اجرائیه  و حسب تقاضای بستانکار و طبق ماده 18 
آئین نامه اجرا به شما ابالغ می گردد پس از ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اجرائیه  ابالغ شده  محسوب و فقط یک نوبت در روزنامه کثیر 
االنتشار  محلی درج و منتشر می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر اینصورت پس از گذشت مدت مذکور نیم عشر دولتی نیز 
تعلق می گیرد و بدون انتشار آگهی  عملیات اجرائی  طبق مقررات علیه 

شما ادامه خواهد یافت. 
18163 اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران 

آگهی اخطار ما ده 101 آئین نامه اجرای اسناد رسمی 
بدینوسیله به شرکت مهندسی  تولیدی جهان  تهران خ بهشتی  خ 
اجرائی  کالسه ش3-  پرونده  راهن  بدهکار/  پاکستان ک14 پ23  
13768- 8500981   ابالغ می گردد ملک وثیقه پرونده اجرائی  مذکور به 
پالک ثبتی شماره 6933/30590  به مبلغ 5/500/000/000  ریال ارزیابی 
گردیده که نظریه کارشناس مذکور  در آدرس مندرج در متن سند رهنی 
180883  دفترخانه 247 تهران جهت ابالغ ارسال که طبق گزارش  واحد 
ابالغ  ثبت اسناد )منطقه 16 پستی( آدرس مذکور مورد شناسائی واقع 
نگردید و لذا مراتب به شرح فوق به شما ابالغ می گردد چنانچه به  مبلغ 
ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید می توانید ا عتراض کتبی خود را 
ظرف مدت 5 روز از تاریخ  انتشار ا ین آگهی ضمیمه  فیش بانکی دستمزد 
کارشناس تجدید نظر به مبلغ 10/275/000 ریال واریز به حساب سیبا 
0103134800001  نزد بانک ملی به نام کارشناسان رسمی دادگستری 
به دفتر این اداره واقع تهران چهارراه جهان کودک ساختمان معاونت 
اداره اجرا طبقه دوم اداره سوم اجرای  اسناد رسمی  تسلیم و ضمنا به 
ا عتراضی که خارج از موعد و یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس 

تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
18164 رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی – نقیبی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای حسین  حاجی علی احمدی به استناد وکالت نامه شماره 28076- 
1388/06/01 به وکالت از حمیدرضا حاجی علی احمدی با ا عالم گم شدن 
سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضائ شده 
ذیل شماره 14348- 1397/07/24 دفترخانه 700  تهران طی درخواست 
وارده شماره 139785061026021254- 1397/07/25  تقاضای صدور 
سند المثنی سند مالکیت را نموده است که مراتب در اجرای ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت  به شرح زیر آگهی می گردد. 1. نام و نام خانوادگی 
مالک: حمیدرضا حاجی علی احمدی  2. شماره پالک 28/3422 و اقع در 
بخش 11 تهران  3. علت گم شدن:  اسباب  کشی و جابجایی وسایل  منزل  
4. خالصه وضعیت مالکیت:   سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت غرب طبقه  دوم به شماره 3422 
فرعی از 28 اصلی قطعه 7 تفکیکی مفروز و مجزی  شده از 373 فرعی از 
اصلی مذکور به مساحت 93/30  متر مربع   که مقدار 20/69 متر مربع آن 
بناء پیشرفته به فضای خیابانهای 12 متری و 16 متری است و مقدار 3/24  
متر مربع  آن بالکن است به انضمام  پارکینگ قطعه 4 و انباری قطعه 13  
به چاپی 288551 به نام حمیدرضا حاجی علی احمدی صادر و تسلیم 
گردیده است. لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت  ملک فوق الذکر  
و درخواست صدور المثنی مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی  ذکر نشده  یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به 
ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت 
اعتراض  اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنای 

سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
18165 کفیل ا داره ثبت اسناد و امالک قلهک – دادفر 

 آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای  مفاد اسناد رسمی 
 بدینوسیله به آقای  محمدمحسن حبیب آگهی فرزند محمدعلی شماره 
شناسنامه 694 به نشانی خ قطریه پل رومی سهیل خ 4 پ12 ابالغ می 
شود که آقای بهنام اسدی برای وصول چک 867293  تاریخ چک: 
1392/11/20  بانک شعبه پاسارگاد  شعبه مهتاب به مبلغ 110/000/000   
ریال علیه شما اجرائیه صادر و پرونده به کالسه 9703266 در این اداره 
تشکیل شده و با توجه به عدم شناسایی آدرس شما در متن سند ابالغ 
قانونی به شما میسر نبوده و بستانکار هم ا عالم نموده نمی تواند آدرسی 
از شما را جهت ابالغ واقعی معرفی نماید. لذا به تقاضای بستانکار و طبق  
ماده 18 آئین نامه اجراء از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ اجرائیه 
محسوب است  چنانچه ظرف بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمائید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 
18166 رئیس اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران – شبیبی 

اگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139760301081004900   97/8/30  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی هاشم محمدی فر فرزند علی      به شماره شناسنامه 35784    صادره  
از تهران       در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 440/59       مترمربع در قسمتی از پالک 24   اصلی واقع در بومهن طاهرآباد 
جنب بانک مسکن چراغی خریداری از مالک رسمی محمد هاشم قانبیلی     محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 2نوبت به فاصله 
15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم کنند 

در صورت انقضای مدت مذکور سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار اول:97/9/3یکشنبه تاریخ انتشار دوم:97/9/18دوشنبه
 اصغر منیعی رییس ثبت اسناد وامالک پردیس

اگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139760301081004844   97/8/1  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی احمد غدیری  فرزند عبدالحس�ین      به ش�ماره شناسنامه 
47535     صادره  از عراق       در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 144/50       مترمربع در قسمتی از پالک 179 فرعی از 
23  اصلی واقع در بومهن خیابان گلستان بن بست بوستان سوم پالک 6 خریداری از مالک رسمی در ازاء سهم مشاعی     محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 2نوبت به فاصله 15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از تاریخ 
تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مراجع قضایي تقدیم کنند در صورت انقضای مدت مذکور سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار 

اول:97/9/3یکشنبه تاریخ انتشار دوم:97/9/18دوشنبه
 اصغر منیعی رییس ثبت اسناد وامالک پردیس

آگهی مزایده  نوبت  دوم 
 در پرونده نیابتی کالسه 970092 اجرائی واصله از اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت تهران آقای 
اکبر ابراهیمی فرزند احمد محکوم است به پرداخت مبلغ 485/749/607 ریال در حق محکوم له آقای 
امید یاری فرزند محمدرضا به اینکه وثیقه گذار آقای احمد ابراهیمی فرزند رضا اقدام به معرفی ملکی 
جهت توقیف به شرح ذیل نموده که   در تاریخ 97/9/22  در ساعت 10 الی 11 صبح  در محل اجرای احکام  
مدنی دادگستری شهرستان خنداب اقدام به عملیات مزایده جهت تادیه دین محکوم علیه می نماید 
معهذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فرزند 
روش معین شده است اموال مشروحه ذیل را مالحظه نمایند:  سه سهم مشاع از 672  سهم از سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک 70 اصلی واقع در بخش نه حوزه ثبت خنداب روستای دیزاباد به مالکیت احمد 
ابراهیمی فرزند رضا این اراضی در دانگ معروف به ابول می باشد. این اراضی زراعی و با  عمق خاک کافی، 
شیب کم و نسبتا مسطح بافت خاک متوسط و حدود 2/5 هکتار مساحت داشته و قدر السهم آن از چاه 
آب 6 ساعت در گردش 8 شبانه روز است حدود آن عبارتست از شماال به اراضی آقای   غالم ابراهیمی 
فرزند رجب شرقا به جاده بین مزارع جنوبا به زمین مرحوم رضا ابراهیمی فرزند میرزا حسن و غربا به راه 
بین اراضی است که با عنایت به معاینه محل در نظر گرتفن مالکیت مشاعی موقعیت ملک به صورت مفروز 
محلی و میزان 6 ساعت حقابه مربوط در  تقسیمات محلی در  گردش معمول محل از چاه مربوط به دانگ 
، کمیت و کیفیت اراضی  موصوف که بر اساس نظریه کارشناس ارزش پایه ملک مذکور مبلغ  500/000/000 
ریال ارزیابی گردیده است. بدیهی است برنده مزایده کسی تلقی می گردد که بیشترین قیمت را پیشنهاد 

نماید و می بایست ده درصد فی المجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه تادیه نماید.
3896  دادورز اجرای احکام مدنی  دادگستری  شهرستان خنداب 

511/56آگهی
مخاطب سارا عابدپور فرزند حسن همسر شما دانیال دارابی با دادنامه 9709977887600057 شعبه 26 دادگاه شهید مطهری مشهد جهت ثبت طالق 
مراجعه نموده است لذا به اخطار می شود ظرف مدت ده روز از رویت اخطاریه و آگهی به این دفتر)چهارراه ابوطالب-نبش کالهدوز 50 طبقه فوقانی بانک 
ملی-تلفن:37269190-051) مراجعه و ذیل سند را امضاء نمایید در صورت عدم حضور طبق نظر دادگاه اعمال قانون خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت 

اول:1397/09/05 ؛ انتشار نوبت دوم:1397/09/15
دفتر ازدواج 91 و طالق23 مشهد-سید مصطفی میرکتولی

511/58مزایده اموال
بموجب پرونده اجرائی کالسه شماره 970214-54  و 54/970090 صادره از حوزه شماره 263 و262 شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای 
محمود لزگی جمعا به پرداخت مبلغ 172007676 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه در حق محکوم له آقای جواد سیدآبادی محکوم گردیده 
است چون تا کنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط 
کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/09/25 از ساعت 8 الی 8/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف 
مشهد واقع در اجرای احکام شورا مجتمع 5 از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند واگذار خواهد شد ، طالبین به خرید می تواند 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 وفی المجلس از برنده وصول خواهد شد.اموال مورد مزایده عبارت است از:38/223درصد از صددرصد از سه 
دانگ یک باب مغازه که معادل 8/365 متر از 21/885 متر سه دانگ یک باب مغازه دارای تجاری دائم مستحدثه در ششدانگ پالک 4194 فرعی از 16 
اصلی با شماره ثبت 404331 در صفحه 223 دفتر 2544 بخش 9 مشهد به مالکیت آقای محمودلزگی وشرکاء عرصه مغازه به مساحت 43/77متر مربع 
یک دربند مغازه تجاری احداث شده به نشانی بلوار میامی )بلوار شهید مفتح(تالش 3پالک 43 زمین وقفی و مربوط به اوقاف است کلیه مغازه های این 
مجتمع دو ممر است و ارزیابی کارشناس بابت شش دانگ مغازه 900000000 ریال و سه دانگ آن 450000000 ریال برآورد گردیده است که مورد مزایده 

38/22 درصد از صددرصد از سه دانگ یک باب مغازه با ارزش 72007676 ریال می باشد.
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد مقدس

511/59آگهی ابالع وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان بانک صادرات ایران با وکالت محمد داوری دادخواستی به طرفیت خواندگان علی محمد حشمتی – علیرضا برهمند، سید امیر رئیس الساداتی 
، صدیقه مهرداد کوشک مهدی به خواسته مطالبه وجه و تامین خواسته  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987580500609 
شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55 حقوقی سابق( و شماره بایگانی 970781 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/12 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
علی محمد حشمتی – علیرضا برهمند، سید امیر رئیس الساداتی ، صدیقه مهرداد کوشک مهدی و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/60ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به 1- خانم نادره خورشید طلب فرزند محمد تقی 2- آقای محمدعلی حسن زاده فرزند عبداله  فعال مجهول المکان 
ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای مصطفی ایروانی فرزند شمس الدین علیه شما بخواسته تنظیم سند رسمی، اخذ پایان کار ، صورت مجلس 
تفکیکی بموجب دادنامه شماره 9709977578500784 در پرونده کالسه شماره 35/970318 خواندگان محکومند به اخذ گواهی پایان کار و اخذ 
صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی نسبت به یک واحد آپارتمان طبقه اول واحد یک غربی از مجتمع آپارتمان واقع در مشهد-قاسم آباد-

اندیشه 5-دانشگاه یکم عرصتا و اعیانا از پالک ثبتی 12386 فرعی از 625 فرعی از 175 اصلی بخش 10 مشهد و پرداخت هزینه دادرسی به میزان 
2911400 ریال و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و 

از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
مدیردفترشعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

512/61رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم نرگس کرباسی دارای شناسنامه شماره 285 به شرح دادخواست به کالسه 1/970766 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسحق کرباسی به شناسنامه 124 در تاریخ 1373/12/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا آلوئی ش.ش 2312 متولد 1327 همسر متوفی 2- ربابه کرباسی ش.ش 2550 متولد 1331 فرزند متوفی 
3- زهرا کرباسی ش.ش 284 متولد 1350 فرزند متوفی4- نرگس کرباسی ش.ش 285 متولد 1354 فرزند متوفی5- مریم کرباسی ش.ش 2942 متولد 
1336 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان طرقبه

512/62رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد اسمعیل کرباسی دارای شناسنامه شماره 2568 به شرح دادخواست به کالسه 1/970765 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغری کرباسی به شناسنامه 121 در تاریخ 1350/12/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- کربالئی حسین کرباسی ش.ش 119 متولد 1263 همسر متوفیه 2- محمدعلی  کرباسی ش.ش 123 
متولد 1308 فرزند متوفیه -متوفیه بجز نامبردگان باال ورثه دیگری ندارد ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا -شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان طرقبه

512/63رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم حمیده بوژمهرانی دارای شناسنامه شماره 1683 به شرح دادخواست به کالسه 1/970845 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه بوژمهرانی به شناسنامه یک در تاریخ 1396/12/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید حسن هاشمی ش.ش 092104679 متولد 1369 فرزند متوفیه 2- سید اسماعیل هاشمی کد ملی 
0922898782 متولد 1373 فرزند متوفیه 3- حمیده بوژمهرانی ش.ش 1683 متولد 1357 فرزندمتوفیه 4- زهرا بوژمهرانی کد ملی 5740037794 
متولد 1363 فرزندمتوفیه 5- سیده حلیمه هاشمی کد ملی 0921591012 متولد 1370 فرزندمتوفیه ؛متوفیه بجز نامبردگان باال ورثه دیگری ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا -شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان طرقبه

512/64مفقودی
کلیه مدارک اعم از برگ سبز و کارت کامیونت ون سیستم نیسان تیپ 2400 رنگ آبی مدل 1384 ش پالک 
ایران 32-591 م21  شماره شاسی D 87495  شماره بدنه 214434 و شماره موتور 292009 به نام مرضیه 

قالی بافان مفقود و فاقد اعتبار است.
خلیل آباد

511/65گواهی حصر وراثت 
 اقای فهیمه بکاء طوفال به شناسنامه  شماره به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 971959 تقدیم این 
شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان مجتبی یزدانی توالئی  به شناسنامه شماره 70390در تاریخ  97/6/24 در اقامتگاه دائمی خود فوت 
نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-فهیمه کبا طوفال ش ش 0940848805 ت ت 1355 ص مش�هد همس�ر 2- کوثر یزدانی توالئی ش ش 
0929728815 ت ت 1388 ص مش�هد فرزند 3- کمیل یزدانی توالئی ش ش 0927036045 ت ت 1383 ص مش�هد فرزند پس از انجام تشریفات 
قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 316142-97/8/26 و عدم وصول هر گونه الیحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  
حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/8/28 در وقت فوق العاده شعبه شماره 971959 شورای 
حل اختالف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باال 
بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی 

این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
رئیس شورای حل اختالف شعبه 243 شهرستان مشهد 

512/66آگهی مزایده اموال غیرمنقول )مرحله دوم(
تاریخ انتشار آگهی:1397/09/06؛محل و زمان برگزاری مزایده:1397/09/19 ساعت 11 صبح اجرای احکام مدنی جوین ؛محکوم له: آقای علی آریاکیا، 
محکوم علیه: آقای مجید عباس آبادی فرزند محمدرضا، به موجب رای شماره 9709975244500296 شعبه اول  اجرای احکام حقوقی جوین درپرونده 
کالسه 970104 م اجرایی محکوم علیه مذکورمحکوم است به فروش ملک موصوف)شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی مزروعی به مساحت 6000 
مترمربع و مسکونی به مساحت 116 مترمربع با امتیاز آب و برق و گاز ، عمربنا 20 سال نما سیمان پروانه ساخت ندارد.واقع در روستای کمایستان پالک 
ثبتی 54 اصلی و تقسیم وجوه حاصل از فروش به نسبت سهم در حق  محکوم له و همچنین پنج درصد وجوه فوق بابت نیم عشر دولتی )1000000 
ریال(، که ملک موصوف توسط کارشناس به مبلغ 1280000000 ریال ارزیابی گردیده بفروش میرسد مزایده به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند 
واگذارخواهد شد، طالبین به خریداری می توانند ظرف مدت 5 روزقبل ازبرگزاری مزایده به این اجرا مراجعه واطالعات الزم را تحصیل نمایند . ده درصد 
مبلغ پیشنهادی نقدا وفی المجلس ومابقی آن ظرف یک ماه ازبرنده مزایده دریافت خواهد شد ودرصورت عدم پرداخت مابقی وجه پیشنهادی مبلغ 

مذکور)ده درصد( درحق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد .
اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوین

512/67آگهی تجدیدمزایده اموال غیر منقول
به موجب پرونده کالسه 960032 اجرائیه محکوم علیه آقای مصطفی نخعی فرزند علیجان محکوم گردیده به پرداخت مبلغ پنج عدد سکه تمام بهار 
آزادی بعنوان اقساط معوقه درحق محکوم له فاطمه ندیمی و پرداخت مبلغ 17000000 ریال بعنوان نیم عشر دولتی در حق دولت . لذا با توجه به معرفی 
یک باب منزل مسکونی از سوی شخص ثالث جهت مزایده و فروش به نشانی هفت خانه پس ازکارشناسی و تعیین وقت بشرح ذیل به فروش می رسد.

)توصیف اجمالی پالک در راستای ماده 138 قانون ا.ا.م بر اساس نظریه کارشناس محترم(1- یک باب منزل مسکونی به پالک ثبتی 216 فرعی از 182 
فرعی از 37 اصلی واقع در روستای هفت خانه – خ امام رضا با عرصه 465 مترمربع و دارای کلیه امتیازات که به مبلغ 830000000 ریال ارزیابی می گردد.

شرایط زمان و مکان مزایده:1- مزایده بصورت حضوری و در مورخه 1397/09/25 راس ساعت 9 صبح  در محل اجرای دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد 
برگزار می گردد 2-فروش از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد.3-طالبین شرکت در مزایده 5 روز قبل از زمان 
مزایده با هماهنگی این اجرا می تواند از ملک موصوف بازدید نمایند.4-ده درصد بهای مورد مزایده از برنده مزایده اخذ و الباقی ظرف یک ماه از موعد 
مزایده به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و ر سید آنرا ارائه و در غیراین صورت وفق ماده  129 ا.ا.م سپرده پس از کسر هزینه های اجرایی 
به نفع دولت ضبط و آگهی مزایده تجدید خواهد شد.5- تایید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود و در صورت عدم تایید 
صحت مزایده این اجرا مسئولیتی در رابطه با خریدار ندارد و فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد.6- این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای 
احکام مدنی در یک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار درج می گردد.7- این مزایده با حضور نماینده محترم دادستان صورت می گیرد.8- انتقال قطعی 

مورد مزایده پس از انقضای مهلت قانونی و عدم اعتراض به مزایده خواهد بود .9- هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار خواهد بود.
دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی دادگستری خلیل آباد

512/68آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 971369 آقای مجتبی علیزاده فرزند احمد به اتهام سرقت تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به 
تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی ، نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی 

وانقالب تربت حیدریه حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.رایگان
دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تربت حیدریه

512/69آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده: 970822؛ وقت رسیدگی:97/10/10 ساعت 11؛ خواهان: فاطمه جعفری فرزند مجید ؛ خوانده:مجید جعفری فرزند غالم فعالمجهول المکان؛ 
خواسته: اذن درازدواج ؛خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می  شود تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست وضمایم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانید.چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفترشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان تربت حیدریه

512/70آگهي حصر وراثت
آقای علیرضا حدادنیا فرزند شاه محمد تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواست وي به حوزه  پنجم شوراي حل اختالف تربت حیدریه 
ارجاع وبه کالسه 97/447/ح 5 ثبت که چنین اشعار داشته شهریار حدادنیا در تاریخ 1397/8/26  به رحمت ایزدي پیوسته و وراث حین الفوت آن 
مرحوم عبارتنداز :1- علیرضا حدادنیا فرزند ش�اه محمد ش.ش 366012424 – 1367 پدر مرحوم 2- فرحناز قادرآتش�گر فرزند حبیب اله ش.ش 
3660502405 – 1373 مادرمرحوم وبجز نامبردگان فوق وارث دیگري ندارد لذا مراتب یک نوبت آگهي میگردد تا چنانچه کسي اعتراضي یا وصیتنامه 
اي اعم ازسري ورسمي داشته باشد.ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشاربه حوزه 5 شوراي حل اختالف تربت حیدریه ارسال نمائید درغیراین صورت 

گواهي صادرخواهد شد.
دبیر حوزه 5  شوراي حل اختالف تربت حیدریه

ابالغ اجرائیه کالسه 9602879 وفق ماده 18 آئین نامه اجرا 
 آقای امیر حسینعلی کرد به نشانی تهران  خیابان مالک اشتر کوی سید 
اتابکی بن بست مالرضا پالک 43  به بدهکار پرونده کالسه  فوق ابالغ می 
گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 109110046  مورخه 1391/04/12 بین 
شما و بانک سپه شعبه گلشهر جمعا مبلغ الزم االجرا 39/251/880 ریال 
عبارتست از مبلغ 252/452/000 ریال اصل و مبلغ 1/199/880 ریال سود 
و مبلغ 12/600/000 ریال  خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 96/11/30 که روزانه  
مبلغ 8500 ریال به آن اضافه می گردد که بر اثر عدم پرداخت بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی  اجرائیه صادر و 
به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد به علت عدم شناسایی آدرس 
شما در متن اجرائیه  و حسب تقاضای بستانکار و طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا به شما ابالغ می گردد پس از ده روز از تاریخ انتشار  این آگهی اجرائیه 
ابالغ شده محسوب و فقط یک نوبت در رو زنامه کثیر االنتشار  محلی درج 
و منتشر می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت  
پس از  گذشت مدت مذکور نیم عشر دولتی نیز تعلق می گیرد و بدون 
انتشار  آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات  علیه شما تعقیب  

خواهد شد. 
18162 اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران 

اگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139660301081005481    96/9/13  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رضا قریبی  فرزند محمد حسن      به شماره شناسنامه 614      صادره  از 
دماوند  در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 592        مترمربع در قسمتی از پالک 24    اصلی واقع در بومهن خیابان حاج منصور 
کوچه قناری خریداری از مالک رسمی محمد تقی شاه محمدیان و غیره      محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 2نوبت به فاصله 
15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم کنند در 

صورت انقضای مدت مذکور سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار اول:97/9/3یکشنبه تاریخ انتشار دوم:97/9/18دوشنبه 
اصغر منیعی رییس ثبت اسناد وامالک پردیس 

اگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139760301081002948    97/4/31  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ابوالقاسم صوری  فرزند محمود      به شماره شناسنامه 852      صادره  
از ری  در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 95/08       مترمربع در قسمتی از پالک 98  فرعی از 8  اصلی واقع در بومهن خیابان 
صنوبر کوچه شهید آذرخشی پالک 13 خریداری از مالک رسمی عباس بخششی     محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 2نوبت به 
فاصله 15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت 2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 

کنند در صورت انقضای مدت مذکور سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار اول:97/9/3یکشنبه تاریخ انتشار دوم:97/9/18دوشنبه
 اصغر منیعی رییس ثبت اسناد وامالک پردیس

آگهی احضار متهم 
 دادگاه کیفری دو شهرستان زرندیه در پرونده کالسه 9609988637900697  برای آقای حسن شبستر  فرزند    حسن به اتهام جعل و استفاده از سند 
مجعول وقت رسیدگی برای مورخه 1397/10/08 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است با عنایت به  مجهول المکان بودن و عدم دستسی به متهم و  در 
اجرای مقررات مواد 174  و 344  قانون آئین دادرسی  در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی   در وقت مقرر در 

دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور  مطابق مقررات  رسیدگی  غیابی به عمل خواهد آمد. 
3917  رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان زرندیه 

آگهی ابالغ اجرائیه 
  به موجب اجرائیه  ش�ماره 9710098911300466  مورخ 97/08/13 صادره از ش�عبه س�وم ش�ورای حل اختالف محالت که طبق دادنامه ش�ماره 
9709978911300815  شعبه سوم شورای حل اختالف  محالت قطعیت یافته است آقای محمد ابوالحسنی  فرزند قدرت اله مجهول المکان به پرداخت 
تضامنی مبلغ  80/000/000 ریال  بابت اصل خواسته بعالوه 1/150/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا یوم الوصول  و مبلغ 
3/000/000   در حق محکوم له آقای مهدی احمدی محکوم گردیده است.  بدینوسیله به نامبرده اعالم می گردد  ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی   
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیر اینصورت در جهت اجرای حکم وفق مقررات اقدام خواهد شد  در صورتی که محکوم  علیه محل اقامت 

خود را کتبا به این مرجع اعالم ننماید برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به نامبرده قانونا ضرورت نخواهد داشت.  
3901 رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف محالت 

آگهی ابالغ اجرائیه 
به موجب اجرائیه  ش�ماره 9710098911300441     مورخ 97/08/06  صادره از ش�عبه س�وم ش�ورای حل اختالف محالت که طبق دادنامه ش�ماره 
9709978911300389   شعبه سوم   شورای حل اختالف محالت قطعیت یافته است آقای محمد سعید احمدیان  فرزند ابراهیم مجهول المکان  به 
پرداخت تاضمنی مبلغ 126/000/000 ریال بابت اصل خواسته بعالوه 1/715/000 ریال  هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا یوم الوصول در 
حق محکوم له  در حق محکوم له آقای  مهدی خلیلی محکوم گردیده است. بدینوسیله به نامبرده اعالم می گردد  ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی   
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیر اینصورت در جهت اجرای حکم وفق مقررات اقدام خواهد شد  در صورتی که محکوم  علیه محل اقامت 

خود را کتبا به این مرجع اعالم ننماید برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به نامبرده قانونا ضرورت نخواهد داشت.  
3902 رئیس شعبه سوم  شورای حل اختالف محالت 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت دوم(
در خصوص پرونده اجرایی شماره 970012 ج م 4  به نفع  آقای حسن علی اکبری  به زیان حسن رسولی به خواسته مطالبه مبلغ9/348/712/940 ریال 
+ محاسبات تاخیر تادیه از بابت اصل خواسته و مبلغ 467/435/647 ریال نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین از ناحیه 
محکوم علیه- پالک ثبتی شماره 9029/2116 قطعه125 تفکیکی  واقع در بخش 5 تبریز توقیف وتوسط کارشناس ارزیابی که پس از طی مراحل قانونی 
در تاریخ97/9/21 روز 4شنبه ساعت 11 الی 12 ظهراز طریق مزایده دراجرای احکام مدنی دفتر شعبه 4 حقوقی تبریز واقع در تبریز نرسیده به میدان 
آذربایجان مجتمع قضایی شهید قاضی طباطبائی بفروش خواهد رسید . مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناس شروع و به کسی که باالترین قیمت  را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ و به ما بقی حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد شد .در غیر 
اینصورت و نیز انصراف برنده ده درصد مبلغ اخذ شده  بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزینه های اجرائی و عوارض شهرداری و سایر هزینه ها 
طبق مقررات خواهد بود طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از ملک فوق الذکر به شرح ذیل  با هماهنگی این و احد بازدید نمایند1( ملک واقع است 
در تبریز  خیابان آزادی-جنب ساختمان سنگی زنگوله باغ محل سنگبری و موزائیک سازی فردوس ک4/902 ارزش عرصه پالک ثبتی فوق الذکر به 
مساحت 107/37 متر مربع فاقد اعیانی که با در نظر گرفتن تمامی جوانب و بدون در نظر گرفتن  هر گونه دیون و به هر احتمالی و سوابق ثبتی و مالکیتی 
و عقب کشی احتمالی از قرار هر متر مربع 51/000/000 ریال جمعا به مبلغ 5/475/870/000 ریال بفروش میرسد)با کاربری مسکونی( 2( امتیاز آب و برق  و 
گاز--  1- در خصوص سرقفلی های توقیفی مالک می تواند در جلسه مزایده حضور یابد عدم حضور وی مانع از انجام مزایده نخواهد شد 2- در خصوص 
اموال غیر منقول در صورتیکه مزایده قبال به اجاره واگذار شده حق شخص ثالث در این خصوص لحاظ خواهد شد .3- مفاد ماده 144 قانون اجرای احکام 

مدنی در خصوص محکوم له خریدار مجری خواهد شد .
ح/8448 مدیر اجرای احکام مدنی شعبه 4 مرکز تبریز 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت -(
در خصوص پرونده اجرایی شماره 970012 ج م 4  به نفع  آقای حسن علی اکبری  به زیان حسن رسولی به خواسته مطالبه مبلغ8/200/000/000 ریال + 
تاخیر تادیه از بابت اصل خواسته و مبلغ 5 درصد  ریال نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه سرقفلی /
ملکی از پالک ثبتی شماره 682 فرعی از 9040  واقع در بخش 5 تبریز توقیف وتوسط کارشناس ارزیابی که پس از طی مراحل قانونی در تاریخ97/9/19 
روز 2شنبه ساعت 11 الی 12 ظهراز طریق مزایده دراجرای احکام مدنی دفتر شعبه 4 اجرای احکام حقوقی تبریز واقع در مجتمع شهید قاضی دادگستری 
تبریز بفروش خواهد رسید . مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناس شروع و به کسی که باالترین قیمت  را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ و به ما بقی حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد شد .در غیر اینصورت و نیز انصراف برنده ده درصد مبلغ اخذ 
شده  بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزینه های اجرائی و عوارض شهرداری و سایر هزینه ها طبق مقررات خواهد بود طالبین می توانند پنج روز 
قبل از مزایده از ملک فوق الذکر به شرح ذیل  با هماهنگی این و احد بازدید نمایند1( ملک واقع است در تبریز  خیابان صائب جنب سازمان عمران-به 
شماره ثبت 28718 به مساحت 157/5 متر مربع که هر متر مربع  عرصه به  مبلغ 28/000/000 ریال با عنایت به متراژ عرصه کالً به مبلغ 4/410/000/000 ریال 
و اعیانی ملک در سه طبقه  زیر زمین و همکف و اول  به مساحت 280  متر مربع  با قدمت زیاد ارزش هر متر مربع  اعیانی 2/000/000 ریال و با احتساب 
مساحت کل  به مبلغ 560/000/000 ریال و ارزش کل ملک  ردیف 1 و 2 به مبلغ 4/970/000/000 ریال بدون در نظر گرفتن  مسائل شهرداری و سایر نهاد 
ها و ارگانها تعیین می گردد2( امتیاز آب و برق  و گاز3( ملک فوق مسکونی /تجاری /زراعی  می باشد4(ملک فاقد سابقه ثبت است- 1- در خصوص 
سرقفلی های توقیفی مالک می تواند در جلسه مزایده حضور یابد عدم حضور وی مانع از انجام مزایده نخواهد شد 2- در خصوص اموال غیر منقول در 
صورتیکه مزایده قبال به اجاره واگذار شده حق شخص ثالث در این خصوص لحاظ خواهد شد .3- مفاد ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص 

محکوم له خریدار مجری خواهد شد .
ح/8447 مدیر اجرای احکام مدنی شعبه 4 مرکز تبریز 

آگهی مزایده اموال منقول )نوبت اول(
در خصوص پرونده اجرایی کالسه 961128 ج م 4 برله محمد رضا اکبرزاده بر علیه حوریه فداکار  به خواسته مطالبه مبلغ350/000/000ریال از بابت خواسته 
و مبلغ 5 درصد ریال  از بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین اموال محکوم علیه توقیف دین از ارزیابی و طی مراحل 
قانونی در تاریخ97/9/24 روز شنبه  از ساعت 11 الی 12 ظهراز طریق مزایده در واحد  اجرای  احکام مدنی دادگستری تبریز واقع در تبریز مجتمع شهید 
قاضی بفروش خواهد رسید . مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که باالترین مبلغ  را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و به ما بقی حداکثر یکماه فرصت داده میشود . برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع 
صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین  می توانند  پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند.مشخصات اموال مورد 
مزایده :1-تعداد 200 ست انواع ست لحاف دوخته شده  از نوع پنبه و پنبه پلی استر هر ست 1/000/000 ریال  جمعا به مبلغ 200/000/000)دویست میلیون 
ریال(2-تعداد 100 جین ست دستگیره و پیش بند آشپزخانه از قرار هر جین 100/000 ریال جمعا به مبلغ 10/000/000 ریال 3-الیی  پلی استر عرض2متر 
و1/5 متربه میزان یک تن ازقرار هر کیلوگرم 190/000 ریال جمعا به مبلغ 190/000/000 ریال ) یکصدو نود میلیون ریال ( –جمع سه ردیف فوق الذکر به مبلغ 

400/000/000 ریال )چهار صد میلیون ریال(قیمت پایه
ح/8446 مدیر اجرای  احکام مدنی شعبه 4 تبریز

آگهی مزایده فروش  مال مشاعی )نوبت سوم (
در خصوص پرونده اجرایی کالسه 972162 اول مدنی ،به نفع سوسن زنجانی فرد آزاد به زیان زهرا مروت بخش و سایرین به خواسته  الزام به فروش ملک 
قولنامه ای متعلق به مرحوم داود مروت بخش به علت غیر قابل افراز و تقسیم بودن مال مشاعی مزبور جهت فروش و تقسیم وجوه حاصله بین طرفین 
1-)مالکین مشاعی( به نسبت سهم هر کدام و پرداخت مبلغ - ریال از بابت نیم عشر اجرائی  ملک فوق , توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و 
در تاریخ 97/9/21 روز 4شنبه از ساعت 11 الی 12 از طریق مزایده درواحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع در اول ولیعصر ساختمان شماره1 
اجرای احکام شعب حقوقی تبریز به فروش خواهد رسید .مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایدفروخته خواهد 
شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و مابقی حداکثرظرف یکماه فرصت داده میشود. برنده مزایده اخذ خواهد شد. برنده مزایده به هر 
عنوان اعالم انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزینه های اجرائی و عوارض شهرداری ودارائی طبق مقررات 
خواهد بود. طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این واحد بازدید نمایند1- ملک واقع است در تبریز – خیابان طالقانی  -انتهای خیابان 
طالقانی  -خیابان عدل کوچه  شهید  کشاورزی پالک 30 –یک ساختمان سه طبقه  به قدمت حدود 15 سال  با عرصه 45 متر که همکف بصورت )خالف( 
وطبقات باالتر  مسکونی و در تصرف مستاجر است مساحت طبقه اول –طبقه دوم 39/80 متر 2- امتیاز آب و برق و گاز دارد 3-  ملک فوق مسکونی  

می باشد- 4-ملک فاقد سابقه ثبتی است و قولنامه ای  است  -جمع کل  قیمت شش دانگ  با احتساب آب و برق و گاز  مبلغ 1/400/000/000 ریال .
ح/8449  دادورز اجرای  احکام مدنی  شعبه اول تبریز – موسوی 

آگهی مزایده اموال منقول )نوبت اول(
در خصوص پرونده اجرایی کالس�ه 960167 /ج م 4 برله حمید رس�ولی عنصرودی بر علیه س�ید امید فتاحی االندوزی به خواس�ته مطالبه مبلغ 
400/000/000ریال از بابت خواسته و مبلغ 5 ریال از بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین اموال  محکوم علیه توقیف  دین 
از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ 9/18 /97 روز 1شنبه  از ساعت 11 الی 12 ظهراز طریق مزایده در واحد  اجرای  احکام مدنی دادگستری تبریز واقع 
درتبریز  مجتمع شهید قاضی بفروش خواهد رسید . مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که باالترین مبلغ  را پیشنهاد نماید فروخته 
خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و به ما بقی حداکثر یکماه فرصت داده میشود . برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد 
مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین  می توانند  پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند. 
تعداد 260 عدد روکش صندلی انواع ماشینهای سواری هر کدام 6 تکه تماماً آکبند در رنگها و فرمهای مختلف ارزش واحد مبلغ 2/550/000 ریال در مجموع  

به مبلغ کل 663/000/000 ریال معادل  ششصدو شصت و سه میلیون ریال اعالم نظر می گردد
ح/8442 اجرای احکام مدنی شعبه 4  تبریز  

آگهی مزایده اموال منقول )نوبت دوم(
در خصوص پرونده اجرایی پرونده کالسه 961946 له افسانه خادم علماء به طرفیت شرکت چند منظوره انصار اذر بخواسته مطالبه مبلغ 151/169/921 ریال 
از بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون ریال از بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین اموال محکوم علیه توقیف پس از 
ارزیابی وطی مراحل قانونی در تاریخ 97/10/1 روز شنبه از ساعت 11 الی 12 ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع در 
تبریز خ ازادی نرسیده به چهارراه ابوریحان اداره تعاون و کار تبریز واحد اجرای احکام مدنی دادگستری بفروش خواهد رسید، مزایده از مبلغ ارزیابی شده 
کارشناسی شروع و به کسی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد وده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس اخذ و به مابقی حداکثر یک 
ماه فرصت داده می شود برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین می توانند، تا پنج 

روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند. 1-اتومبیل سواری تویوتا کریسیدا سفید روغنی به مبلغ شصت میلیون ریال 
ح/8421دادورز واحد اول اجرای احکام مدنی تبریز - تقی زاده

آگهی مزایده فروش مال مشاعی) نوبت اول(
در خصوص پرونده اجرایی شماره 970926 ج م 4به نفع آقای عبدالرضا بهار به زیان حسین عمری بخواسته  الزام به فروش ملک/-/ پالک ثبتی شماره 23فرعی 
از 3056 اصلی واقع در بخش1 تبریز  بعلت غیر قابل افراز و تقسیم بودن مال مشاعی مزبور جهت فروش و تقسیم وجوه حاصله بین طرفین1 )مالکین مشاعی( 
به نسبت سهم هر کدام و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال  از بابت نیم عشر اجرائی ملک فوق توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و در تاریخ97/9/25 روز 
یکشنبه  از ساعت 11 الی 12 از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع در خ آذربایجان  نرسیده به میدان آذربایجان مجتمع قضایی شهید 
قاضی طباطبائی به فروش خواهد رسید  مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده  اخذ و به ما بقی حداکثر یکماه فرصت داده میشود . برنده مزایده به هر عنوان اعالم  انصراف نماید ده درصد  مبلغ پیشنهادی 
به نفع  صندوق دولت ضبط خواهد شد هزینه های اجرائی و عوارض شهرداری و دارائی مطابق  مقررات خواهد بود طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده با 
هماهنگی این و احد  از ملک بازدید نمایند. 1( ملک واقع است  در تبریز خیابان  چایکنار نرسیده به خیابان  رضا نژاد نبش کوچه مهاجری پالک 213 طبقه اول شرقی 
2(عرصه ملک به متراژ :-3(اعیانی ملک  به متراژ 75/26 متر مربع 4(امتیاز آب وبرق و گاز دارد 5( ملک فوق مسکونی بوده و بیش از 20 سال قدمت دارد 6(ملک 

دارای ثبت است ودر ید اجرای احکام  می باشد - جمع کل قیمت  شش دانگ  با احتساب آب برق و گاز 3/160/920/000 ریال
ح/8444 دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 4 حقوقی تبریز

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت دوم(
در خصوص پرونده اجرایی شماره 960708 ج م 4 به نفع  محمد رضامزروقی با وکالت آقای علیزاده به زیان ژیال طالبی 2(عشوه احمدی3(مریم4(طاهر5(
علی همگی عیسی پور به خواسته مطالبه مبلغ784/489/000ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 5 درصد ریال نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت 
بعلت عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه - سهم االرث ملکی از پالک  ثبتی مغازه به آدرس ذیل سرقفلی  واقع در تبریز توقیف وتوسط کارشناس 
ارزیابی که پس از طی مراحل قانونی در تاریخ97/9/20 روز 3شنبه ساعت 11 الی 12 ظهراز طریق مزایده دراجرای احکام مدنی دفتر شعبه- حقوقی تبریز 
واقع در میدان آذربایجان ساختمان شماره 1 دادگستری تبریز بفروش خواهد رسید . مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناس شروع و به کسی که باالترین 
قیمت  را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ و به ما بقی حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد شد .در 
غیر اینصورت و نیز انصراف برنده ده درصد مبلغ اخذ شده  بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزینه های اجرائی و عوارض شهرداری و سایر هزینه ها 
طبق مقررات خواهد بود طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از ملک فوق الذکر به شرح ذیل  با هماهنگی این و احد بازدید نمایند1( ملک واقع است 
در در تبریز خیابان  راسته بازار-تیمچه حاج تقی –مغازه مرحوم جمشید عیسی پور 2(عرصه ملک به متراژ :- 3(اعیانی ملک به متراژ 7/5 متر مربع دارای 
بالکن به مساحت حدودا 4 متر مربع 4( امتیاز آب و برق  و گاز- 5( ملک فوق تجاری می باشد 6(ملک فاقد سابقه ثبت است-  ارزش سرقفلی با احتساب 
آب ، برق، 5/500/000/000   ریال 1- در خصوص سرقفلی های توقیفی مالک می تواند در جلسه مزایده حضور یابد عدم حضور وی مانع از انجام مزایده 
نخواهد شد 2- در خصوص اموال غیر منقول در صورتیکه مزایده قبال به اجاره واگذار شده حق شخص ثالث در این خصوص لحاظ خواهد شد .3- مفاد 

ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص محکوم له خریدار مجری خواهد شد .
ح/8445 اجرای احکام مدنی شعبه 4 مرکز تبریز

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت دوم(
در خصوص پرونده اجرایی شماره 961121 به نفع  عزیز قهرمانی  به زیان حمید وایانی به خواسته مطالبه مبلغ1/854/000/000ریال از بابت اصل خواسته و 
مبلغ 5 درصد ریال نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه سرقفلی / ملک/ سهم االرث ملکی از پالک 
ثبتی 3/4398 واقع در بخش 6 تبریز توقیف وتوسط کارشناس ارزیابی که پس از طی مراحل قانونی در تاریخ97/9/19 روز 2شنبه ساعت 11 الی 12 ظهراز 
طریق مزایده دراجرای احکام مدنی دفتر شعبه 28 حقوقی تبریز واقع در میدان آذربایجان مجتمع قضایی شهید قاضی طباطبائی طبقه دوم اجرای احکام 
مدنی تبریز بفروش خواهد رسید . مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناس شروع و به کسی که باالترین قیمت  را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ و به ما بقی حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد شد .در غیر اینصورت و نیز انصراف برنده ده درصد مبلغ 
اخذ شده  بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزینه های اجرائی و عوارض شهرداری و سایر هزینه ها طبق مقررات خواهد بود طالبین می توانند پنج 
روز قبل از مزایده از ملک فوق الذکر به شرح ذیل  با هماهنگی این و احد بازدید نمایند1( ملک واقع است در تبریز خیابان  میدان آذربایجان پل سرداران 
فاتح خ شهیدان ذاکر انتهای جاده خاکی  جنب پمپ بنزین –یک قطعه زمین  با کاربری  زراعی و به مساحت 7978/5 متر مربع و با اعیانی صیفی جات و 
زمین در اختیار محکوم علیه می باشد 2( امتیاز آب و برق  و گاز-3( ملک فوق مسکونی/تجاری/زراعی می باشد -  ارزش سه دانگ مشاعی/ با احتساب 
آب ، برق،3/789/787/500 ریال1- در خصوص سرقفلی های توقیفی مالک می تواند در جلسه مزایده حضور یابد عدم حضور وی مانع از انجام مزایده 
نخواهد شد 2- در خصوص اموال غیر منقول در صورتیکه مزایده قبال به اجاره واگذار شده حق شخص ثالث در این خصوص لحاظ خواهد شد .3- مفاد 

ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص محکوم له خریدار مجری خواهد شد .
ح/8450 دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 5 ج م مرکز تبریز – کیومرثی

متن آگهی
ابالغ وقت رسیدگی-کالسه پرونده: 97/92-98 خواهان: حسن شوقی فرزند غالمحسین ساکن تبریز خوانده: رحیم رحیم پور فرزند - مجهول المکان 
خواسته:مطالبه وجه -خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده ، بخواسته فوق الذکر تقدیم به حوزه 92 شورای حل اختالف ایثارگران واقع در تبریز آخر 
شریعتی جنوبی روبروی دانشکده پرستاری و مامایی ساختمان بنیاد شهید و امورایثارگران نموده که جهت رسیدگی در روز سه شنبه 97/10/11 راس 
ساعت 15:30 عصر تعیین وقت شده است که به علت مجهول المکان بودن خوانده مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی تاخوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در موعد مقرر در جلسه رسیدگی حاضر شود. 
ح/3519 مسئول دبیرخانه شورای حل اختالف ایثارگران شعبه 92 تبریز-میر قادر سیدی

اگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر

 رای شماره 139660301081005484    96/9/13  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رضا قریبی  فرزند محمد حسن      به شماره شناسنامه 614      صادره  از دماوند  
در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 597/22         مترمربع در قسمتی از پالک 24    اصلی واقع در بومهن خیابان حاج منصور 
کوچه قناری خریداری از مالک رسمی محمد تقی شاه محمدیان و غیره      محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 2نوبت به فاصله 
15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم کنند در 

صورت انقضای مدت مذکور سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار اول:97/9/3یکشنبه تاریخ انتشار دوم:97/9/18دوشنبه 
اصغر منیعی رییس ثبت اسناد وامالک پردیس
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دادنامه
پرونده كالسه 9709982922500600 شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان قرچك تصميم نهايي 
ش�ماره  9709972922501318 خواهان: آقاي حسنعلي رحمتي نسب فرزند اسمعيل به نشاني استان 
تهران – شهرس�تان قرچك- شهرقرچك – خ ولي آباد – 12 متري مدني 18 )شهيدرحمتي( پالك 69  
خوانده: خانم عصمت هدايتي زفرقندي فرزند عباس به نشاني مجهول المكان  خواسته: تجويز ازدواج 
مجدد گردش كار: دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ضمن اعالم ختم رسيدگي، مبادرت  به صدور راي 
به شرح ذيل مي نمايد. »راي دادگاه « درخصوص دادخواست حسنعلي رحمتي نسب به طرفيت عصمت 
هدايتي زفرقندي به خواسته صدور ازدواج مجدد، با عنايت به محتويات پرونده و دادخواست تقديمي 
خواهان و مالحظه محتويات پرونده 80-97 كه حكايت از الزام زوجه به تمكين از خواهان دارد باعنايت به 
اينكه خوانده عليرغم ابالغ در دادگاه حاضر نشده و دفاعي ننموده است و دليلي جهت اثبات تمكين خود 
از خواهان ارائه ننموده است دادگاه مستندا به ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 به خواهان اجازه 
ازدواج مجدد مي دهد تا در صورت وقوع واقعي نكاح آن را در يكي از دفاتر رس�مي ثبت ازدواج به ثبت 
برساند راي صادره غيابي بوده و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و سپس ظرف 
بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر در محاكم محترم تجديد نظر استان تهران مي باشد. نشاني: استان 

تهران – قرچك – شهرك طالييه – ميدان دادگستري 
 1815            قاضي دادگاه حقوقي شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان قرچك –علي فتاحي

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچك – مژگان فرجام شكوه
آگهی مزايده نوبت اول

نظربه اينكه به موجب اجرائيه اصداری ازحوزه  15 شوراي حل اختالف قرچك محكوم عليه مهدي گرجي 
به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/660/000 ريال بابت هزينه دادرسي در حق 
محكوم لها صبا نجفي و پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال بابت  نيم عشر در حق صندوق دولت محكوم گرديده 
است و توجها محكوم لها در راستاي استيفاي محكوم به اموالي از ازمحكوم عليه شامل يكدستگاه خودرو 
پرايد se131 مدل 1395 به رنگ سفيد به شماره انتظامي 417 م 82- ايران 21 به شماره شاسي 1182175 و 
شماره موتور 5526335 كه آثار فرو رفتگي روي درب صندوق عقب مشهود و آثار برخورد روي سپر عقب 
چپ مشهود است . بدنه داراي خط و خش جزيي مي باشد و الستيكها مستعمل و داراي حدود 50 درصد 
آج مي باشند. خودرو داراي استهالك مطابق با مدل مي باشد توقيف كه مطابق سياق كارشناسي جمعا به 
ارزش 272/000/000 ريال كارشناسی گرديده است لهذا اموال موصوف برای  روز پنجشنبه مورخ  97/9/15 
راس ساعت 9:30  صبح الی 10:30 در محل اجرای احكام مدنی دادگاه عمومی  قرچك به معرض مزايده و 
فروش قرار می گيرد عالقمندان می توانند درمدت 5  روز قبل از موعد مزايده به دفتر اجرای احكام مدنی 
دادگستري قرچك مراجعه و با هماهنگی اجرای احكام  از اموال موصوف ديدن نمايند مزايده از مبلغ پايه 
كارشناسی شروع شده و به كسی كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد واگذار می گردد. ايضا ده درصد از 
وجه مزايده فی المجلس از برنده مزايده اخذ می گردد و درخواستهايی كه پس از مهلت مقرر تقديم گردد 

ترتيب اثرنخواهد شد. 
               1817  مدير دفتر اجرای احكام مدنی شوراي حل اختالف دادگستری شهرستان  قرچك-تاجيك

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم مريم وثوقي داراي شماره شناسنامه 7526 به شرح دادخواست به كالسه 730/1/97  از اين شعبه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حميده شاهي بشناسنامه شماره 92 
درتاريخ 94/8/17  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1-شكوفه عباسي داراي شماره شناسنامه 3068 متولد 1362 دخترمتوفي  2- عاليه عباسي دارای شماره 
شناسنامه 216  متولد 1346 دخترمتوفی 3- حسين عباسي دارای شماره شناسنامه 2776 متولد 1343 
پسرمتوفی 4- عظيم عباسي دارای شماره شناسنامه 218 متولد 1351 پسرمتوفی 5- سلمان عباسي 
دارای شماره شناسنامه 220 متولد 1353 پسرمتوفی 6- سردارعباسي داراي شماره شناسنامه 217 متولد 
1349 پسرمتوفي  7- اميرعباس�ي داراي شماره شناسنامه 11062 متولد 1340 پسرمتوفي  8-مرضيه 
عباسي داراي شماره شناسنامه 219 متولد 1352 دخترمتوفي  9- زينب عباسي داراي شماره شناسنامه 
86960 متولد 1356 دخترمتوفي  10- رشيد عباسي داراي شماره شناسنامه 2951 متولد 1359 پسرمتوفي 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يك نوبت آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد 
و يا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شعبه يكم  شورای حل اختالف 

شهرستان قرچك تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
                       1828    رئيس شعبه يكم شورای حل اختالف شهرستان قرچك

آگهی مزايده مرحله اول
   درپرونده اجرايی3/97/0360 اجرا احكام مدنی گرگان بموجب دادنامه9609970056500960و 9609970056500923صادره ازش�عبه 6 حقوقی 
گرگان محكوم عليه فتح اله هراتی اناركی فرزند علی اكبر بپرداخت مبلغ713/427/845ريال درحق شركت نمونه واثق باوكالت مليحه جرجانی 
ومريم مردانی ومبلغ 35/671/392ريال بعنوان نيم عشر درحق دولت محكوم وبدهكارميباشد ومحكوم عليه فتح اله هراتی اناركی ف علی اكبر 
واقع در 6دانگ 1قطعه زمين بمس�احت2500مترمربع درشرق جاده اسفالته روستای جعفراباد نرسيده بجاده تيپ جواد االئمه نظريه كارشناسی 
باتوجه به اسناد ومدارك عرصه مورد تعرفه)باتوجه به شرايط وخصوصيات مندرج در گزارش(بمساحت2500مترمربع ازقرارمترمربع250000ريال 
كل زمين625/000/000برابربا ششصد وبيست وپنج ميليون ريال براورد ميگردد كه پس ازاجرای تشريفات قانونی ازطريق مزايده حضوری بفروش 
ميرس�د طالبين خريد ميتوانند درجلسه مزايده شركت وپيشنهاد خود را ارائه وتسليم نمايند )توصيف اجمالی مال غيرمنقول توقيف شده بر 
اساس ماده138قانون اجرای احكام مدنی(موضوع  ارزيابی 6دانگ 1قطعه زمين بمساحت2500مترمربع بخواسته شركت نمونه واثق بوكالت خانم 
مردانی بطرفيت فتح اله هراتی واقع درشرق جاده اسفالته روستای جعفراباد نرسيده بجاده تيپ جواد االئمه باتوجه به بررسی اسناد ومدارك ابرازی 
باهماهنگی قبلی باحضورنماينده شركت درمحل عرصه درروستای جعفراباد حضور يافته وبهمراه برداشت محدوده عرصه بااستفاده ازدستگاه و 
GPS واندازه گيری زمينی ومطابقت جغرافيايی ملك بامستندات موجود ومشاهدات ميدانی بصورت ذيل ميباشد ارزيابی ششدانگ 1قطعه زمين 
بمساحت2500مترمربع باحدود اربعه شمال بطول 97/3 متربتصرفی عابد فندرسكی كه ازهراتی خريداری نموده وشرق بطول29/7متر بتصرفی 
اسماعيل الوستانی وجنوب بطول85متر بتصرفی علی اكبرفندرسكی وغرب بطول30متر بجاده اسفالته روستای جعفراباد دارای پالك شماره4- اصلی 
بخش5 ثبت علی آباد)جعفراباد(بامختصات ميانی 293154-4080649ودرشمال روستای جعفراباد ازتوابع شهرستان گرگان ميباشد درزمان بازديد 
عرصه مسطح شخم خورده آماده كشت دارای بقايای برداشت توتون استقرار تيربرق درميانه شرقی زمين خارج ازبافت طرح هادی بافت روستا 
ومنابع ملی)وصل بجاده(ميباشد ضمنا عرصه دارای وقف عام ميباشد زمين فاقد برق وگاز ودارای نسق آب ازچاه مستقر درغرب زمين ميباشد زمين 
درحال حاضر تحت تصرف قاسم آلوستانی است كه مدعی است حدود15سال زمين را كشت وكارميكند عرصه فاقد سند مالكيت دارای قولنامه 
عادی خريد مورخه 92/03/04 ورای اثبات وقوع بيع بشرح فروشنامه والزام فروشنده قاسم الوستانی وتحويل مبيع مطابق قرارداد عادی بنام هراتی) 
خريدار(ميباشد تصويردادنامه بشماره 94970056401326 وقولنامه موجود درپرونده نظريه كارشناسی باتوجه به اسناد ومدارك عرصه مورد تعرفه 
باتوجه بشرايط وخصوصيات مندرج درگزارش بمساحت2500مترمربع ازقرار مترمربع240000ريال كل زمين625/000/000 برابربا ششصد وبيست وپنج 
ميليون ريال برآورد ميگردد زمان مزايده روزدوشنبه مورخه 1397/09/26ساعت9الی10مكان مزايده دفترشعبه سوم اجرای احكام مدنی دادگستری 
گرگان)شرايط مزايده(1-مزايده ازمبلغی كه توسط كارشناس تعيين گرديده شروع برنده مزايده كسی است كه باالترين مبلغ را درجلسه مزايده 
قبول نمايد2-برنده مزايده ميبايست10درصد مبلغ مورد پيشنهاد رانقدا بحساب دادگستری واريز ومابقی آنرا ظرف يكماه ازتاريخ اجرای مزايده 
بحساب سپرده واريز وفيش واريزشده راتحويل دايره اجرا نمايد درغير ينصورت وفق ماده129قانون اجرای احكام مدنی سپرده پس ازكسرهزينه های 
اجرايی بنفع دولت ضبط وآگهی مزايده تجديد خواهد شد3-طالبين خريد ميتوانند يكهفته قبل ازاجرای مزايده باهماهنگی اين اجرای احكام اموال 
توقيف شده بازديد نمايند4-كليه هزينه های نقل وانتقال اموال اعم ازعوارض ماليات وغيره بعهده برنده مزايده ميباشد 5-تحويل اموال پس ازتائيد 
صحت مزايده ازناحيه دادگاه صادركننده اجرائيه خواهد بود درصورت عدم تائيد صحت مزايده اين اجرا مسئوليتی دررابطه باخريدار ندارد فقط مبلغ 
توديع شده عودت خواهد شد6-مزايده با حضورنماينده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقالب گرگان ونماينده اجرای احكام مدنی انجام خواهد 

شد7-هزينه نقل وانتقال بعهده برنده مزايده ميباشد.
9948-دادورزشعبه سوم اجرای احكام مدنی دادگستری گرگان-عادلی

آگهی ابالغ دادنامه
  پرونده كالس�ه9709980059000410بايگانی 970463/ش�عبه9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصميم نهايی ش�ماره9709970059001015تاريخ 
تنظيم 1397/08/26خواهان كوشا قاسم پور فرزند روح اله باوكالت مجيد مقسم ف ابوالقاسم بنشانی استان گلستان-گرگان خيابان وليعصر)عج 
(عدالت16مجتمع مرجان ط 2واحد 204خواندگان 1-حامد حيدری ف حيدر بنش�انی مجهول المكان2-اصغر ياس�اق فرزند علی بنشانی استان 
تهران- تهران خيابان سبحانی كوچه الله پ 14ط 1واحد 3خواسته ها1-مطالبه وجه چك2-مطالبه خسارت دادرسی3-مطالبه خسارت تاخيرتاديه 
)رای دادگاه(درخصوص دادخواست تقديمی كوشا قاسم پور باوكالت مجيد مقسم بطرفيت1-اصغر ياساق2-حامد حيدری بخواسته صدورحكم 
برمحكوميت خواندگان بپرداخت بابت 1فقره چك بشماره 449969مورخ97/4/20 عهده بانك صادرات بمبلغ270/000/000ريال ومطالبه خسارات 
دادرسی وتاخيرتاديه دادگاه بالتفات به محتويات پرونده منجمله سند تجاری مستند دعوی در يد دارنده ان نشان مديونيت صادركننده واستحقاق 
خواهان درمطالبه وجه آن ميباشد وباتوجه باينكه خوانده درجلسه دادرسی حضور نيافته ودليلی برپرداخت دين يا برائت ذمه خويش ارائه ننموده 
اس�ت بااس�تصحاب بقای دين دعوی خواهان را وارد وثابت تش�خيص ومس�تندا به مواد310و311قانون تجارت ومواد198و 515و519قانون ايين 
دادرسی مدنی وتبصره الحاقی به ماده 2قانون صدورچك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم برمحكوميت خواندگان موصوف بپرداخت 
مبلغ270/000/000ريال بابت اصل خواسته وپرداخت هزينه دادرسی بمبلغ7/933/000 ريال وپرداخت خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ سررسيد چك 
تاروز وصول براساس شخص بهای كاال وخدمات ساليانه ازسوی بانك مركزی وحق الوكاله درحق خواهان صادرواعالم مينمايد رای صادره غيابی وظرف 

20روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراين دادگاه وپس ازمهلت مذكور وظرف20روزقابل تجديد نظرخواهی دادگاه تجديد نظراستان گلستان ميباشد.
9895-رئيس شعبه9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-يزدانی

رای قاضی شورا
    پرونده كالسه 9709981720200382بايگانی970440/شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان گرگان تصميم نهايی9709971720200755خواهان 
ياوران عدالت هيركان بامديريت محمد امين حائری الموله فرزند محمد هادی بنشانی استان گلستان- گرگان- گرگانجديد شهرك شهدا روبروی 
مدرسه رجبی مجتمع مهراگين خوانده هادی هوشمند فر فرزند محمد علی بنشانی مجهول المكان خواسته ها1-مطالبه خسارت دادرسی2-مطالبه 
خسارت تاخيرتاديه3-مطالبه وجه سفته)رای قاضی شورا(درخصوص دادخواست خواهان موسسه ياوران عدالت هيركان بطرفيت هادی هوشمند 
فر بخواسته مطالبه مبلغ100/000/000ريال وجه فقره سفته شماره خزانه دادری كل 442782به انضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخيرتاديه باتوجه 
به دادخواست تقديمی وتصوير مصدق سفته مستند دعوی وباتوجه به اظهارات خواهان دردادخواست تقديمی مورخ 1397/08/22شورا ونظرباينكه 
خوانده عليرغم ابالغ قانونی اخطاريه درتاريخ 1397/07/07درجلسه رسيدگی شورا حاضرنشده ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نياورده است 
وباعنايت به نظريه مشورتی اعضای شورا بشرح صورتجلسه مورخ 1397/08/22دعوی خواهان وارد تشخيص وبااحراز اشتغال ذمه خوانده ومستندا به 
ماده9 و27قانون شوراهای حل اختالف ومواد 223و249و307و309قانون تجارت ومواد198و519و522قانون آئين دادرسی مدنی دادگاههای عمومی 
وانقالب حكم به محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ100/000/000ريال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ تقديم دادخواست 13/ 
1397/06تازمان اجرای حكم براس�اس شاخص اعالمی ازناحيه بانك مركزی وپرداخت 1/890/000ريال بابت هزينه دادرسی درحق خواهان صادر 
واعالم ميگردد رای صادره غيابی وظرف مدت20روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمين شعبه وظرف مدت20روزپس ازآن قابل تجديد نظر درمحاكم 

عمومی حقوقی گرگان ميباشد.
  9917-قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گرگان-مردانی حسين آبادی

رای قاضی شورا
    پرونده كالسه9709981720500420بايگانی970428/شعبه پنجم شورای حل اختالف مجتمع شهيد قدوسی شهرستان گرگان تصميم نهايی 
شماره 9709971720500736خواهان حسن فغانی فرزند عليرضا بنشانی استان گلستان-گرگان انتهای گلشهر8خيابان مزارشهدای قلعه حسن 
خواندگان1-كاظم ابراهيمی كچل لر فرزند قوچعلی بنش�انی استان اردبيل- اردبيل ش�هرك حقيقت فاز1مهديه5پ 172و2-امين سرب مهری 
فرزند امير بنشانی مجهول المكان خواسته ها1-مطالبه وجه چك2-مطالبه خس�ارت دادرسی3-مطالبه خسارت تاخيرتاديه بتاريخ97/08/19 
دروقت فوق العاده شعبه پنجم شورای حل اختالف حوزه قضائی گرگان باحضور امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 970428/ازدفتر 
ش�ورا واصل تحت نظرقرارگرفت بابررس�ی محتويات پرونده ختم رسيدگی اعالم وبشرح ختم رسيدگی اعالم وبش�رح ذيل مبادرت بصدوررای 
ميگردد)رای قاضی شورا(درخصوص دادخواست حسن فغانی بطرفيت1-كاظم ابراهيمی كچل لر 2-امين سرب مهری فرزند امير بخواسته مطالبه 
مبلغ20/000/000ريال وجه 1فقره چك بشماره 563191/9536-12 عهده بانك ملی شعبه شهيد بهشتی اردبيل به انضمام خسارات دادرسی وخسارت 
تاخيرتاديه باتوجه به محتويات پرونده وگواهينامه عدم پرداخت وجه چك ازناحيه بانك محال عليه وباتوجه به اظهارات خواهان درجلسه رسيدگی 
مورخه97/08/19ونظرباينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونی اخطاريه درتاريخ ثنا 97/06/18 نشرآگهی97/07/11خوانده رديف دوم ازطريق نشرآگهی 
درجلسه رسيدگی شورا حاضرنشده ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نياورده است ونظرباينكه اصل سند تجاری دريد دارنده حكايت ازمديونيت 
صادركننده وظهور دراشتغال ذمه وی دارد ونظرباينكه ازناحيه خوانده دليلی كه حكايت ازپرداخت وجه چك نمايد ارائه نگرديده فلذا باتوجه به 
نظريه مشورتی اعضای شورا بشرح صورتجلسه مورخه97/08/19وبااحراز اشتغال ذمه خوانده واستصحاب دين ومستندا به ماده9 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94 ومواد310و311و313وازقانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تش�خيص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدورچك 
ومواد198و519-ازقانون آئين دادرسی مدنی حكم به محكوميت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ20/000/000ريال بابت اصل خواسته وپرداخت 
خس�ارت تاخيرتاديه ازتاريخ سررسيد چك97/04/30 تازمان اجرای حكم براساس شاخص اعالمی ازناحيه بانك مركزی وپرداخت1609000ريال 
بابت هزينه دادرسی ومبلغ350/000ريال بابت نشرآگهی درحق خواهان صادر و اعالم ميگردد رای صادره غيابی وظرف مدت20روزپس ازابالغ قابل 

واخواهی درهمين شعبه وظرف مدت20روز پس ازآن قابل تجديد نظر درمحاكم عمومی حقوقی گرگان ميباشد.
 9967 -قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان گرگان-اميری

رای قاضی شورا
    پرونده كالس�ه 9709981720500466بايگانی 970474/ش�عبه پنجم ش�ورای حل اختالف مجتمع ش�هيد قدوس�ی شهرس�تان 
گرگان تصميم نهايی ش�ماره9709971720500719خواهان علی اكبر ش�همرادی فرزند علی اصغر بنش�انی اس�تان گلستان-گرگان 
بلوارناهارخ�وران- عدال�ت79 مجتم�ع دماوندط 1واحد جنوب�ی خواندگان1-رامين رئوفی فر فرزند محمود 2-س�يد احمد موس�وی 
فرزند س�يد جاسم همگی بنشانی مجهول المكان خواس�ته ها1-مطالبه وجه بابت 2-مطالبه خسارت تاخيرتاديه 3-مطالبه خسارت 
دادرس�ی درتاريخ97/08/09 دروقت فوق العاده جلسه شعبه پنجم ش�ورای حل اختالف گرگان بتصدی امضاء كنندگان ذيل تشكيل 
وپرونده كالس�ه 970474/تحت نظرقرار دارد قاضی ش�ورا باعنايت به محتويات پرونده ختم رس�يدگی را اعالم مينمايد)رای قاضی 
ش�ورا(درخصوص دعوی علی اكبر ش�همرادی بطرفيت خواندگان1-رامين رئوفی فر 2-س�يد احمد موس�وی بخواس�ته ی مطالبه ی 
مبلغ50/000/000ري�ال باب�ت خس�ارت وارده به خودرو)اف�ت قيمت خودرويی بش�ماره انتظامی59- 562 د 12(ب�ه انضمام مطالبه ی 
خس�ارات دادرس�ی ومطالبه ی خس�ارت تاخير وتاديه بش�رح دادخواس�ت تقديمی محتويات پرونده حكايت ازآن دارد درحادثه ی 
تصادف مورخ 97/06/06 خوانده رديف اول رامين رئوفی فر بعنوان مقصر حادثه حس�ب اعالم افس�ر راهنمايی ورانندگی بوده اس�ت 
دراين حادثه خساراتی به خودروی متعلق به خواهان ازجمله خسارت افت قيمت به خودرو بشماره انتظامی59- 562 د 12وارد گرديد 
وكارشناس رسمی دادگستری درپرونده تامين دليل ميزان آنرا50/000/000ريال براورد نموده است خواهان تقاضای مطالبه ی خسارت 
وارده را وفق خواس�ته تقاضا دارد. نظرباينكه مقصر حادثه خوانده رديف اول بوده وظاهرا” خوانده رديف 2بعنوان مالك خودرو اس�ت 
نظرباينكه صرف مالكيت ايجاد مس�ئوليت برای خوانده نخواهد كرد لذا دعوا متوجه خوانده رديف 2نبوده ومستندا به ماده89ناظربه 
بند 4ماده ی 84قرار رد دعوی خواهان نس�بت به خوانده رديف 2صادرواعالم ميش�ود واما خواس�ته خواهان بطرفين خوانده رديف 
اول نظرباينكه نامبرده درجلسه رسيدگی حاضرنشده ودفاعی درقبال دعوای خواهان بعمل نياورده است وايرادی بنظريه كارشناسی 
ارائه ش�ده ازس�وی خواهان وهمچنين به تقصيرخود وفق نظرافس�ر راهنمايی ورانندگی بعمل نياورده است لذابااحراز تقصير خوانده 
وبااحراز خس�ارت وارده ب�ه خودرو خواهان واحراز مالكيت خاهان نس�بت به خودروی حادثه ديده نظرباينك�ه مطابق قانون هركس 
مال غير را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال اس�ت ش�ورا دعوی خواهان را وارد تش�خيص ومستندا” به ماده328قانون 
مدنی و198و515و519قانون آيين دادرس�ی مدنی حكم به محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ50/000/000بابت اصل خواسته وپرداخت 
مبلغ917/000ري�ال بعنوان هزينه دادرس�ی درحق خواهان صادر واعالم ميگردد درخصوص خواس�ته خواهان درمطالبه ی خس�ارت 
تاخير وتاديه نظرباينكه ش�رايط وقيود مندرج درماده 522قانون آيين دادرسی مدنی ازجمله تغيير شاخص قيمت هاكه ازسوی بانك 
مركزی اعالم ميش�ود اززمان تاريخ تقديم دادخواست تازمان صدوررای احراز نشده است دعوا قابل استماع نبوده ومستندا” به ماده 
ی 2قانون اخيرالذكر قرار رد دعوی خواهان صادر واعالم ميگردد رای صادره درخصوص محكوميت خوانده غيابی وظرف مدت20روز 
پس ازابالغ قابل واخواهی درهمين ش�عبه وس�پس ظرف مدت20روزپس ازابالغ قابل تجديد نظرخواهی درمحاكم عمومی شهرستان 

گرگان ودرخصوص قرارادره ظرف مدت20روزپس ازابالغ قابل تجديد نظرخواهی درمحاكم عمومی شهرستان گرگان ميباشد.
  9918-قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان گرگان-اميری

رای قاضی شورا
    پرونده كالسه9709981720200378بايگانی 970436/شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان گرگان درخصوص دادخواست اميرمحسن عباسی 
بطرفيت ناصر غريب بخواسته مطالبه مبلغ 12/500/000ريال وجه 1فقره چك بشماره556998مورخه1395/05/29عهده بانك سپه بهشهر كد155به 
انضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخيرتاديه باتوجه به محتويات پرونده وگواهينامه عدم پرداخت وجه چك ازناحيه بانك محال عليه وباتوجه به 
اظهارات. خواهان دادخواستی تقديمی مورخ 1397/06/13ونظرباينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونی اخطاريه درتاريخ 97/07/04درجلسه رسيدگی 
شورا حاضرنشده اند ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نياورده اند ونظرباينكه اصل سند تجاری دريد دارنده حكايت ازمديونيت صادركننده 
وظهور دراشتغال ذمه خوانده دارد ونظرباينكه ازناحيه خوانده دليلی كه حكايت ازپرداخت وجه چك نمايد ارائه نگرديده فلذا باتوجه به نظريه مشورتی 
اعضای شورا بشرح صورتجلسه مورخه 1397/08/07وبااحراز اشتغال ذمه خوانده واستصحاب دين ومستندا به ماده9 و27قانون شوراهای حل اختالف 
ومواد310 و311و313-ازقانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدورچك ومواد198 و519-ازقانون 
آئين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ 12/500/000ريال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ سررسيد 
چك1395/05/29تازمان اجرای حكم براساس شاخص اعالمی ازناحيه بانك مركزی وپرداخت 448/250ريال بابت هزينه دادرسی درحق خواهان 
صادر واعالم ميگردد رای صادره غيابی وظرف مدت20روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمين شعبه وظرف مدت20روزپس ازآن قابل تجديد نظر 

درمحاكم عمومی حقوقی گرگان ميباشد.
  9924-قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گرگان-مردانی حسين آبادی

دادنامه
   پرونده كالسه 9709981720500347بايگانی970685/شعبه10دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصميم نهايی شماره9709970059100901تجديد 
نظرخواه محمدرضا تيموری فرزند اسفنديار بنشانی استان گلستان- گرگان عدال ت53مجتمع پاسارگاد تجديد نظرخوانده علی كوهكن رستمی 
بنشانی مجهول المكان تجديد نظرخواسته استرداد الشه چك)رای دادگاه(درخصوص تجديد نظرخواهی محمدرضا تيموری فرزند اسفنديار بطرفيت 
علی كوهكن نسبت به دادنامه شماره970550 مورخ 97/06/27صادره ازشعبه پنجم شورای حل اختالف گرگان دادگاه باتوجه به محتويات پرونده 
ومداقه درلوايح ارائه شده ازناحيه طرفين رای معترض عنه بااين وصف طبق موازين قانونی وبارعايت اصول وقواعد دادرسی صادرگرديده وايراد اساسی 
متوجه آن نميباشد وبا عنايت باينكه تجديد نظرخواهی باهيچيك ازشقوق ماده348قانون آئين دادرسی مدنی انطباق ندارد لذا رای معترض عنه 

بااستناد به ماده358قانون مذكور وماده 27قانون شوراهای حل اختالف عينا تاييد وابرام ميگردد رای صادره قطعی ميباشد.
  9927-رئيس شعبه10دادگاه حقوقی گرگان-جهان افروز

دادنامه )بهمراه رای اصالحی(
   پرونده كالسه 9709980059100326بايگانی 970384/شعبه10دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصميم نهايی شماره 9709970059100796خواهان 
ش�ركت تعاونی اعتباری اميد جلين گرگان باوكالت محبوبه جهان بخش ف قاس�معلی بنشانی استان گلستان گرگان خيابان مازندران ايرانمهر 
بين ابوذر12و14جنب نمايش�گاه سياره خواندگان1-رامين مهدلو فرزند منوچهر بنشانی  استان گلستان- گرگان كوی طالقانی كوچه طبرسا خ 
طالقانی2پايين ترازمسجد روبروی مجتمع ماهان طبقه همكف2-كلثوم ساوری فرزند نظر بنشانی مجهول المكان3-محمدرضا شيخ فرزند خدا داد 
بنشانی استان گلستان- گرگان شهرك امام پيمان19مجتمع گلبرگ واحد 2خواسته1-مطالبه وجه بابت...)رای دادگاه( درخصوص دعوی تعاونی 
اعتباری اميد جلين درحال تصفيه باوكالت موسسه اعتباری كاسپين باوكالت محبوبه جهان بخش بطرفيت1-رامين مهدلو فرزند منوچهر2-محمدرضا 
شيخ فرزند خدا داد3-كلثوم ساوری فرزند نظر بخواسته مطالبه وجه ومحكوميت تضامنی خواندگان بپرداخت وجه 1فقره چك بشماره868518مورخ 
95/5/6 عهده بانك ملی ايران شعبه گرگان بمبلغ250/000/000ريال وبخشی از1فقره سفته بشماره 569194بمبلغ13/114/400ريال بشرح دادخواست 
جمعا بمبلغ263/114/400ريال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخيرتاديه دادگاه نظرباينكه صدور ووجود اصول مستندات مذكور دريد خواهان داللت 
بر اشتغال ذمه خواندگان بميزان وجه مندرج درمتن آن درمقابل خواهان بعنوان دارنده را دارد وخواندگان درجلسه دادرسی حضورنيافته ودرمقابل 
دعوی مطروحع نيز دفاعی مدلل معمول نش�ده ودليلی نيزدائربرپرداخت وجه چك وس�فته مورد دعوی وتحصيل برائت ذمه ازسوی خواندگان 
ابراز نگرديده لذا دادگاه دعوی را محمول برصحت تشخيص وبااحراز مديونيت خواندگان واستصحاب بقاء دين مستندا" به مواد310قانون تجارت 
و198و515و519قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی وتبصره الحاقی به ماده 2قانون صدورچك مصوب1376/3/10مجمع 
تشخيص مصلحت نظام وقانون استفساريه تبصره مذكور مصوب مجمع مزبور مورخ1377/9/21نامبردگان رامتضامنا بپرداخت مبلغ263/114/400ريال 
بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 11/077/004ريال بابت هزينه دادرسی وپرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه ونيزخسارت تاخيرتاديه برمبنای نرخ 
تورم ازتاريخ سررسيد چك بمبلغ250/000/000ريال ومبلغ13/114/400ريال-ازتاريخ تقديم دادخواست تازمان وصول آن كه توسط واحد اجرای احكام 
ازبانك مركزی جمهوری اسالمی ايران استعالم ميشود درحق خواهان محكوم مينمايد رای صادره غيابی وظرف20روز ازتاريخ ابالغ قابل واخواهی 
دراين شعبه وسپس ظرف20 روز ازتاريخ انقضا مهلت واخواهی قابل تجديد نظر دردادگاه تجديد نظراستان گلستان ميباشد.)))رای اصالحی((( 
نظرباينكه دردادنامه صادره ازاين دادگاه بشماره 970796 ورخ97/07/29بالحاظ موضوع خواسته معنونه نظرباينكه درمتن دادنامه مذكورشماره سفته 
مستند دعوی 569194قيد شده مبتنی براشتباه بوده بلكه 539194صحيح ميباشد لذا اين قسمت ازدادنامه درراستای ماده309قانون ايين دادرسی 

مدنی اصالح ميگردد رای اصالحی بهمراه دادنامه بدوی دارای اعتبار وبلحاظ تجديد نظرخواهی تابع تشريفات دادنامهمذكور ميباشد.
  9928-رئيس شعبه10دادگاه عمومی حقوقی گرگان-جهان افروز

اخطار اجرايی
   مشخصات محكوم عليه حسين سعيدی نشانی محل اقامت مجهول المكان مشخصات محكوم له غالمعلی رجنی نام پدر حسين نشانی محل اقامت 
آزادشهر خ گرگان بهشت 7 پالك58محكوم به:به موجب رای غيابی شماره 1082 تاريخ96/11/9 بايگانی96/942 شعبه اول شورای حل اختالف 
شهرستان آزادشهر ورای شماره-تاريخ-شعبه-دادگاه عمومی- كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است بپرداخت مبلغ يكصد وبيست ونه 
ميليون وپانصد هزارريال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ سررسيد چك تازمان اجرای حكم براساس نرخ شاخص بهای كاال 
اعالمی ازناحيه بانك مركزی وپرداخت مبلغ چهارميليون وچهارصد وبيست ودوهزار وپانصد ريال بابت هزينه دادرسی درحق محكوم له وهمچنين 
پرداخت مبلغ6/696/125 ريال بعنوان نيم عشر دولتی درحق صندوق دولت به استناد ماده29قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال 1394مجلس 
شورای اسالمی محكوم عليه مكلف است پس ازابالغ اين اخطار اجرايی ظرف ده روزمفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد وياترتيبی برای پرداخت محكوم 

به ويا انجام تعهد ومفاد رای بدهد درغيراينصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حكم به دادگاه يا دادگستری محل تحويل خواهد شد. 
9936-شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان آزادشهر

ابالغ دادنامه
نهاي�ی  تصمي�م  ق�ال  آق  عمومی)حقوقی(شهرس�تان  دادگاه  اول  9709981760200516بايگان�ی 970534/ش�عبه  كالس�ه  پرون�ده     
شماره9709971760201281خواهان بانك مهراقتصاد )استان گلستان(بامديريت رسول سعيدی حقيقت باوكالت مرضيه مهری ف محمود بنشانی 
اس�تان گلستان- گرگان خيابان وليعصر عدالت45ساختمان ش�هری ط 2واحد 2خواندگان1-سليمان توماج فرزند قول محمد بنشانی مجهول 
المكان 2-صفورا شادمند فرزند نظرمحمد بنشانی مجهول المكان3-فرهاد توماج فرزند انامحمد بنشانی استان گلستان آق قال انبارآلوم خيابان 
آزادگان كوچه گلبرگ4-فرهاد حميدی فرزند آنه بنشانی استان گلستان- آق قال شهرانبارآلوم خيابان آزادگان كوچه سعدی خواسته ها1-مطالبه 
خسارت دادرسی2-مطالبهخسارت تاخيرتاديه3-مطالبه وجه)رای دادگاه(درخصوص دعوی بانك مهراقتصاد)استان گلستان( باوكالت مرضيه مهری 
بطرفيت1-فرهاد حميدی2-سليمان توماج3-صفورا شادمند 4-فرهاد توماج بخواسته صدورحكم مبنی برمحكوميت تضامنی خواندگان بپرداخت 
مبلغ420/000/000ريال بابت وجه 1فقره چك استنادی بشماره 181151-97/4/11 عهده بانك كشاورزی بااحتساب هزينه دادرسی خسارت تاخيرتاديه 
وحق الوكاله وكيل بشرح منعكس درپرونده نظرباينكه بقای اصل چك در يد خواهان براستحقاق وی درمطالبه وجه آن ومديونيت خواندگان در جلسه 
دادرسی حضورنيافته وبربی اعتباری مستند دعوی خواهان وبرائت ذمه خويش دفاعی ننموده ودليلی اقامه نساخته لهذا دعوی خواهان محمول 
برصحت تشخيص واستنادا به مواد 198و519و522قانون آئين دادرسی مدنی محاكم عمومی وانقالب وتبصره الحاقی به ماده 2قانون صدورچك ولحاظ 
نرخ تورم اعالمی ازسوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران وآئين نامه تعرفه حق الوكاله وكالی دادگستری حكم برمحكوميت تضامنی خواندگان 
بپرداخت مبلغ420/000/000ريال بابت اصل خواسته و15/426/000ريال بابت هزينه دادرسی وخسارت تاخيرتاديه ازتاريخ سررسيد لغايت يوم االداء 
ومطابق نرخ شاخص تورم وحق الوكاله وكيل مطابق آئين نامه اخيرالذكر كه درمرحله اجرای احكام محاسبه خواهد شد درحق خواهان اصدار مييابد 
رای مصدور نسبت به خوانده رديف اول حضوری و ظرف مدت20روزپس ازابالغ دريكی ازمحاكم محترم تجديد نظر استان تجديد نظرپذير ونسبت 
به سايرخواندگان غيابی وظرف20روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراين دادگاه سپس ظرف20روزدريكی ازمحاكم محترم تجديد نظر استان گلستان 
تجديد نظر پذير ميباشد. ضمنا خوندگان سليمان توماج وغيره مجهول المكان ميباشد چنانچه نسبت به دادنامه9709971760201281/ اعتراضی 

دارد اعتراض خود را بشرح فوق كتبا اعالم نمايد.
 9902-رئيس شعبه اول محاكم عمومی)حقوقی(شهرستان آق قال- نوبخت

آگهی جلسه مزايده اموال غير منقول  نوبت سوم 
دايره اجرای احكام شعبه اول  حقوقی دادگستری شيروان  نظر به صدور دستور فروش  سه دانگ پالك ثبتی 1619  فرعی از دو اصلی قطعه 4 شيروان  
در نظر  دارد نسبت به مزايده سه دانگ پالك ثبتی 1619 فرعی از 2 اصلی قطعه 4 ملكی  مرحوم محمدرضا كاظم زاده به مساحت عرصه 149/15 
متر مربع  به صورت دو باب منزل مسكونی  با متيازات جداگانه   كه قطعه اول به صورت كلنگی  و قديمی و دارای  آب و برق و گاز  و قطعه دوم  به 
صورت آجر  آهنی  با قدمت  7  سال بوده و مساحت اعيان  آجر آهنی 40 مترمربع  و دارای امتيازات  آب و برق و گاز  واقع در شيروان خيابان آزادی  
13 بين  پالك  42 و 42 می باشد و ارزش كل ملك 455/362/000 ريال معادل )  چهارصدو پنجاه  و پنج ميليون و سيصدو شصت و دو هزار ريال 
( می باشد  كه از ناحيه كارشناسی ارزيابی شده در خصوص پرونده كالسه شماره 931200  اجرای شعبه اول حقوقی در حضور نماينده دادستان و 
مدير اجرای حقوقی  به حداقل قيمت كارشناسی فوق به فروش برساند جلسه مزايده از قيمت كارشناسی شده شروع و به فرد يا افرادی كه باالترين 

قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد گريدد ضمنا هزينه های  نقل و انتقال سند و هزينه های جاری و معوقه و احتمالی  به عهده خريدار  می باشد
 مكان مزايده:  دادگستری شيروان- دفتر شعبه اول اجرای احكام حقوقی شيروان

 زمان مزايده:  روز چهارشنبه مورخ 97/09/21  ساعت 10 الی 11 
 طالبين خريد می توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزايده از مال مورد مزايده به نش�انی  ش�يروان  خيابان آزادی  13 بين پالك 42 و 44 بازديد 

عمل آورند 
 ضمناً 10 درصد مبلغ مورد مزايده را فی المجلس به عنوان سپرده به دايره اجرا تسليم نمايند و مابقی را ظرف يك ماه از خريدار اخذ می گردد واال مبلغ 

سپرده شده به نفع دولت ضبط می گردد .   تاريخ انتشار در روزنامه:   شنبه 1397/09/03 16
 مدير اجرای احكام حقوقی دادگستری شيروان- مرادی

متن آگهی 
خواهان حسين محمدی دادخواستی به طرفيت خوانده تقی صادقی باال جور شری به خواسته مطالبه وجه چك تقديم شورای حل اختالف شهرستان 
مشهد نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 192 شورای حل اختالف و به كالسه 970717 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1397/09/27 و ساعت 
9 صبح تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 

آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد15
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد – اعظم سميعی

آگهی مزايده نوبت اول 
در مورد  پرونده اجرائی  كالسه 970932 ش 1 اجرای احكام مدنی بجنورد ، فيمابين محكوم لها فاطمه صابريان  و محكوم عليه موسی 
الرضا درتومی  كه با عنايت به توقيف ملك  محكوم عليه و انجام  كارشناس�ی ملك به مش�خصات ذيل الذكر:  مشخصات ملك: ملك 
مسكونی وياليی به آدرس بجنورد خيابان حر – كوچه شهيد حصاری-  پالك های 35/37 به عرصه 198/35 و مساحت اعيان شامل 
زيرزمين و همكف به مساحت حدود 110 متر مربع كه ديوار ها آجری  و سقف حدود 70 متر مربع چوبی  و 40 متر مربع آمنی و دارای 
امتيازات آب و برق و گاز  می باش�د و مش�رف به معبر حدود 6 متری می باش�د  2- ملك فوق الذكر  دارای مشخصات ثبتی به شماره 
ثبت 4798 فرعی از 173 اصلی بخش 2 بجنورد می باشد كه همكنون ملك  در تصرف  محكوم عليه  آقای موسی الرضا درتومی می 
باشد كه ارزش ملك  توسط كارشناس رسمی دادگستری  مبلغ 1/200/000/000 ريال ارزيابی گرديده است و اينكه پس از سير مراحل  
قانونی مقرر گرديده دو دانگ ملك مذكور  در روز سه شنبه مورخ 1397/09/20 ساعت 11/30 الی 12/00  و از طريق مزايده حضوری  
در محل اجرای احكام مدنی دادگس�تری بجنورد  به فروش برس�د  بنابراين متقاضيان شركت در جلسه مزايده  می توانند  می توانند 
پنج روز قبل از موعد مقرر در اين اجرا حاضر و از كم و كيف موضوع مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند. و با واريز 
10 درصد مزايده  به حس�اب س�پرده دادگستری واريز و در مزايده شركت  نمايد بديهی است مزايده از قيمت كارشناسی شروع و به 
باالترين قيمت پيش�نهادی واگذار خواهد ش�د و ده درصد مبلغ پيشنهادی  فی المجلس از برنده مزايده اخذ  و مابقی مبلغ نيز ظرف 
يك ماه وصول خواهد ش�د و در صورت عدم پرداخت الباقی )نود درصد ( در مهلت مقرر مبلغ توديعی پس از كس�ر هزينه مزايده به 

نفع دولت ضبط و مزايده تجديد می گردد.15
دادورز شعبه اول اجرای احكام مدنی دادگستری بجنورد – جلينی 

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به: روزنامه حمايت كالسه پرونده: 552/22/97 وقت رسيدگی: به روز تاريخ 97/10/8 ساعت 17:00 خواهان: يوسف صالحی  با وكالت جواد صابری 
خوانده: 1- روح اله 2- امراهلل  هر دو يزدان پناه 3- داود سهرابی  خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسليم دفتركل دادگستری اسالمشهر 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه22 شورای حل اختالف اسالمشهر ارجاع گرديده ووقت رسيدگی تعيين شده وبه علت مجهول المكان بودن خوانده 
بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه و بتجويز ماده73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت دريكی ازجرايد كثيراالنتشارآگهی می شود 
تا خوانده از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم داد خواست و ضمائم رادريافت نمايد 
ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگی دراين دادگاه حاضرشويد در صورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غيابا«اتخاذ تصميم خواهد 

نمود ضمنا« چنانچه بعد ابالغی بوسيله آگهی الزم شود فقط يك نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود
.م الف 2994 مديردفترشعبه 22 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت رسيدگی ودادخواست وضمائم به آقايان/خانم ها سيد زهرا احمدی- شيرويه رازقی- علی 
قشالقی- يعقوب البی- اصغر عوض خانی و خديجه عراقی 

خواهان آقای/خانم  هاتف فرقانی هريس فرزند محمد تقی دادخواستی به طرفيت خواندگان آقايان/خانم ها سيد زهرا احمدی- شيرويه رازقی- علی 
قشالقی- يعقوب البی- اصغرعوض خانی و خديجه عراقی به خواسته الزام به تنظيم سند رسمی ملك  مطرح كه به اين شعبه ارجاع وبه شماره 
پرونده كالسه 9709982885100694 شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان اسالمشهرثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/11/23 
ساعت9:00 تعيين كه حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73 آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب 
يك نوبت دريكی از جرايدكثيراالنتشارآگهی می گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس ازتاريخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 

كامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت رسيدگی دردادگاه حاضرگردد. م الف 2986
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به: روزنامه حمايت كالسه پرونده: 776/8/97 وقت رسيدگی: به روز تاريخ 97/9/10 ساعت 16:00 خواهان: مهناز رضا قلی خوانده: 1- فاطمه آسمانی 
زرنق 2- حسين خردمند زرنق هردو مجهول المكان  خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسليم دفتركل دادگستری اسالمشهرنموده كه جهت 
رسيدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گرديده ووقت رسيدگی تعيين شده وبه علت مجهول المكان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان 
ودستوردادگاه و بتجويزماده72 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت دريكی ازجرايد كثيراالنتشارآگهی می شود تاخوانده از تاريخ نشرآگهی 
ظرف يك ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم داد خواست وضمائم رادريافت نمايد ودروقت مقررفوق جهت رسيدگی 
دراين دادگاه حاضرشويد در صورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غيابا”اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعد ابالغی 

بوسيله آگهی الزم شود فقط يك نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.م الف 2984
مديردفترشعبه 8 شورای حل اختالف اسالمشهر

احضارمتهم
درپرونده كالسه 9709984426300448 شماره بايگانی 970507 اين شعبه يونس محمدی به اتهام حفرچاه غيرمجاز تحت تعقيب قرارگرفته است با 
عنايت به مجهول المكان بودن متهم دراجرای مقررات ماده174قانون آئين دادرسی كيفری به نامبرده ابالغ می گردد تاظرف 30روزاز تاريخ انتشاراين 

اگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی دراين شعبه حاضرگردد بديهی است درصورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی به عمل خواهدآمد.
2965-داديارشعبه سوم دادياری دادسرای عمومی و انقالب بوكان-نورزاده

آگهی فقدان سندمالكيت
اسنادمالكيت مشاعی ششدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه دارای پالك 130/7059 اصلی واقع دربخش 17بوكان به شماره چاپی 656535ج93 و 
656534ج93 ذيل ثبت های 13522و40401 درصفحه ات نسبت به دو دانگ مشاع و دلشادشيرزادبه نسبت چهاردانگ مشاع از ششدانگ پالك 
موصوف صادر وتسليم گرديده ششدانگ پالك فوق الذكر برابر سند رهنی شماره 119327مورخ 95/9/15 دفترخانه12بوكان درقبال مبلغ دو ميلياردو 
سيصدو هفتادو نه ميليون ريال درقيد رهن بانك مهراقتصاد قرار گرفته است اخيرا مالكين مشاعی با ارائه يك برگ استشهاديه مصدق ودرخواست 
وارده به شماره 139721713010002576مورخ97/4/27اعالم نموده است به اسنادمالكيت صادره فوق االشاره به علت سهل انگاری مفقودوتقاضای 
صدور سندمالكيت المثنی رانموده است.  لذا مستندا به تبصره های ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت وامالك چنانچه هركس نسبت به ملك مورد 
آگهی معامله انجام داده كه در متن اگهی ذكرنشده يامدعی وجوداسناد مالكيت نزد خودياديگری ميباشد از تاريخ انتشاراين اگهی بمدت ده روز 
ميتواند به اين اداره مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه سند معامله يااصل سندمالكيت تسليم نمايد واگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد اداره 
ثبت المثنی اسناد مالكيت راطبق مقررات صادربه متقاضی تسليم خواهد كرد مضافادرصورت ارائه سندمعامله يااصل اسناد مالكيت صورت مجلسی 
مبنی بروجود ان نزدمعترض دردونسخه تنظيم يك نسخه ان به متقاضی المثنی تسليم و اصل سند معامله يا اسناد مالكيت به ارائه دهنده مسترد 

ميشود. تاريخ انتشار روز دوشنبه 97/9/5
2966-رئيس ادراه ثبت اسناد و امالك شهرستان بوكان
آگهی ابالغ وقت قرار معاينه محلی و تحقيق محلی توامان به آقای احمد منصوری فرزند ميرزا سلطان محمدخان 

  خواهان  آقای / خانم صديقه مش�هور و   محمد  خراس�ی دادخواس�تی به طرفيت  خوانده  آقای احمد منصوری به خواسته ابطال سند مالكيت 
13/29815 به پالك ثبتی 5061/107  و انتقال به خواهان ها مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  9609986138300569  شعبه 3  
دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان بهبهان ثبت و وقت رسيدگی قرار معاينه محلی و تحقيق محلی توامان مورخ 1397/11/07 ساعت 09:30 تعيين  كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكی از جرايد كثير االنتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
423 منشی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهبهان 

دادنامه
پرونده كالسه 9609986195800106 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز تصميم نهايی شماره خواهان: آقای بانك مهر اقتصاد با مديريت 
آقای عبداالمير رستم پور با وكالت خانم فاطمه فيروزيان نژاد فرزند رضا به نشانی : استان خوزستان - شهرستان اهواز - اهواز - كوی استادان خ اول 
شرقی پ14  خواندگان : 1. آقای رمضان مكوندی فرزند فريد به نشانی استان خوزستان - شهرستان اهواز - اهواز- چهارشير صد دستگاه روبروی اداره 
فرهنگ پ 37 2. خانم مينا شفقی پور فرزند عسكر به نشانی استان خوزستان -شهرستان اهواز-اهواز -چهارشير چهارشير پست بانك صادرات 
نبش خ 6 پ 37  خواسته ها:1. تامين خواسته)رأی دادگاه( در خصوصی دعوی بانك مهر اقتصادبا وكالت فاطمه  فيروزيان نژاد به طرفيت 1- رمضان 
مكوندی 2_مينا شفقی پور به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 000/000/ 270 ريال به انضمام خسارات دادرسی ، بدين توضيح كه خواهان دعوی اعالم نموده 
كه خوانده دعوی يك فقره چك به شماره 633100 مورخ 10/ 3 / 95 عهده بانك سپه صادر نموده و خواندگان ظهر آنرا به عنوان ضامن امضاء نموده اند 
كه پس از مراجعه به بانك محال اليه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گرديده است وتقاضای محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ فوق الذكر به 
عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی نموده اند -نظر به اينكه خواندگان دعوی دليلی بر پرداخت وجه ارائه ننموده اند - وجود چك به عنوان 
سند تجاری در يد خواهان را داللت بر اشتغال ذمه و مديونيت صادر كننده سند تجاری دانسته و با استصحاب بقاء دين بر ذمه  خوانده طرح دعوی 
مطروحه از طرف خواهان را مقرون به صحت تشخيص داده و مستندا به مواد 249 - 310 - 311 - و 313 قانون تجارت مصوب 13 / 02 / 1311 و مواد 198 
و 515 و تبصره 2 آن ، 519 و 522 قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 21 / 01 / 1379 حكم به محكوميت  خواندگان دعوی منفردا و متضامنا به پرداخت 
مبلغ  000 / 000 /270 ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت  هزينه دادرسی و پرداخت حق الوكاله وكيل خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سر رسيد چك استنادی مورخ 10 / 3 / 95 بر طبق نرخ شاخص قيمت كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران اعالم و محاسبه 
آن به عهده اجرای احكام مدنی است ؛ دايره اجرای احكام  مكلف است كه  آن را محاسبه و از خوانده دعوی وصول و به خواهان ايصال نمايد. خواهان نيز 
موظف به پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسی خواهد بود. رای صادره غيابی و ظرف مدت زمان بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس 

از انقضاء مدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم تجديدنظر استان خوزستان است.
100 / 8 - قاضی شعبه بيستم دادگاه عمومی-حقوقی اهواز- عليمرادی

دادنامه
 پرونده كالسه 9509986195900396 شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز تصميم نهايی شماره خواهان: بانك مهر اقتصاد به شماره 
ثبت 429709 وكالت و نمايندگی آقای عبداالمير رستم پور با وكالت خانم فاطمه فيروزيان نژاد فرزند رضا به نشانی استان خوزستان - شهرستان 
اهواز - اهواز - كوی استادان بين فلكه فاز يك و دو پاداد شهر خ اول شرقی پ14 خواندگان :اقای عبداالمير انور فرزند علی به نشانی استان خوزستان 
- شهرستان اهواز - اهواز - ويس- كوی ميلحه خ يكم شهيد مجدی 2. اقای اسماعيل كرمی فرزند حسين به نشانی استان خوزستان - شهرستان 
اهواز - اهواز - كيانپارس - خ 13 غرمی فاز يك نبش ايدون پ68 3. اقای علی عظيم پور فرزند عسليه به نشانی استان خوزستان شهرستان اهواز - 
اهواز - خ كسائی - پ331 4. اقای حسين شادمان پور فرزند مجيل به نشانی استان خوزستان - شهرستان اهواز - اهواز - كوی انقالب - شهرداری 
منطقه 2 واحد منابع انسانی خواسته ها: 1. مطالبه وجه چك 2.مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخير تاديه )رای دادگاه(در خصوص 
دادخواست بانك مهر اقتصاد با وكالت خانم فاطمه فيروزيان نژاد به طرفيت 1-عبداالميرانور فرزند علی 2-حسين شادمان پور فرزندمجيل 3-علی 
عظيم پورفرزندعسليه 4-اسماعيل كرمی فرزند حسين به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك بشماره309596  /  9101 بتاريخ 1/3/95 به مبلغ 000/ 
000 / 830 ريال عهده بانك قوامين به عالوه خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات دادرسی با عنايت به محتويات پرونده مالحظه تصوير چك موصوف 
و گواهی عدم پرداخت بانك محال عليه و توجها” به وجود چك دريد خواهان كه داللت بر استحقاق وی نسبت به وجه آن دارد و از طرفی خوانده 
رديف اول بعنوان امضاكننده چك وديگرخوانده بعنوان ضامنين كه ظهر چك را امضا كرده اند با وصف ابالغ در جلسه دادرسی حضور نيافته اند لذا 
دعوی خواهان  وارد  و ثابت است مستندا” به مواد198-515 - 519 -522 از قانون آئين دادرسی مدنی و مواد 310- 311 -313 - 314  از قانون تجارت 
خواندگان را تضامنا" به پرداخت وجه چك مذكور به مبلغ 000/ 000 / 830 ريال و خسارات تاخير تاديه از تاريخ گواهی عدم پرداخت بر مبنای نرخ 
تورمی اعالمی ساالنه بانك مركزی ايران لغايت اجرای دادنامه بعالوه هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محكوم می 
نمايد .اجرای دادنامه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسی از جهت خسارات خواهد بود رای صادره غيابی محسوب ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در اين شعبه و پس از آن در همان مهلت قابل تجديدنظر خواهی در محاكم تجديدنظر استان خوزستان خواهد بود.
101 / 8 _ رئيس شعبه 21دادگاه عمومی حقوقی اهواز_جهانبخش هراتی

دادنامه
پرونده كالسه 9709986195900429 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز )21 حقوقی سابق( تصميم نهايی شماره 9709976195901233 
خواهان : آقای بانك ملت با مديريت آقای محمد بيگدلی با نمايندگی آقای محمدرضا اسماعيلی با وكالت خانم فريبا هردانی فرزند عبدالكاظم به نشانی 
استان خوزستان -شهرستان اهواز -شهراهواز -امام شرقی- ساختمان يادآوری -بين بانك ملی و تجارت -طبقه اول واحد 2    خواندگان :1. آقای 
محمد جواد صرخه فرزند عبدالكاظم 2.آقای شركت كيهان سازه پارسيان همگی به نشانی مجهول المكان خواسته ها:1.تامين خواسته 2.مطالبه وجه 
بابت .. )رای دادگاه( در خصوص دعوی بانك ملت با نمايندگی آقای محمدرضا اسماعيلی با وكالت خانم فريبا هردانی به طرفيت 1.شركت كيهان سازه 
پارسيان 2. محمد جواد صرخه فرزند عبدالكاظم به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 126 / 109 / 367 / 1 ريال به انضمام خسارات دادرسی بدين توضيح 
كه خواهان دعوی اعالم نموده كه به موجب قرارداد منعقده مبلغ 126 / 109 /367 / 1  ريال بابت اصل وام و متفرعات آن از خواندگان طلبكار بوده و 
خوانده  رديف دوم به عنوان ضامن دعوی نيز متضامنا" به عنوان متعهدين قرارداد موصوف را امضاء نموده اند ،از دادگاه تقاضای صدور حكم به عنوان 
اصل خواسته و نيز پرداخت جريمه روزانه مبلغ 892 /327 ريال از تاريخ 29 / 2 / 1397 تا زمان صدور و اجرای حكم به انضمام هزينه دادرسی و حق 
الوكاله وكيل مطالبه نموده اند . دادگاه با در نظر گرفتن اصل صحت و لزوم در عقود و معامالت به موجب ماده 220 قانون مدنی عقود نه فقط متعاملين 
را به اجرای چيزی كه در آن تصريح شده است ملزم مينمايد بلكه متعالمين به كليه نتايجی هم كه به موجب عرف و عادت و يا به موجب قانون از عقد 
حاصل ميشود ملزم ميباشند نظر به اينكه رابطه حقوقی فيمابين طرفين ،قراردادفروش اقساطی  با تعهد شخص ثالث بوده و شرط ضمن عقد منعقده 
داللت بر مسوليت تضامنی متعهدين به عنوان شخص ثالث گرديده و از جمله شروط صحيحه نسبت به خريدار و اشخاص ثالث تلقی گرديده و تعهدات 
فرعی ضمن عقد اصلی محسوب گرديده و نظر به اينكه مسوليت متعهدين نسبت به انجام تعهد به نحوتضامنی بوده و به موجب ماده 403 قانون تجارت 
مصوب 13 / 02 / 1311 نظر به اينكه به موجب قراردادخصوصی ضمانت تضامنی ميباشد طلبكار ميتواند به ضامن و مديون اصلی مجتمعا رجوع كرده 
يا پس از رجوع به يكی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام يا بقيه طلب به ديگری رجوع نمايد.دادگاه با احراز رابطه قراردادی فيمابين طرفين و 
احراز مسوليت تضامنی متعهدين به عنوان شخص ثالث با استصحاب بقاء دين بر ذمه خواندگان از حيث اصل و مفروعات و به موجب قراردادازحيث 
خسارت تاخيرتاديه ؛ به استناد ماده 515 قانون آيين دادرسی مصوب 21 /01 / 1397 كه  به موجب آن در صورتی كه قراردادخاصی راجع به خسارت بين 
طرفين منعقدشده باشد برابر قراردادرفتارخواهد شد ، دادگاه طرح دعوی مطروحه از طرف خواهان را مقرون به صحت تشخيص داده و مستندا به مواد 
183 - 190 - 191 - 219-220 و223 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت مصوب 13 / 02 / 1311 و مواد 198 - 515 - 519 و 522 قانون آيين دادرسی 
مدنی مصوب 21 / 01 / 1379 حكم به محكوميت خواندگان دعوی منفردا و متضامنا به پرداخت مبلغ 126 / 109 / 367 / 1 ريال بعنوان اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 819 / 268 /47 ريال به عنوان هزينه دادرسی و پرداخت حق الوكاله وكيل بر طبق تعرفه و نيز سود روزانه به مبلغ 892 / 327 ريال از 
تاريخ  29 / 2 / 1397 لغايت صدور و اجرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد . همچنين خواهان دعوی موظف به پرداخت مابه التفاوت هزينه 
دادرسی خسارت تاخير تاديه ميباشد . رای صادره غيابی و ظرف مدت زمان بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از انقضا مدت 

زمان واخواهی ظرف مدت زمان بيست روز قابل تجديد نظر خواهی در محاكم تجديد نظر استان خوزستان می باشد .
8/108- شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز 

رونوشت آگهی حصروراثت 
خانم زهرا قاسمی  دارای شماره شناسنامه 3 – 1354 به شرح دادخواست به كالسه 971220 از اين شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان نصيبه اسمخانی به شناسنامه 189 در تاريخ 97/8/4 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه آن مرحوم منحصر است به 
1- متقاضی با مشخصات فوق 2- مهين به ش ش 664 – 1354 3- فرشته به ش ش 665 – 1358 4- پروين به ش ش 452 – 1343 5- فرحناز به 
ش ش 599 – 1355 دختران متوفاه و ال غير اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی 

دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
434 رئيس حوزه يك شورای حل اختالف شهرستان زنجان 

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای امير حس�ين تلخابی مقدم  دارای شماره شناسنامه 364 – 1356 به شرح دادخواست به كالس�ه 1/961324 از اين شورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين تلخابی مقدم به شناسنامه 4270519886 در تاريخ 97/12/24 در اقامتگاه دائمی خود 
درگذشته و ورثه آن مرحوم منحصر است به 1- متقاضی با مشخصات فوق 2- علی تلخابی مقدم به ش ش 889 – 1369 3- محمد مقدم به ش ش 
7448 – 1366 پسران متوفی 4- سوسن تلخابی مقدم به ش ش 507 – 1348 5- مهين مقدم به ش ش 10382 – 1350 دختران متوفی 6- رفعت 
مرادی به ش ش 204 – 13331 همسر متوفی و ال غير اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 

اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
435 رئيس حوزه يك شورای حل اختالف شهرستان زنجان 

دادنامه
پرونده كالسه 9709982601300142 حوزه شماره 4 شورای حل اختالف شهرستان زنجان تصميم نهايی شماره 9709972601300362 خواهان آقای 
محمد رضا بهرامی فرزند محمد كاظم با وكالت آقای ابوالفضل عبدالهی فرزند آبس به نشانی زنجان ، خ شهدا ، ساختمان مهرگان ، طبقه اول ، واحد 
7 خواندگان 1- خانم ساناز كريمی فرزند قدرت 2- خانم الناز كريمی همگی به نشانی مجهول المكان خواسته مطالبه وجه بابت ... رای قاضی شورا در 
خصوص دادخواست خواهان آقای محمد رضا بهرامی فرزند محمد كاظم با وكالت آقای ابوالفضل عبدالهی به طرفيت خواندگان 1- خانم ساناز كريمی 
2- خانم الناز كريمی به خواسته تقاضای صدور حكم به محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 45/000/000 ريال از بابت واريز به حساب 
خوانده رديف دوم با درخواست خوانده رديف اول به انضمام كليه خسارات قانونی با عنايت به محتويات پرونده و شرح دادخواست تقديمی نظر به 
اينكه وكيل خواهان با وكالت از وی به استناد تصوير مصدق يك برگ صورتحساب بانكی بنام موكل خود اظهار داشته : بر اساس آشنايی موكلش با 
خوانده رديف اول با درخواست وی موكلش مطابق صورتحساب ارائه شده مبلغ 45/000/000 ريال را در مورخه 96/8/20 در 2 مرحله تراكنش بانكی از 
كارت بانكی شماره 6280 – 4316 – 7210 – 6063 بانك قرض الحسنه مهر ايران به كارت بانك شماره 5500 – 4202 – 2910 – 5022 بانك پاسارگاد 
بنام خوانده رديف دوم واريز نموده كه نامبرده از استرداد وجه فوق خودداری می نمايد كه وكيل خواهان خواستار مطالبه وجه ان در حق موكلش می 
باشد و خواندگان علی رغم وصف ابالغ وقت رسيدگی به صورت قانونی ) درج در جرايد ( در جلسه شورا حضور نيافته و اليحه دفاعيه نيز تقديم شورا 
ننموده است فلذا شورا با لحاظ مراتب فوق و جواب استعالم مورخ 97/5/10 بانك پاسارگاد شعبه زنجان انتقال وجه به حساب خوانده رديف دوم محرز 
می باشد و با استناد به مواد 198 ، 510 ، 519 ق . آ . د . م حكم به محكوميت خوانده رديف دوم به مبلغ 45/000/000 ريال به عنوان هزينه دادرسی و حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می نمايد و در خصوص خوانده رديف اول به جهت عدم توجه دعوی نسبت به ايشان به استناد 
بند 4 ماده 84 ق . آ . د . م قرار رد دعوی صادر می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه شورا و 

سپس ظرف مدت بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهی در دادگاههای حقوقی شهرستان زنجان می باشد .
436 قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف زنجن – قاسم يارمحمدی 

مفقودی
شناسنامه مشخصات  )برگ سبز( خودروی سواری پژو 405  جی ال ايكس ای به رنگ نقره ای متاليك 
مدل 1389 به ش�ماره انتظامی 289  ج63  ايران 65 و ش�ماره موتور 12489147899  و ش�ماره شاسی

NAAM01CA0AR533375 مفقود و از درجه ا عتبار ساقط است. 
 10560

مفقودی
شناسنامه مشخصات )برگ سبز( خودروی سواری سايپا تيپ 131  به رنگ سفيد روغنی مدل 1395 به 
 NAS411100G1181581 ش�ماره پالك 448ج27- ايران 75 و شماره موتور 5534346  و شماره شاسی

مفقود و از در جه اعتبار ساقط می باشد. 
 10561

مفقودی نوبت دوم 
  مجوز اسلحه گلوله زنی 5 تير گلنگدنی كاليبر 7/92  به شماره 7326F2  ساخت كشور چك متعلق به 

آقای مسعود جاللی مهر فرزند خداداد به شماره شناسنامه 900 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
 10562

مفقودی
شناس�نامه مشخصات )برگ سبز(  س�واری پژو 405  جی ال ايكس XU7 به رنگ  خاكستری متاليك 
مدل 1395 به ش�ماره پالك 355ج27  ايران 75 و  ش�ماره موتور 124K0857322 و ش�ماره شاس�ی 

NAAM01CE3GK417442 مفقود و از در جه اعتبار ساقط است. 
  10563

اجرائيه 
محكوم له آقای سيد مظفر اماندادی كروكی فرزند سيد مرتضی به ادرس بم شهرك رزمندگان  خيابان فكه كوچه 2 محكوم عليه ا حمد جهان ياری 
فرزند محمدحسن به  آدرس تبريز خيابان دارابی جديد پالك 25  آدرس مغازه خيابان فلسطين شمالی بموجب  درخواست اجرای حكم مربوطه  به 
شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709973487200973   محكوم عليه محكوم است به پرداخت  مبلغ يكصد و سی ميليون ريال  بابت اصل خواسته  
و پرداخت مبلغ 1695000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت خسارت تاخير و تاديه از  تاريخ 97/2/20 را در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. 

محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع ا جرا گذارد. 
10564  شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان بم 

آگهی ابالغ احضاريه
احتراماً نظر به اينكه خانم مهتاب ديلمقانيان فرزند حميد به اتهام سرقت گوشی همراه ) موضوع شكايت شهنازنظری فرزند نصر اله( از طرف اين مرجع 
تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممكن نگرديده بدين وسيله در اجرای ماده 174 قانون آيين دادرسی كيفری 
مصوب سال 1392مراتب از طريق نشر آگهی در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار به نامبرده ابالغ گردد تا ظرف يكماه از طريق نشر آگهی در شعبه 
دادستانی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آبدانان جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ 

نشر آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. ضمناً هزينه نشرآگهی  برعهده دادگستری می باشد.
معاون دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آبدانان- علی عزيززاده

آگهی ابالغ احضاريه
احتراماً نظر به اينكه آقايان 1- آرش مرادی الوار فرزند مجيد 2- جواد رضايی فرزند روح اله 3-مهدی ميرولی پور فرزند قدرت 4- هوشنگ محسن 
پور فرزند اعظم 5- قدرت ميرولی پور  به اتهام سرقت احشام  ) موضوع شكايت  آقای حسن مرادی فرزند عليمردان ( از طرف اين مرجع تحت تعقيب 
است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممكن نگرديده بدين وسيله در اجرای ماده 174 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 
سال 1392مراتب از طريق نشر آگهی در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار به نامبرده ابالغ گردد تا ظرف يكماه از طريق نشر آگهی در شعبه دادستانی 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آبدانان جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ نشر آگهی 

اقدام قانونی معمول خوهد شد. ضمناً هزينه چاپ آگهی برعهده دادگستری می باشد.
داديار شعبه دوم دادياری دادسرای عمومی و انقالب آبدانان- علی قاسمی 

آگهی دعوت از مجاورين 
 چون خانم ها زيبا و رضوان و نورالعين همگی  نصرتی وراث مرحوم محمدرضا 
نصرتی مالكين مشاعی از  ششدانگ پالك های )26 فرعی از 3817 ( و )11 
فرعی  از 3740 ( اصلی بخش يك نهاوند   جايگاه سوخت ميدان امام  برابر 
درخواست شماره 97/ن/4089  مورخ 1397/08/29 تقاضای در قابل صدور 
سند تك برگی  پالك فوق را از اين اداره نموده و متقاضيان مدعی می باشند 
كه مجاورين را ن می شناسند و دسترسی به مالكين ندارد. لذا به استناد كد 
914  مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعيين طول اضالع و مساحت 
دار كردن  ا سناد مالكيت و همچنين ماده 18 آئين نامه  اجرايی مفاد اسناد 
رسمی الزم االجرا به كليه مالكين مجاور پالك فوق الذكر ابالغ می گردد كه 
در تاريخ 5 شنبه 1397/09/18 ساعت 11:00 صبح در محل وقوع ملك واقع 
در نهاوند ميدان امام جايگاه سوخت نصرتی حضور يابند. بديهی است عدم 
حضور  مجاورين و مالكين مشاعی مانع از انجام عمليات نقشه برداری نمی 

گردد چنانچه نياز به آگهی مجدد باشد در همين روزنامه درج می گردد. 
3698 رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند – جليلوند 

آگهی تبادل لوايح آقای سيد حسن حياتی ركنی 
بانك ش�هر ب�ا مديريت فريد جاللی عزيزپور ب�ا وكالت آقای مصطفی زارع ب�ه طرفيت صغری تورچی 
و س�يد حسن حياتی ركنی و داود پاك سيرت به خواسته تجديد نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 
9709976144100737  صادره از ش�عبه اول حقوقی دزفول لذا از تجديد نظر خوانده   آقای سيد حسن   
حياتی ركنی دعوت می گردد ظرف ده روز با مراجعه به دفتر شعبه با دريافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم چنانچه پاسخی دارد به دادگاه تحويل نمايد واال پرونده با  همين كيفيت به دادگاه تجديد نظر استان 

ارسال می گردد. 
122 مدير دفتر شعبه اول دادگاه   حقوقی دزفول 

آگهی اعالن نظر افراز 
  پي�رو آگه�ی من�درج در  روزنامه اقتص�اد ملی  به ش�ماره 253  مورخ 
97/03/05 مورد درخواست آقای ابوالقاسم قياسوند فرزند يادگار به شماره  
مل�ی 3950146199  برابر يك فقره س�ند  63409  م�ورخ 1397/02/29 
دفتر اسناد رسمی  شماره 19 نهاوند  دوازده صدم سهم مشاع از دو سهم 
مش�اع از نه سهم از هشت سهم از س�يصد و هفتادو شش سهم  سی و 
نه و  هفده بيس�تم سهام مش�اع از 96 شعير ششدانگ پالك 23 اصلی  
واقع در بخش چهار نهاوند كه عمليات افراز در موعد مقرر 1397/03/29 
ساعت 10:00 صبح به عمل آمده و جهاد كشاورزی نهاوند برابر نامه شماره 
7/12799  م�ورخ 97/03/29 ب�ا افراز  مقدار ف�وق موافقت خود را اعالم 
نموده است كه حدود و حقوق به شرح ذيل می باشد: ششدانگ  يكواحد 
پرورش بز  شيری قسمتی از پالك 23  اصلی بخش چهار نهاوند قريه ده 
موسی به مساحت )1800 متر مربع(  يكهزار و هشتصد متر مربع  شماال 
بطول 33 متر ديواريست  به زمين باقيمانده 23 اصلی شرقا بطول 54/55 
متر ديواريست به زمين باقيمانده 23 اصلی جنوبا اول بطول 14/50  متر 
ديواريست به زمين باقيمانده 23 اصلی دوم بطول 4 متر درب و  ديواريست  
به زمين باقيمانده 23 اصلی س�وم بطول 14/50  متر ديواريست به زمين 
باقيمانده 23 اصلی  غربا بطول 54/55 متر  ديواريست به زمين باقيمانده 
23 اصلی حقوق ارتفاقی  با حق عبور جهت  مورد افراز از سمت جنوبی 
باقيمانده 23 اصلی كه با افراز مقدار فوق برای  تصميم شماره 4054/ن/97  
مورخ 97/08/29 مبنی بر قبول افراز موافقت گرديده است و نظر به اينكه 
متقاضی  اعالم نموده است كه اسامی   و نشانی ساير مالكين مشاعی را 

نمی داند لذا به ساير افراد حقيقی 
و  حقوق�ی كه به هر نحو خود را 
دارای حق�ی می دانند ابالغ می 
گردد كه در اجرای ماده 2 قانون 
اف�راز و ف�روش  امالك مش�اع 
ماده 6  آئين نام�ه همان قانون 
چنانچه به عمليات افراز معترض 
می باشند اعتراض خود را ظرف 
مدت ده روز از تاريخ انتش�ار  به 
دادگاه شهرس�تان محل وقوع 
ملك تقديم و گواهی مش�عر بر 
طرح دع�وی را اخذ و ب�ه اداره 
ثبت نهاوند تقديم نمايند. در غير 
اينصورت  پس از  سپری شدن 
موعد مقرر نس�بت ب�ه  صدور  

سند مالكيت افراز اقدام خواهد شد. 
رئيس ثبت  اسناد و امالك نهاوند – جليلوند 

آگهی دعوت از مجاورين 
   چون خانم ها زيبا و رضوان و نورالعين همگی  نصرتی وراث مرحوم  محمدرضا نصرتی  مالكين مشاعی از ششدانگ پالك های 26 فرعی از 3817  
و 11 فرعی از  3740  اصلی بخش يك نهاوند جايگاه سوخت ميدان امام برابر درخواست شماره 97/ن/4089  مورخ 1397/08/29 تقاضای در قالب 
صدور سند تك برگی پالك فوق را از  اين اداره نموده و متقاضيان مدعی می باشند كه مجاورين را نمی شناسند و دسترسی به مالكين ندارد. لذا  به 
استناد  كد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعيين طول اضالع و مساحت دار كردن اسناد مالكيت و همچنين ماده 18 آئين نامه اجرايی 
مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به كليه مالكين مجاور پالك فوق الذكر ابالغ می گردد كه در تاريخ  5 شنبه 1397/09/18  ساعت 11 صبح در محل وقوع 
ملك واقع در نهاوند ميدان امام جايگاه سوخت نصرتی حضور يابند. بديهی است  عدم حضور مجاورين و مالكين مشاعی مانع از انجام عمليات  نقشه 

برداری نمی گردد. چنانچه نياز به آگهی  مجدد باشد در همين روزنامه درج می گردد. 
3698 رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند – جليلوند 

آگهی ابالغ وقت دادرسی به مهدی مميوند 
 كالسه پرونده: 9709988531200271   وقت رسيدگی: 97/9/28 ساعت 10 صبح خواهان: آقای آيت اله روزبه  خوانده : مهدی مميوند  خواسته الزام 
به ايفای تعهد خواهان دادخواستی  تسليم شورای حل اختالف  نهاوند نموده كه جهت رسيدگی به حوزه 113 ارجاع  گرديده و وقت رسيدگی تعيين 
شده به علت مجهول المكان بودن خوانده    و به درخواست خواهان و دستور شورا  و به تجويز ماده 73  قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت 
در  يكی از روزنامه های كثيراالنتشار  آگهی می شود تا خوانده  از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يكماه به  دفتر شورا مراجعه و ضمن  اعالم نشانی 
كامل خود اتهام انتسابی خه  دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهم رساند بديهی است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات اتخاذ تصميم  خواهد شد. 
3701   دفتر حوزه 112 شورای حل اختالف نهاوند 

آگهی ابالغ وقت دادرسی به مهدی مميوند 
 كالسه پرونده: 9709988531400258   وقت رسيدگی: 97/10/12 ساعت 9 صبح خواهان: آقای آيت اله روزبه  فرزند محمد مراد با وكالت خانم مريم 
قپانوری   خوانده : آقای  مهدی مميوند   فرزند غالمحسين به نشانی مجهول المكان  خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی  تسليم شورای حل 
اختالف  نهاوند نموده كه جهت رسيدگی به حوزه 114 ارجاع  گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده    و به درخواست 
خواهان و دستور شورا  و به تجويز ماده 73  قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در  يكی از روزنامه های كثيراالنتشار  آگهی می شود تا خوانده  
از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يكماه به  دفتر شورا مراجعه و ضمن  اعالم نشانی كامل خود اتهام انتسابی خه  دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد 

و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهم رساند بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات اتخاذ تصميم  خواهد شد. 
3700 دفتر حوزه 114 شورای حل اختالف نهاوند 

مفقودی
مدرك فارغ التحصيلی اينجانب نفيسه گلشيرازی فرزند حسن به شماره شناسنامه 1947 صادره از اصفهان 
در مقطع كارشناسی ارشد رشته تربيت بدنی و علمی ورزشی صادره از واحد دانشگاهی خوراسگان با 
شماره  40303  مفقود گرديده استو فاقد اعتبار می باشد.از يابنده تقاضا می شوداصل مدرك را به دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد خوراسگان به نشانی اصفهان خ جی شرقی ارسال نماييد.

آگهی مزايده 
در پرونده اجرائی  به كالسه 970070  اجرای آقای  مهدی نقی پور  جهت دريافت 
پرداخت  محكوم به مربوط  موضوع محكوميت آقای حسن نصراللهی يك قطعه 
ملك به مساحت 1640 متر مربع واقع در كيالكال شهرك صنعتی  سنگتاب خ اصلی 
خ 25 نماتوليد نصر )ملك توليدی كاج( را معرفی نموده لذا اين اجرا بنا به درخواست 
محكوم له مال مزب�ور را توقيف از طريق مزايده با حض�ور نماينده اجرای احكام 
دادگاه شهرستان سيمرغ تحت شرايط زير به فروش می رساند. مشخصات ملك 
تعرفه شده بدين شرح است كه يك قطعه زمين به مساحت 1640 متر مربع دارای 
شماره پالك ثبتی 568 فرعی از 16  اصلی با شماره سند 420815 كه در عرصه آن 
ساختمان به صورت سوله فلزی از نوع مقاطع پروفيلی متغير به ابعاد حدود 14*30 و 
به مساحت 420  متر مربع  كه در فضای داخلی آن واقع در يك دهنه سوله ساختمان 
اداری در دو سقف به مساحت 150 متر مربع قرار گرفته است كف آن بتن سيمانی 
پنجره های آن فلزی و دارای دو درب فلزی بزرگ و غيره ... و حدود اربعه آن نيز از  
جهت شمال و شرق متصل به ملك مجاور غربا درب و ديواريست به خيابان اصلی و 
از  جنوب درب  و ديواريست  به خيابان اصلی در ضمن حسب گزارش مامورين در 
يد مستاجر می باشد و در راستای ماده 51 قانون اجرای احكام مدنی توقيف و در 
ازای مبلغ 562/161/276 ريال به فروش می رسد. 1. قيمت كارشناسی شده مبلغ 
562/161/276 ريال   می باشد. 2. مزايده از مبلغ ارزيابی شده پايه شروع كسانی كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده  محسوب می شوند و مبلغ ده درصد 
قيمت پيشنهادی فی المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقی آن ظرف يك ماه پس از 
فروش وصول می شود در غير اينصورت  مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. 3.موعد و زمان فروش  مورخه 1397/09/24 از ساعت 11  صبح الی 11:30  در 
دفتر اجرای احكام دادگاه عمومی شهرستان سيمرغ  می باشد و زمان بازديد 5 روز 
قبل از موعد فروش می باشد.   4. كليه هزينه های فروش به عهده خريدار می باشد. 
مدير دفتر اجرای احكام  دادگاه عمومی شهرستان سيمرغ -  رحمان سالخورده گرمستانی 
آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای فريد و فرشاد و پريسا همگی صدر، فرزند 

عبداله و حكمت شوفيز
خواهان آقای محمد سعيد مطاعی دادخواستی به طرفيت خوانده آقای/ خانم فريد و پرويز و پريسا همگی صدر و حكمت شوفيز به خواسته الزام به 
تنظيم سند رسمی مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980404500607 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبيل 
ثبت و وقت رس�يدگی مورخ 1397/10/22 س�اعت 10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
109800 منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبيل- پاشازاده

آگهی
در پرونده كالسه 970631 ب 7 متهم خانم عصمت اجاق فرزند مهرعلی به اتهام كالهبرداری موضوع شكايت آقای تقی حسينی تحت تعقيب می 
باشند با توجه به مجهول المكان اعالم شدن ايشان و با استناد به ماده 174 ق.آ.د. دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری مصوب 1392 بدينوسيله 
به نامبرده ابالغ می گردد به مدت يك ماه از تاريخ نشر اين آگهی در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اردبيل حاضر و از خود دفاع 

نمايند در غير اينصورت وفق مقررات رسيدگی و اتخاذ تصميم خواهد شد.
109802 اكبر مرادی- بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردبيل

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
ابالغ شونده: آقای جالل پير ثمرين فرزند محمدرضا كالسه پرونده: 960080 وقت رسيدگی: مورخ 1397/10/8 ساعت 11 صبح خواهان: خانم فريده 
آقالو فرزند محمد با وكالت آقای جواد حضی زاده خوانده: آقای جالل پيرثمين فرزند محمدرضا خواسته: تقاضای رسيدگی و صدور حكم بر الزام 
خوانده به طالق به لحاظ تخلف از شروط ضمن عقد. وكيل خواهان دادخواستی تسليم دادگاه عمومی بخش ارشق نموده اند كه جهت رسيدگی به 
شعبه اول اين دادگاه ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده، به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان دادگاه به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب را يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می نمايد تا خوانده از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی و تعيين تكليف در 

خصوص امور مالی زوجه در اين دادگاه حاضر شود.
109803 مديردفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش ارشق- بی آزار
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512/71آگهي ابالغ دادنامه
شماره :4/405/97 ؛پیروآگهي قبلی شماره 4308-97/7/12 روزنامه حمايت بدينوسیله به خانم عطیه حسین آبادی فرزند محمدتقی فعال مجهول 
المكان ابالغ میگردد بموجب راي ش�ماره 613-97/8/14 صادره ازش�عبه چهار شورای حل اختالف  تربت حیدريه به همراه خانم ها 1- آسیه 
غالمی 2- لیال پورحسن به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 104887880 ريال بابت اصل خواسته تا تاريخ 97/5/17 و خسارت تاخیرتاديه اصل 
تسهیالت اعطايی از مبلغ 110000000 ريال از تاريخ 97/5/17 لغايت يوم الوصول طبق قرارداد و هزينه دادرسی به مبلغ 2802000 ريال و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان بانک ملت با وکالت علیرضا کريم زاده محكوم گرديده راي صادره غیابي وقابل واخواهی است مراتب يک 
نوبت درروزنامه کثیراالنتشارمحلی / روزنامه رسمی آگهی میگردد تاچنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مدت 20 روز پس ازدرج 

درروزنامه دادخواست واخواهی خويش را تكمیال به دفترشورا ارائه نمايد . 
مدير دفتر شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدريه 

512/72آگهی ابالغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست وضمائم
بدين وسیله به آقای/خانم 1- عصمت صبور چناری فرزند غالمرضا 2- مهدی مجرد چناری فرزند نظرعلی ابالغ می گردد بانک ملت با وکالت 
حمیده سالمی دادخواستی به طرفیت شماها بخواسته مطالبه وجه به شورای حل اختالف تربت حیدريه تقديم که به شعبه چهارم ارجاع و به 
کالسه 4/633/97 ثبت و مقید به وقت رسیدگی روز يكشنبه مورخه 97/10/09 ساعت 17/15 عصر می باشد و چون  آدرس شما مجهول المكان 
اعالم گرديده مراتب به تقاضای خواهان وموافقت شورا در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی از طريق جرائد ابالغ می گرددجهت اخذ 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شوار واقع در خیابان فردوسی شمالی- جنب دادگستری مراجعه و نیزآدرس دقیق و کامل خود را اعالم 

و در وقت رسیدگی در شورا حاضرشويد،در غیر اين صورت حكم مقتضی صادر خواهدشد.
دبیر حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدريه

512/73آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدين وسیله به آقای هادی يوسفی نقاب فرزند رجبعلی فعال مجهول المكان ابالغ می شود که خانم مريم رجائی فر فرزند محمد از ناحیه فرزند 
کوثر يوسفی نقاب  دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه جاريه به طرفیت شما به شعبه شش شورای حل اختالف قوچان ارائه و به کالسه 322-97 
ش 6 ثبت و برای روز شنبه مورخه 1397/10/15 ساعت 8/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گرديده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب يک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 6 شهرستان قوچان به نشانی 
خ ناصرخسرو  مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شويد 

در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه شش شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/74آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده:970213 ح2؛ وقت رسیدگی: شنبه 1397/10/22 ساعت 11؛ خواهان: محمدرحیم زحمت کش باوکالت مهدی شجاع ؛ خوانده:رجب 
علی مرادی؛خواس�ته: ابطال مبايعه نامه )مالی غیر منقول()موضوع قولنامه مورخه 13900501(ابطال س�ند )ابطال صلحنامه شماره 138330-
25/09/26 دفترخانه شماره 34 قوچان( ابطال سند )ابطال پروانه بهره برداری24/04/95(خلع يد از کارگاه تولید محصوالت پالستیكی پالک 
309 فرعی از 151 فرعی 176-اصلی بخش 2 قوچان( ابطال سند )ابطال صلحنامه شماره 2206-05/05/90 دفتر شماره 354 مشهد( ؛خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی قوچان ارجاع گرديده و وقت رسیدگی و استماع 
گواهی گواهان ومالحظه پرونده استنادی تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 
قانون آيین دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثیراالنتشار آگهی می  شود تا خواندگان از تاريخ نشرآخرين آگهی ظرف يک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمايم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم 

رسانید.در غیر اين صورت دادگاه غیاب رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
منشی دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی قوچان

512/75آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در مورخ 1397/10/10 س�اعت 9 در پرونده به ش�ماره کالسه 970413 ح1در خصوص دعوی خواهان عبدالصمد رحمانی پور به طرفیت خوانده 
معصومه جوان فرزند قربان به خواسته فعال مجهول المكان به خواسته مطالبه وجه چک  تقديم دادگستری شهرستان قوچان نموده که جهت 
رسیدگي به شعبه  اول دادگاه عمومی حقوقی  قوچان ارجاع گرديده که به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان

511/76آگهی مزايده اموال مرحله اول
بموجب پرونده اجرائی  کالسه شماره 1/970522ح/13  صادره از حوزه شماره 13  شورای حل اختالف مشهد محكوم علیه شرکت حمل نقل بین 
المللی بهمن ترابر جمعا  به پرداخت مبلغ 91103046  ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیرتاديه در حق محكوم له شرکت حمل و نقل بین 
المللی امین تارا محكوم گرديده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت ديونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبكار اموال مشروحه 
ذيل در قبال محكوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزيابی و مقرر گرديده درتاريخ سه شنبه 1397/09/27 از ساعت 9 الی 10 صبح در 
محل اجرای احكام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد واقع در میدان شهدا خ عبادی روبروی عبادی 8 اجرای احكام مجتمع شماره يک شورای 
حل اختالف مشهد از طريق مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از قیمت پايه شروع و به کسانیكه باالترين قیمت را پیشنهاد نمايند واگذار 
خواهد شد ، طالبین به خريد می تواند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزايده مراجعه تا ترتیب بازديد آنان از اموال داده شود ،ضمنا حداقل ده درصد 
از بهای فروش مورد مزايده نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد شد.اموال مورد مزايده عبارت است از:) 30 (سی سهم از سهام شرکت بهمن 
ترابر به شماره ثبت 10617 و شناسه ملی 10380263315 ارزش سرمايه شرکت 1330000 ريال و تعداد سهام 500 سهم و ارزش هر سهم 2660000 

ريال می باشد که سی)30( سهم از سهام شرکت توسط کارشناس به میزان 78829046 ريال ارزيابی گرديده است
دادورز اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف مشهد مقدس

512/77رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينكه آقای ابراهیم کیوانلو شهرستانكی فرزند قربان محمد به شماره شناسنامه 6 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواستی به شماره 97/415  تقديم اين شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان رقیه کیوانلو شهرستانكی فرزند نورمحمد به شماره شناسنامه 
33 در تاريخ 1397/8/25 در اقامتگاه دائمي خود فوت نموده و  ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1- مهدی کیوانلو شهرستانكی  فرزند قربان محمد  
ش.ش 104 ت.ت 1356/3/15 کد ملی 5219714643 پسر متوفی 2- هادی کیوانلو شهرستانكی  فرزند قربان محمد  ش.ش 105 ت.ت 1358/1/1 کد 
ملی 5219714651 پسر متوفی 3- محمد جعفر کیوانلو شهرستانكی  فرزند قربان محمد ش.ش 3 ت.ت 1360/6/20 کد ملی 5219889826 پسر 
متوفی4- ابراهیم کیوانلو شهرستانكی  فرزند قربان محمد ش.ش 6 ت.ت 1364/4/1 کد ملی 5219957597 پسر متوفی5- امین کیوانلو شهرستانكی  
فرزند قربان محمد  ش.ش 814 ت.ت 1366/3/1 کد ملی 5219918923 پسر متوفی6- معصومه کیوانلو شهرستانكی  فرزند قربان محمد  ش.ش 103 
ت.ت 1355/1/2 کد ملی 5219714635 دختر متوفی7- سمیه کیوانلو شهرستانكی  فرزند قربان محمد  ش.ش 0780048652 ت.ت 1368/2/20 کد 
ملی 0780048652 دختر متوفی 8- قربان محمد کیوانلو شهرستانكی  فرزند غالمحسن  ش.ش 754 ت.ت 1338/1/1 کد ملی 5219799010 همسر 
متوفی  ؛اينک با انجام تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي يک نوبت آگهي مي نمايد تا هرکسي اعتراضي دارد 

و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشرآگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
ريیس شوراي حل اختالف حوزه يک شهرستان جوين

512/78رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اينكه خانم فاطمه هاتفی دارای شناسنامه شماره 5228204911 به شرح دادخواست به کالسه 7/366/97 از اين شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان وحید عظیم زاده به شماره شناسنامه 5220082159 در تاريخ 1397/5/9 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود رندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- جعفر عظیم زاده فرزند حسین به ش.م 5220488211 متولد 1328 پسر 
متوفی 2- فاطمه هاتفی فرزند براتعلی به ش.م5228204911 متولد 1330 مادر متوفی ؛ اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبی يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف 

يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان چناران

512/79رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينكه آقای محسن نزاکتی مالک  دارای شماره شناسنامه 5228114599 به شرح دادخواست به کالسه 7/364/97 از اين شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عذرا خاک نژاد به شماره شناسنامه 5228303464  در تاريخ 1389/3/23در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- حبیب اله نزاکتی مالک فرزند احمد  ش.ش 5229365498 ت.ت 1310 همسر متوفی 
2- محسن نزاکتی مالک فرزند حبیب اله  ش.ش 5228114599 ت.ت 1347 فرزند متوفی  3- هادی نزاکتی مالک فرزند حبیب اله  ش.ش 5228180613 
ت.ت 1352 فرزند متوفی 4- علی نزاکتی مالک فرزند حبیب اله  ش.ش 5228114696 ت.ت 1350 فرزند متوفی 5- غالمرضا نزاکتی مالک فرزند حبیب 
اله    ش.ش 5228114297 ت.ت 1342 فرزند متوفی 6- نصرت نزاکتی مالک فرزند حبیب اله    ش.ش 5228114211 ت.ت 1339 فرزند متوفی 7- مريم 
نزاکتی مالک فرزند حبیب اله    ش.ش 5229400048 ت.ت 1332 فرزند متوفی 8- صغری نزاکتی مالک فرزند حبیب اله   ش.ش 5228030166 ت.ت 
1357 فرزند متوفی ؛اينک با انجام تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي يک نوبت آگهي مي نمايد تا هرکسي 

اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشرآگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
ريیس شعبه 7 شوراي حل اختالف شهرستان چناران

512/80رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينكه خانم معصومه س�بزجوان مزرجی دارای شماره شناسنامه 0871977834 به ش�رح دادخواست به کالسه 7/357/97 از اين شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان عبدالرحمن حس�نی به شماره شناس�نامه 1062512197  در تاريخ 
1397/6/10 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1- معصومه س�بز جوان مزرجی فرزند 
موسی الرضا  ش.م 0871977834  ت.ت 1354 همسر متوفی 2- احمد حسنی فرزند عبدالرحمن  ش.ش 1063876834  ت.ت 1341 فرزند 
متوفی  3- عطیه حس�نی فرزند عبدالرحمن  ش.ش 1063885930  ت.ت 1347 فرزند متوفی 4- نجیبه حس�نی فرزند عبدالرحمن  ش.ش 
1063866774  ت.ت 1337فرزند متوفی 5- منوره حسنی فرزند عبدالرحمن  ش.ش 1062234081  ت.ت 1337 فرزند متوفی 6- فاطمه حسنی 
فرزند عبدالرحمن  ش.ش 1062111982  ت.ت 1353 فرزند متوفی ؛اينک با انجام تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 
ق امور حسبي يک نوبت آگهي مي نمايد تا هرکسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشرآگهي ظرف يک ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
ريیس شورا شعبه 7 شوراي حل اختالف شهرستان چناران

512/81رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينكه آقای علی چوپانی توپكانلو دارای شماره شناسنامه 5229838450 به شرح دادخواست به کالسه 7/363/97 از اين شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مطلب چوپانی توپكانلو به شماره شناسنامه 1060886782  در تاريخ 1396/6/8 
در اقامت�گاه دائم�ي خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1- فرحن�از چوپانی توپكانلو فرزند مطلب  ش.م 
5229332005  ت.ت 1362 فرزند متوفی 2- علی محمد چوپانی توپكانلو فرزند مطلب ش.ش 5220027794  ت.ت 1369 فرزند متوفی  3- 
هادی چوپانی توپكانلو فرزند مطلب  ش.ش 106219479  ت.ت 1359 فرزند متوفی  4- علی چوپانی توپكانلو فرزند مطلب  ش.ش 5229838450  
ت.ت 1365 فرزند متوفی ؛اينک با انجام تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي يک نوبت آگهي مي نمايد 

تا هرکسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشرآگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
ريیس شورا شعبه 7 شوراي حل اختالف شهرستان چناران

512/82دادنامه
کالس�ه پرونده:7/305/97 ش�عبه هفتم ش�ورای حل اختالف شهرس�تان چناران؛ساعت مراجعه:شنبه تا چهارش�نبه از ساعت 8 صبح الی 
13/30؛ ش�ماره حكم:36/228-97/8/21؛ خواهان:س�ید هادی حسینی فرزند محمد حس�ن –روستای سیدآباد؛ خوانده:حسین تابعی يدک 
فرزند عبدالكريم مجهول المكان؛موضوع:تامین خواس�ته فوری؛ قرارتامین خواس�ته:در خصوص درخواست آقای سیدهادی حسینی فرزند 
سیدمحمدحسن به طرفیت آقای حسین تابعی يدک فرزند عبدالكريم به خواسته صدور قرار تامین خواسته با توجه به محتويات پرونده و مالحظه 
مستند درخواست خواهان که عبارت است ازيک فقره چک به شماره 1625/737187/22 عهده بانک ملت شعبه مشهد به مبلغ ده میلیون ريال 
که در مهلت مقرر قانونی/برابر مقررات قانون تجارت/واخواست گرديده. لذا درخواست وی وارد تشخیص و مستندا به ماده 9 قانون شوراهای 
حل اختالف ومواد 108 و 115 و116 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار تامین و توقیف معادل مبلغ ده میلیون 
ريال از اموال بالمعارض خوانده راصادر و اعالم می دارد.قرار صادره ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض می باشد.قرار صادره بدوا اجرا 

سپس ابالغ گردد.
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف چناران

512/83آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدين وسیله به خانم سحر رضائی حسن آباد فرزند امیر فعال مجهول المكان ابالغ می شود که آقای رضا هاشمی کالته رضا دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 5 شورای حل اختالف قوچان ارائه و به کالسه 97/465 ثبت و برای روز شنبه مورخه 1397/10/18 ساعت 9 
صبح وقت رسیدگی تعیین گرديده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب يک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید 
قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 5 شهرستان قوچان مستقر در مجتمع شماره به نشانی خ ناصرخسرو  مراجعه و با ارائه 
آدرس جديد خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شويد در صورت عدم حضور غیابا 

رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه پنج شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/84آگهی مزايده )971097(
در خصوص پرونده اجرايی 971097 اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان نیشابور و در ارتباط با محكومیت محكوم علیه جواد سعادتی فر 
فرزند محمد به پرداخت مبلغ 30/817/638 تومان بابت اصل خواسته و هزينه های دادرسی در حق محكوم له آقای علیرضا بیات ترک فرزند 
محمد ناصر بدينوسیله به محكوم علیه جواد سعادتی فر ابالغ می گردد خودرو توقیف شده ايشان ) يک دستگاه تاکسی پژو 405 زرد خورشیدی 
مدل 1392( که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 21/000/000 تومان قیمت گذاری شده بود در مورخه 1397/08/27 از طريق مزايده 
حضوری به فروش گذاشته شده است و خودرو مورد مزايده را شخص محكوم له آقای علیرضا بیات ترک ناصر در ازا بخشی از محكوم به خريداری 
نموده و بدينوسیله به محكوم علیه جواد سعادتی فر ابالغ می گردد که به مدت 7 روز از تاريخ برگزاری مزايده مهلت دارند تا نسبت به واريز مبلغ 

محكوم به اقدام نمايند در غیر اين صورت نسبت به تحويل و انتقال سند خودرو فوق الذکر به نام محكوم له علیرضا بیات ترک اقدام خواهد شد.
دفتر اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان نیشابور

512/85احضار متهم )970901(
در پرونده کالسه 970901 آقای روح ا... شهابی، به اتهام سرقت مستوجب تعزير، موضوع شكايت آقای مجید نیلوفری، تحت تعقیب می باشد. به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به نتیجه نرسیدن اقدامان برای دستیابی به وی و به تجويز ماده 174 قانون آيین دادرسی کیفری مصوب 
1392 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت سی روز از تاريخ نشر آگهی در شعبه ششم دادياری دادسرای عمومی و انقالب نیشابور حاضر و از 

اتهام انتسابی دفاع نمايد، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می شود.
محسنی ده سرخ - داديار شعبه ششم دادياری دادسرای عمومی و انقالب نیشابور

512/86دادنامه )970516(
پیرو آگهی قبلی در روزنامه بدينوسیله به آقای ايمان بكائیان ابالغ می گردد به موجب دادنامه شماره 9709975198000655 آقای ايمان بكائیان 
متضامناً با صادر کننده چک ايمان زائری به مبلغ هفت میلیون و دويس�ت هزار تومان بابت اصل خواس�ته و مبلغ نود و دو هزار تومان هزينه 
دادرس�ی و خس�ارت تأخیر تأديه از زمان صدور چک 1396/07/02 تا پرداخت دين بر اساس رعايت تناسب شاخص قیمت ها که توسط بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ايران تعیین شده است در حق خواهان محكوم شده ايد چنانچه به رأی مزبوراعتراض داريد ظرف 40 روز از تاريخ نشر 

در روزنامه به اين دادگاه اعالم نمايید.
مدير دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی نیشابور

512/87رای شورا )97/177(
کالس�ه پرونده :4/97/177، ش�ماره دادنامه :372/48 -97/5/23 خواهان : حسین زرگرانی با وکالت آقای مهدی شريف نژاد )خ 15 خرداد، 15 
خرداد 4 پالک 36(، خوانده : 1- دانیال جندقی )خ 17 ش�هريور روبروی 17 ش�هريور 16 فست فود ژورک( 2- عفت برآبادی حسینی ) مجهول 
المكان( ، خواس�ته : اثبات بیع و تنظیم س�ند )) رای ش�ورا (( در خصوص دعوی آقای حسین زرگرانی فرزند محمد علی به طرفیت خواندگان 
1- دانیال جندقی فرزند محسن 2- عفت برآبادی حسینی فرزند سید رضا بخواسته رسیدگی و صدور حكم مبنی بر اثبات بیع موضوع مبايعه 
نامه پیوست مقوم به شش میلیون تومان والزام به تنظیم سند يک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 86 به شماره انتظامی 77 ن 618 ايران 42 
مقوم به شش میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح منعكس در دادخواست تقديمی وکیل خواهان با اعالم اينكه يک دستگاه 
اتومبیل به شماره انتظامی فوق را از خوانده رديف اول خريداری و ثمن آن را پرداخت نموده و از طرفی سند خودرو به نام خوانده رديف دوم خانم 
عفت برآبادی حسینی می باشد و حاضر به تنظیم سند نمی باشد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حكم به شرح خواسته را نموده است. با عنايت به 
مراتب فوق و دالئل مشروحه 1- مستندات خواهان 2- مفاد پاسخ استعالم از راهنمايی و رانندگی در خصوص مالكیت خوانده رديف دوم نسبت 
به اتومبیل مذکور و با التفات به ايتكه خوانده رديف اول با ابالغ قانونی و خوانده رديف دوم از طريق نشر آگهی دعوت به رسیدگی شده اند و در 
جلسه رسیدگی حاضر نشده اند و هیچگونه دلیل و مدرکی دال بر برائت ذمه خويش به شورا ارائه ننموده اند و از طرفی الزام خوانده به تنظیم 
سند از آثار و نتايج عرفی و قانونی عقد بیع می باشد علیهذا قاضی شورا دادخواهی خواهان را در اين مرحله از رسیدگی علی الظاهر محمول بر 
صحت تلقی و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 339 و 1258 قانون مدنی و 519 و 198 قانون آئین دادرسی مدنی حكم به اثبات عقد بیع نسبت به 
اتومبیل شماره 77 ن 618 ايران 42 بین خواهان و خوانده رديف اول و الزام خوانده رديف دوم به تنظیم سند خودرو به شماره فوق به نام خواهان 
و محكومیت مشترک خواندگان به پرداخت هزينه دادرسی به مبلغ 1/520/000 ريال و هزينه های نشر آگهی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی 
در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین شعبه شورا و 20 

روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهی در محاکم محترم قضايی شهرستان نیشابور می باشد .
مهر طلب- قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

512/88ان�حصار وراث�ت )97/729(
 نظر به اينكه آقای/خانم مريضه خالور دارای شناس�نامه ش�ماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 97/729 از اين شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمیده فخريان  به شناسنامه 4 در تاريخ 1396/08/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- علی ياسین پناه ف: قنبر علی ش.م: 1060375494 ت.ت: 1352 ص: نیشابور )پسر متوفی(. 
2- ابوالفضل خالور ف: قنبر علی ش.م: 1060421356 ت.ت: 1358 ص: نیشابور )پسر متوفی(. 3- رضا خالور ف: قنبر علی ش.م: 1063999189 
ت.ت: 1366 ص: نیشابور )پسر متوفی(. 4- محمد خالور ف: قنبر علی ش.م: 1050572807 ت.ت: 1372 ص: نیشابور )پسر متوفی(. 5- مصطفی 
خالور ف: قنبر علی ش.م: 1050819391 ت.ت: 1376 ص: نیشابور )پسر متوفی(. 6- مرضیه خالور ف: قنبر علی ش.م: 1050084179 ت.ت: 1368 
ص: نیشابور )دختر متوفی(. 7- زهرا خالور ف: قنبر علی ش.م: 1061108643 ت.ت: 1348 ص: نیشابور )دختر متوفی(. 8- اقدس خالور ف: قنبر 
علی ش.م: 1063398886 ت.ت: 1350 ص: نیشابور )دختر متوفی(. 9- فاطمه خالور ف: قنبر علی ش.م: 1060421348 ت.ت: 1356 ص: نیشابور 
)دختر متوفی(. 10- رقیه خالور ف: قنبر علی ش.م: 1060375508 ت.ت: 1353 ص: نیشابور )دختر متوفی(. 11- مريم خالور ف: قنبر علی ش.م: 
1063961130 ت.ت: 1364 ص: نیشابور )دختر متوفی(. 12- زهره خالور ف: قنبر علی ش.م: 1062860101 ت.ت: 1360 ص: نیشابور )دختر متوفی(. 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يک نوبت اگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يكماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 13  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

512/89ان�حصار وراث�ت )97/728(
 نظر به اينكه آقای/خانم مريضه خالور دارای کد ملی شماره 1050084179 به شرح دادخواست به کالسه 97/728 از اين شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قنبر علی خالور  به شناسنامه 6 در تاريخ 1392/07/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- حمیده فخريان ف: اس�ماعیل ش.م: 1063201726 ت.ت: 1344 ص: نیشابور )همسر 
متوفی( 2- علی ياسین پناه ف: قنبر علی ش.م: 1060375494 ت.ت: 1352 ص: نیشابور )پسر متوفی(. 3- ابوالفضل خالور ف: قنبر علی ش.م: 
1060421356 ت.ت: 1358 ص: نیشابور )پسر متوفی(. 4- رضا خالور ف: قنبر علی ش.م: 1063999189 ت.ت: 1366 ص: نیشابور )پسر متوفی(. 
5- محمد خالور ف: قنبر علی ش.م: 1050572807 ت.ت: 1372 ص: نیشابور )پسر متوفی(. 6- مصطفی خالور ف: قنبر علی ش.م: 1050819391 
ت.ت: 1376 ص: نیشابور )پسر متوفی(. 7- مرضیه خالور ف: قنبر علی ش.م: 1050084179 ت.ت: 1368 ص: نیشابور )دختر متوفی(. 8- زهره 
خالور ف: قنبر علی ش.م: 1062860101ت.ت: 1360 ص: نیشابور )دختر متوفی(. 9- اقدس خالور ف: قنبر علی ش.م: 1063398886 ت.ت: 1350 
ص: نیشابور )دختر متوفی(. 10- فاطمه خالور ف: قنبر علی ش.م: 1060421348 ت.ت: 1356 ص: نیشابور )دختر متوفی(. 11- رقیه خالور ف: قنبر 
علی ش.م: 1060375508 ت.ت: 1353 ص: نیشابور )دختر متوفی(. 12- مريم خالور ف: قنبر علی ش.م: 1063961130 ت.ت: 1364 ص: نیشابور 
)دختر متوفی(. 13- زهرا خالور ف: قنبر علی ش.م: 1061108643 ت.ت: 1348 ص: نیشابور )دختر متوفی(. اينک با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يک نوبت اگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يكماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 13  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

512/90آگهی وقت دادرسی)970433(
خواهان: امید حسین آبادی با وکالت آقای امیر انتظاری دادخواستی به طرفیت خوانده جواد میر عاقل فرزند عبدالرسول به خواسته صدور حكم 
مبنی بر اثبات عقد بیع و تحويل مبیع با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله، تقديم دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه اول دادگله حقوقی نیشابور واقع در نیشابور بلوار جانبازان ارجاع و به کالسه 970970433 ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن 
1397/10/20 و ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان، به تجويز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
رستمی– مدير دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور

512/91آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم )970507(
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 1- محمد حسین صالحیانی فرزند اسماعیل 2- محمد جعفر ناصری فرزند غالمرضا 3- زهره 
ناصری فرزند غالمرضا 4 – قدسیه ناصری فرزند غالمرضا کالسه پرونده: 790507 ح 3 ، وقت رسیدگی: 1397/10/09 ساعت 09:30 صبح، خواهان 
: احمد کريمی فرزند صفر علی با وکالت خانم زهرا صديقی فرزند حسین، خواندگان: زهرا خاکی فرزندمحمد حسین و.. ، خواسته: اثبات عقد بیع. 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم ارجاع گرديده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول 
المكان بودن خواندگان به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در يكی از جرايد 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خواندگان از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت نمايند و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند. چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط 

يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

512/93رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اينكه خانم کبری مرادی مزار فرزند محمد  به شناسنامه شماره 23 به شرح دادخواست به کالسه 97/650 از اين شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد رجائی فرزند غالمحسین به شناسنامه 5 در تاريخ 97/5/21 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- کبری مرادی مزار فرزند محمد ت ت 1344/9/14 ش ش 23صادره از 
حوزه يک بجستان همسر متوفی 2- علیرضا رجائی فرزند احمد ت ت 1362/23/15 ش ش 5629950584 صادره از حوزه يک بجستان فرزند 
متوفی 3- محمد حس�ین رجائی فرزنداحمد ت ت 1384/10/28 ش ش 0781249635 صادره از حوزه س�بزوار فرزند متوفی 4- زهرا رجائی 
فرزنداحمد ت ت 1366/2/1 ش ش 5629990071 صادره از حوزه يک بجستان فرزند متوفی 5- زينب رجائی فرزند احمد ت ت 1369/11/29 ش 
ش 0910056234 صادره از حوزه گناباد فرزند متوفی اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 قانون امور حسبی 
يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 
قاضی شورای حل اختالف بجستان

آگهی فقدان سند مالكیت 
 علی قلی پور کمساری )مالک( با ارائه دو برگ استشهاديه گواهی شده 
به شماره 17338- 97/6/26 دفتر 489 تهران مدعی است که  سند 
مالكیت ششدانگ يک دستگاه آپارتمان در طبقه همكف قطعه اول 
تفكیكی به مساحت 39/3  متر مربع  به شماره 3911/558  اصلی  واقع 
در بخش هفت تهران   که بنام علی قلی پور کمساری ثبت و صادر و 
تسلیم به علت سهل انگاری مفقود گرديده و درخواست صدور المثنی  
سند مالكیت نموده است لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی 
مورخه 72/9/2   ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از 
اسناد فوق و يا وجود  سند مالكیت مذکور نزد خود می با شد از  تاريخ  
نشر اين آگهی ظرف مدت 10 روز به اين منطقه مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالكیت يا سند معامله تسلیم و رسید دريافت  
نمائید تا مورد رسیدگی  قرار  گیرد واال پس از انقضای  مهلت مزبور و 
ن رسیدن واخواهی  نسبت به صدور المثنی سند مالكیت طبق مقررات 

اقدام خواهد شد. 
18167  از طرف رئیس  ثبت منطقه پیروزی تهران – شعبانی 
آگهی  ابالغ اجرائیه طبق ما ده 18 آئین نامه اجرای  مفاد اسناد رسمی 

  بدينوسیله به آقای بیژن دين  جو فرزند حسین به نشانی خ ازادی بعد از 
دانشگاه شريف قدير پالک 32 ابالغ می شود که شرکت لیزينگ ايران 
برای وصول 1 فقره چک برگشتی شماره 422004  مورخ 1386/12/05  
به مبلغ 55/000/000 ريال  به عهده بانک تجارت شعبه پارک دانشجو 
علیه شما اجرائیه صادر و پرونده به کالسه 9701322 در ا ين اداره 
تشكیل شده و با توجه به گزارش مورخ 1397/03/30 مامور ابالغ مبنی 
بر عدم شناسايی آدرس شما در متن سند ابالغ قانونی به شما میسر 
نبوده و بستانكار هم اعالم نموده نمی تواند  آدرسی از شما را جهت 
ابالغ واقعی معرفی نمايد. لذا به موجب تقاضای  بستانكار طی وارده به 
شماره 14018763 مورخه 1397/04/27  و طبق ماده 18 آئین نامه اجراء 
از تاريخ انتشار اين آگهی که روز ابالغ اجرائیه محسوب است چنانچه 
ظرف بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید عملیات 

اجرائی جريان خواهد يافت. 
18170 اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران  
آگهی  ابالغ اجرائیه طبق ما ده 18 آئین نامه اجرای  مفاد اسناد رسمی 

  بدينوسیله به آقای مقصود نیاکان فرزند نعمت اله به شماره  ملی 
0602862779 به نشانی  مرداد 4 پالک 1  ابالغ می شود که شرکت 
لیزينگ ايران برای وصول  مبلغ 68/122/422-  شصت و هشت میلیون 
و صد و بیست و دو هزار و چهارصد و بیست و دو ريال مبلغ چک شماره 
299494 به عهده بانک تجارت شعبه سیزده آبان علیه شما اجرائیه 
صادر و پرونده اجرائی به کالسه 9701243 در ا ين اداره تشكیل شده 
و طبق گزارش مورخ 1397/03/31 مامور اداره پست  محل اقامت شما 
به شرح متن سند شناخته نشده و بستانكار هم اعالم نموده نمی تواند  
آدرسی از شما را جهت ابالغ واقعی معرفی نمايد. لذا به موجب تقاضای  
وارده به شماره 14018762- 1397/04/31 بستانكار و طبق ماده 18 آئین 
نامه اجراء از تاريخ انتشار اين آگهی که روز ابالغ اجرائیه محسوب است 
چنانچه ده روز از پرداخت بدهی خود اقد ام ننمنايید عملیات اجرائی 

جريان خواهد يافت. 
18169 رئیس اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران   - شبیبی 
آگهی  ابالغ اجرائیه طبق ما ده 18 آئین نامه اجرای  مفاد اسناد رسمی 

  بدينوسیله به آقای سیروس حاتمی فرزند حسینعلی به نشانی زيبادشت 
باال شهرک نیروی انتظامی ب7 و 4 شرقی ابالغ می شود که شرکت 
لیزينگ ايران برای وصول 5 فقره چک برگشتی شماره 016960 مورخ 
1385/03/15 به مبلغ 1/385/658 ريال و چک برگشتی  شماره 016954   
مورخ 1384/09/15 به مبلغ 1/385/658 ريال  و چک برگشتی شماره 
016959  مورخ 1385/02/15 به مبلغ 1/385/658  ريال و چک برگشتی 
شماره 016961  مورخ 1385/04/15 به مبلغ 1/385/658 ريال و چک 
برگشتی شماره 016956  مورخ 1384/11/15 به مبلغ 1/385/658 ريال 
به عهده بانک تجارت شعبه شهرک راه آهن علیه شما اجرائیه صادر و 
پرونده به کالسه 9701030 در ا ين اداره تشكیل شده و با توجه به گزارش 
مورخ 1397/03/24 مامور ابالغ مبنی بر عدم شناسايی آدرس شما در 
متن سند ابالغ قانونی به شما میسر نبوده و بستانكار هم اعالم نموده 
نمی تواند  آدرسی از شما را جهت ابالغ واقعی معرفی نمايد. لذا به موجب 
تقاضای  بستانكار طی وارده به شماره 14018754 مورخه 1397/04/31  و 
طبق ماده 18 آئین نامه اجراء از تاريخ انتشار اين آگهی که روز ابالغ اجرائیه 
محسوب است چنانچه ظرف بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمائید عملیات اجرائی جريان خواهد يافت. 
18170 اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران  

512/92رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عبدالرشید زيرک رودی دارای شناسنامه شماره 141 به شرح دادخواست به کالسه 3/302/97 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان روح اله زيرک به شناسنامه 0760161501 در تاريخ 1396/4/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عبدالرشید زيرک رودی ش ش 141 ت ت 1331/6/19 نسبت پدر متوفی 2- زبیده زنده دل 
رودی ش ش 4039 ت ت 1340/11/22 نسبت مادر متوفی 3- فايزه تیموری منقابی ش ملی 0760349150 ت ت 1379/5/24 نسبت همسر متوفی 
و وارث ديگری ندارد.اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی شهرستان خواف

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
بدينوسیله به شرکت کشت و صنعت میعادگذار متحد به شماره ثبت 
150794  به نشانی تهران خ باقرخان بلوار فرزانه نبش خ هفتم پالک 
58  واحد 3 ابالغ می شود که بانک ملت  جهت  وصول طلب خود به 
مبلغ 18/935/448/444 ريال اصل و  خسارت تا تاريخ 97/4/5 و از 
تاريخ  مذکور تا روز وصول طبق مقررات به موجب سند رهنی شماره 
3476- 88/5/19 تنظیمی دفترخانه   شماره 909 تهران  علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی  به کالسه 9701499  در اين اداره 
تشكیل شده و طبق گزارش  مورخ 97/7/7  مامور مربوطه آدرس شما 
بشرح متن سند فوق شناخته نشده و آدرس فعلی شما نیز برای اين اجرا 
مشخص نمی باشد طبق ماده 18  آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه يک مرتبه 
در يكی از جرايد کثیر االنتشار آگهی می شود چنانچه ظرف مدت 10 
روز از  تاريخ انتشار اين آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدامی ننمائید مورد و ثیقه مندرج در سند/ اسناد 
رهنی فوق با تقاضای بستانكار پس از ارزيای از طريق مزايده فروخته و 
از حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتی استیفاء خواهد شد. 

18171 رئیس اداره سوم  اجرای اسناد رسمی – نقیبی 
رأی دادگاه

خواهان محمود جامساز خواندگان ابوالقاسم مجذوب حسینی و کريم سعیدی و بنیاد مستضعفان و جانبازان  خواهان اقای محمودجامسازفرزند تقی 
با وکالت آقای فرزاد فقانی )تحت وکالتنامه شماره 60967( به طرفیت خواندگان آقايان :1_کريم سعیدی فرزند رحیم؛2_ابوالقاسم مجذوب فرزند 
حبیب     3_بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، دادخواستی به خواسته 1، الزام خواندگان به تنظیم سند قطعی انتقال مالكیت قطعه زمین 19079/26 
متر مربعی از پالک 19 اصلی رودهن واقع در رودهن ضلع غربی کارخانه گچ جبل موضوع قولنامه های مورخ های 72/8/6 و 75/10/9،   و دوم مطالبه 
خسارات دادرسی تاريخ طرح دعوا 97/1/29 با ارائه داليل سبق تصرف خوانده اول و پیمايش مقدمات واگذاری و انتقال حقوق تصرفی به خود نسبت 
به قطعه زمین ادعايی )شامل فیشهای واريز وجه به حساب خوانده سوم به تاريخ های فروردين 72 ارديبهشت 72، 72/9/11، 73/4/12( چک شماره 
185830/243/ت 73/5/5 بانک ملی شعبه میرداماد )از خوانده دوم در حق خوانذه سوم( “، نامه مورخ ارديبهشت ماه 72 خوانده سوم به کارشناس 
رسمی دادگستری جهت ارزيابی ملک مذکور دو فقره نظريه کارشناسی از سوی مهندس پرويز غفاری حق و مهندس حسین صفاتی نامه مورخ 
72/3/29 خوانده سوم به خوانده اول مبنی بر واريز وجوه واگذاری نامه مورخ 72/12/10 خوانده سوم به خواهان مبنی بر دعوت جهت بررسی ملک 
مورد تقاضای واگذاری نامه مورخ 73/1/28 خوانده سوم به اداره ثبت رودهن جهت حضور در محل و نقشه برداری و تنظیم صورتمجلس تحديد حدود 
و مساحت نامه مورخ 73/4/8 خوانده سوم به شهرداری رودهن مبنی بر اعالم موافقت با تسطیح محل جهت صدور مجوز ان  ، قولنامه مورخ 72/8/6 
مبنی بر واگذاری حقوق تصرفی از سوی خوانده اول به خوانذه دوم و خواهان دوم و خواهان و قولنامه مورخ 75/10/9 مبنی بر واگذاری حصه خريداری 
شده از سوی خوانده دوم به خواهان مدعی شده که خوانده اول سابقا متصرف اسبق قطعه زمین مطلوب بوده و سپس  پس از اينكه به واسطه وقوع 
مصادره مالكیت اراضی پالک 9 رودهن به خوانده سوم واگذار شده وی پرونده واگذاری تشكیل داده و کلیه مقدمات الزم را پیموده و کلیه شرايط 
در او احراز شده سپس حصه خواندگان اول و دوم و حقوق تصرفی ايشان را خريداری کرده و عملیات واگذاری را تداوم بخشیده و ساير شروط را 
محقق کرده و اما  در ادامه خوانده سوم از واگذاری به وی امتناع کرد ه است فلذا شرح خواسته خواستار الزام خواندگان به تنظیم سند قطعی انتقال 
مالكیت زمین مطلوب شده است خواندگان اول و دوم در جلسات رسیدگی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده اند خوانده سوم دفاع کرده که اوال 
بیعی فیمابین واقع نشد ه تا محمل پذيرش خواسته باشد ثانیا نامه های مورد استناد خواهان همگی مشروط بودهذو اثر مستقل نداشته اند ثالثا بیع 
بايد از سوی شخص ذيصالح وی منعقد شود که در خصوص مورد چنین نشده است دادگاه جهت راستی آزمايی ادعای خواهان مبادرت به ارجاع 
مسئله به کارشناس ثبتی کرده است خواسته خواهان به شرح آتی قابل پذيرش است چون مالكیت سابق و الحق خوانده سوم در پالک 9 اصلی 
رودهن از گذشته تا کنون با مالحظه الف محتويات پاسخ استعالم ثبتی واصله از اداره ثبت رودهن به شماره، ب_ محتويات نظريه کارشناسی واصله 
از کارشناس رسمی منتخب دادگاه در رسته ثبتی )نورخ 97/5/29،(، که آمده سند مالكیت ششدانگ قريه رودهن نمره نه... با کلیه ابینه و اشجار و 
جنگل و قلمستان واقع در قريه مزبور به انضمام چشمه... با حق استفاده از آب بر طبق قانون نحوه ملی شدن آبهای کشور ذيل ثبت شماره 7 صفحه 
49 دفتر جلد  اول  بنام محمد رضا پهلوی ثبت و صادر و تسلیم گرديده که برابر رای شماره 1211/251_63/3/4 دادگاه انقالب اسالمی به مالكیت 
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی در آمده است( محرز است، ارزيابی آن ، حتی اخذ هزينه تشكیل ک و نقشه برداری و نیز منع شهرداری 
از ممانعت از اقدامات فیزيكی و دخل و تصرف ات خواهان در ملک خويش ايجاب و قبول عملی حاصل و واقع شده و لفظ ابزار صرف ايجاب و قبول 
نیست فلذا به شرح فوق خواسته خواهان پذيرفته شده و با استناد مواد 183 ، 190، 191، 193، 244، 269ر  قانون مدنی و مواد 46 و 48 قانون ثبت 
اسناد و امالک و مواد 84، 519، 520 قانون آيین دادرسی مدنی ضمن اينكه دعوای خواهان به طرفیت خواندگان اول و دوم به واسطه عدم مالكیت 
ايشان در مبیع مقرون به قرار رد دعوا نی کند حكم به محكومیت خوانده سوم به تنظیم سند رسمی انتقال مالكیت قطعه زمین قرار رد دعوا می کنذ 
حكم به محكومیت خوانده سوم به تنظیم سند رسمی انتقال مالكیت قطعه زمین 19079/26 متر مربعی از پالک 9 اصلی رودهن واقع در رودهن ضلع 
غربی کارخانه گچ جبل موضوع قولنامه های عادی مورخ های 72/8/6 و 75/10/9 و نیز پرداخت هزينه دادزسی و حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه 
های دستمزد کارشناس بنیزان مضبوط در پرونده هنوی در حق خواهان صاذر نی کنذ رای صادره ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجديد نظر خواهی از سوی 

خوانده سوم در دادگاه تجديد نظر استان تهران است 
محسن پارسا، قاضی علی البدل رودهن
اگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13ائین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابر رای ش�ماره 139660301081005182    97/8/12  هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  و س�اختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پرديس تهران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی عباس زاهدی فرزند خانعلی       به شماره شناسنامه 
145      صادره  از دماوند  در ش�ش دانگ يک قطعه زمین با بنای احداثی به مس�احت 294/48         مترمربع در قس�متی از پالک 296 فرعی از 
23     اصلی واقع در بومهن بلوار امام باالتر از بانک صادرات فروشگاه زاهدی خريداری از مالک رسمی خانعلی زاهدی   محرز گرديده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در 2نوبت به فاصله 15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاريخ انتشار اولین اگهی به مدت 2ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از تاريخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم کنند در صورت انقضای مدت مذکور سند مالكیت صادر خواهد شد تاريخ انتشار اول:97/9/5 

تاريخ انتشار دوم:97/9/20
اصغر منیعی ريیس ثبت اسناد وامالک پرديس

آگهی تحديد حدود عمومی
به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک که در تاريخ ذيل به عمل خواهد آمد به شرح زير اعالم می گردد پالک 363 فرعی از 6 اصلی بی 
بی صديقه سیدی فرزند سید عباس به شماره شناسنامه 18438 صادره از مشهد شماره ملی 0934585741 نسبت به شش دانگ يک قطعه 
زمین محصور به مساحت 724/40 متر مربع واقع در گلدره پرديس پالک 224 فرعی از 22 اصلی امیر حسین مرتضوی فرزند غالمحسن به شماره 
شناسنامه 420 صادره از تهران شماره ملی 0450733521 نسبت به شش دانگ يک باب خانه به مساحت 250/01 متر مربع واقع در قريه واصفجان 
پرديس  به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک تحديد حدود عمومی در روز شنبه مورخه 97/10/1 رأس ساعت 11 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذاو   از مالكین و مجاورين و اصحاب حقوق دعوت می شود روز مقرر در محل ملک حضور بهم رسانند و چنانچه هر يک از 
صاحبان امالک يا نماينده قانونی آنان در محل حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت با رعايت حدود مجاور تحديد حدود خواهد شد و هر کس 
نسبت به حدود ارتفاقی پالک اعتراض داشته باشد ظرف مدت 30 روز از تاريخ تحديد حدود اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و رسید دريافت 
دارند ضمنا برابر ماده 86 قانون مذکور بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض دادخواست به مرجع ذيصالح قضايی تقديم نمايد در غیر 
اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسلیم و برابر 
مقررات عملیات ثبتی ادامه خواهد يافت. تاريخ انتشار 97/9/3 بدلیل عدم چاپ روزنامه در تاريخ 97/9/3  آگهی در تاريخ 97/9/5 چاپ می گردد
اصغر منیعی ريیس اداره ثبت اسناد و امالک پرديس  

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

 برابر رای 139760301081003995   مورخه 6/21/ 97  هیأت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پرديس تهران تصرفات مالكانه بال معارض سروش روح افزائی    فرزند يونس  بشماره شناسنامه 1184   صادره 
از تهران   در شش دانگ يک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  225/19   متر مربع در قسمتی از پالک 4 فرعی از 3 اصلی  واقع در سیاه 
سنگ خیابان صاحب الزمان پالک 32 و 34  خريداری از مالک رسمی آقای  حسین صادقی پور     محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید . ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد .تاريخ انتشار نوبت اول :20/ 97/8 و تاريخ انتشار. نوبت دوم  97/9/5  
 اصغر منیعی  ريیس اداره ثبت اسناد و امالک پرديس

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی 
بدينوسیله به آقای محمدعلی فیض آبادی فرزند  مراد علی که به به موجب دادنامه شماره 9709978911300322 در پرونده کالسه  970324 به 
خواسته  پرداخت مبلغ 100/000/000  ريال بابت اصل خواسته  بعالوه 2/190/000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخیر تاديه از تاريخ چک تا 
يوم الوصول  و مبلغ 1/800/000 ريال حق الوکاله وکیل در حق خواهان آقای رضا براتعلی  با وکالت آقای محمد سرلک محكوم  گرديده است ابالغ 
می شود چنانچه نسبت به حكم  صادره اعتراض دارند ظرف بیست روز از تاريخ انتشار اين آگهی اعتراض خود را به اين مرجع واقع در محالت خ 
15 خرداد مجتمع شوراهای حل اختالف تسلیم نمايد. بديهی است پس از انقضای  مهلت مذکور نامبرده حق تجديد نظر خواهی نسبت به حكم 
صادر شده نزد محاکم عمومی  حقوقی شهرستان محالت را خواهد داشت. در غیر اين صورت پس از انقضای  مهلت های مقرر طبق مقررات 

قانونی اقدام خواهد شد. 
3906 - رئیس  شعبه سوم شورای حل اختالف محالت 

دادنامه 
پرونده کالس�ه 9709987419100434   ش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی  دادگس�تری شهرس�تان کهگیلويه   دهدشت  تصمیم نهايی  شماره 
9709977419100968  خواهان:   مدينه نورانی خو فرزند خانعلی  به نشانی فیلگاه روستای صنوگان  خوانده :  علی قاسمی پدنكی  فرزند محمدتقی 
مجهول المكان خواسته: طالق به درخواست زوجه گردشكار: به تاريخ 97/8/22 دروقت فوق العاده  جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  دهدشت 
به تصدی امضاء کننده تشكیل پرونده کالسه  فوق تحت نظر است دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتويات پرونده ختم رسیدگی  را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال انشاء رای می نمايد. رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان  خانم مدينه نورانی  خو  فرزند خانعلی  به طرفیت  آقای علی 
قاسمی پدنكی فرزند محمدتقی  به خواسته الزام خوانده  به طالق جهت اجرای صیغه طالق به لحاظ عسر و حرج به خاطر ترک زندگی مشترک به مدت 
بیش از يک سال با اين توضیح که خواهان  در تشريح خواسته خويش  اجماال اظهار نموده خوانده  همسر شرعی و قانونی وی بوده که قريب به بیش 
از يک سال زندگی مشترک را ترکو از انجام وظايفش امتناع نموده است همچنین تاکنون نفقه ای  پرداخت ننموده و اد امه زندگی  مشترک به  لحاظ 
عسر و حرج پیش آمده غیر قابل تحمل می باشد. دادگاه ضمن ا حراز رابطه  زوجیت دائم طرفین دعوی به استناد تصوير  مصدق رونوشت سند رسمی 
نكاح پیوست پرونده  با عنايت به مجموع ا وراق و محتويات پرونده و  مفاد  دادخواست تقديمی و اظهارات خواهان به شرح  جلسه دادرس مضبوط 
در  پرونده نظر به اينكه مساعی دادگاه و داور زوجه در جهت اصالح ذات البین موثر واقع نگرديده و زوجه به لحاظ عدم شناسايی در نشانی اعالمی از 
ناحیه خواهان و  علیرغم  نشر آگهی داوری  معرفی ننموده و زوجه اصرار بر جدايی داشته مالحظه اظهارات و  مفاد  گواهی گواهان تعرفه شده به شرح 
صفحات 20 و 21 پرونده که متفقا اظهار نموده اند که خوانده  همسر   دائمی خواهان بیش از  يک سال و چند ماه زندگی  مشترک  را ترک  نموده و هیچ 
گونه خبر و اطالعی  از وی در دسترس نمی باشد و مخارج خواهان توسط پدرس تهیه و تامین می گردد که با اين وصف ترک زندگی مشترک  توسط 
زوج و عدم  حضور در زندگی  مشترک با زوجهو عدم تامین معاش خانواده باعث ايجاد عسر و حرج جهت ادامه زندگی مشترکبوده و اين عسر و حرج 
ادامه زندگی را غیر قابل  تحمل نموده است از طرفی خوانده  علیرغم  نشر  آگهی در جلسه دادرسی حضور نیافته  دلیل و مدرکی مبنی بر رد خواسته و 
تعرض به دالئل ابرازی خواهان ارائه ننموده است. فلذا دادگاه مستندا به مواد 1130 و 1146 قانون مدنی و مواد 26  و 27  و 29  و 31 و 33  قانون حمايت  
از خانواده  مصوب 91 حكم به الزام زوج به طالق زوجه از نوع بائن در يكی از دفاتر رسمی ثبت طالق با شرايط ذيل صادر و اعالم می دارد. 1. زوجه حقوق 
مالی  خود شامل  مهريه نفقهو اجرت المثل ايام زوجیت را به زوج بذل نموده است. 2.  جهیزيه زوجه  در تصرف خودش می باشد.  3. زوجین فاقد اوالد 
مشترک می باشند زوجه حسب گواهی پزشكی قانونی   شماره 97/743/1/2163/1  مورخ 97/8/9 فاقد حمل می باشد. رعايت شرايط صحت اجرای 
صیغه طالق از  حیث شرعی و قانونی بر عهده مجری صیغه طالق  خواهد بود. مدت ا عتبار حكم طالق جهت تسلیم به دفترخانه ثبت طالق   شش ماه 
پس از ابالغ  رای فرجامی يا انقضای مهلت فرجام خواهی است. در صورت امتناع زو ج  از حضور در  دفترخانه ثبت طالق به سردفتر در  جهت اجرای 
صیغه طالق نمايندگی تفويض می شود. رای صادره غیابی  ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل 

تجديد نظر خواهی در محاکم محترم  تجديد نظر استان خواهد بود. 
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دهدشت 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 
   کالسه پرونده: 3/363/96  وقت رسیدگی: 97/9/21 ساعت 9 صبح  خواهان: موسسه مالی و اعتباری آرمان با مديريت شعبانپور  با وکالت احمد 
پروانه به آدرس  کنگاور بلوار  قلیوند دفتر وکالت ا حمد پروانه  خوانده : 1. شهاب فشخورانی فرزند محمدرسول 2. فروتن سلیمی فرزند  عبدالحمید  
3.  رامین دلفانی  فرزند صید علی آدرس هر سه نفر مجهول المكان  خواسته: حكم به محكومیت تضامنی  خواندگان به پرداخت  مبلغ 21300000 
ريال به عنوان اصل خواسته  تا تاريخ 92/6/16  و از اين تاريخ تا اجرای حكم خسارات تاخیر روزانه مبلغ 19258  ريال به عنوان خسارت قرارداد به 
انضمام محاسبه کلیه خسارات قانونی اعم از هزينه های دادرسی و حق الوکاله وکیل وکیل خواهان  دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه سوم ارجاع گرديده وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المكان بودن خوانده  به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه  و به تجويز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در رو زنامه حمايت آگهی می شود تا خوانده  از تاريخ نشر آخرين آگهی 
ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن ا عالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و  ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهم رساند  چنانچه بعدا ابالغی به  وسیله آگهی الزم شود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده روزخواهد بود. 
مدير دفتر شعبه  سوم دادگاه عمومی کنگاور 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 
   کالسه پرونده: 3/364/96  وقت رسیدگی: 97/9/21 ساعت 9:30 صبح  خواهان: موسسه مالی و اعتباری آرمان با مديريت شعبانپور  با وکالت 
احمد پروانه به آدرس  کنگاور بلوار  قلیوند دفتر وکالت احمد پروانه  خوانده : 1. زينب سامیری فرزند علی 2. علی سامیری فرزند عباس آدرس 
هر دو نفر مجهول المكان خواسته: حكم به محكومیت تضامنی  خواندگان به پرداخت  مبلغ  چهارده میلیون و ششصد و هفتاد و دو هزار ريال به 
عنوان اصل خواسته  تا تاريخ 92/5/22  و از اين تاريخ تا اجرای حكم خسارات تاخیر روزانه مبلغ 12461 ريال به عنوان خسارت قرارداد به انضمام 
محاسبه کلیه خسارات قانونی اعم از هزينه های دادرسی و حق الوکاله وکیل وکیل خواهان  دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه سوم ارجاع گرديده وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المكان بودن خوانده  به درخواست خواهان و دستور دادگاه  و به 
تجويز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در رو زنامه حمايت آگهی می شود تا خوانده  از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن ا عالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و  ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 

بهم رساند  چنانچه بعدا ابالغی به  وسیله آگهی الزم شود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده روزخواهد بود. 
مدير دفتر شعبه  سوم دادگاه عمومی کنگاور 

مفقودی
برگ س�بز س�واری پژو GLX 405مدل 1393 به ش�ماره ش�هربانی 78- 986ه�71  و شماره موتور 
124K0549042  و شماره شاسی NAAM01CA6EK658914 به نام محمود درخشی مفقود و از در 

جه اعتبار ساقط است. 

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به:  روزنامه حمايت کالسه پرونده: 820/5/97  وقت رسیدگی: به روز دوشنبه تاريخ 97/10/3 ساعت 16/00 خواهان: محمد جواد سلوکی  خوانده: 1- 
فخرالدين محمدی 2- علی راستگو  خواسته: مطالبه طلب  خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به 
شعبه شورای حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المكان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان ودستورشورا 
و بتجويزماده72قانون آئین دادرسی مدنی با عنايت ماده19قانون شورا های حل اختالف مراتب يک نوبت دريكی ازجرايد کثیراالنتشارآگهی می 
شود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفتر شورامراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم داد خواست وضمائم 
رادريافت نمايد ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراين شوراحاضرشويد در صورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب وشوراغیابا«اتخاذ 

تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط يک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
 م الف 2959 مديردفترشعبه 5 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای مسعود طیوری فرزند قربانعلی
خواهان خانم شهین يگانه  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مسعود طیوری به خواسته طالق مطرح که به اين شعبه ارجاع وبه شماره پرونده 
کالس�ه 9709982885201091شعبه دوم دادگاه خانواده دادگستری شهرستان اسالمشهرثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/10/02 ساعت 10:00 
تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73 آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يک 
نوبت دريكی ازجرايد کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس ازتاريخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه ثانی داد خواست و ضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.م الف 2967
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده(دادگستری شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای فرخ خلف فرزند اسداله
خواهان آقای قربانعلی کاظمی گنجی باوکالت آقای صادق جلیلی صالح   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای فرخ خلف به خواسته الزام به تنظیم 
س�ند رسمی ملک به پالک ثبتی 2/2597 مطرح که به اين ش�عبه ارجاع وبه شماره پرونده کالس�ه 9709982885600719وبايگانی 970729 
ش�عبه شش�م  دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان اسالمشهرثبت ووقت رس�یدگی مورخ 1397/10/08ساعت 12 تعیین که حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده73 آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يک نوبت دريكی ازجرايد 
کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس ازتاريخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی داد 

خواست و ضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
م الف 2955متصدی اموردفتری دادگاه شعبه ششم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: ناصر زالی  کالسه پرونده: 613/2/97 وقت رسیدگی: به روز يكشنبه  تاريخ 97/10/2 ساعت 16/00 خواهان: میثم جاللوند – اسالمشهر 
ابرين خ شهدای ايرين ک شهید رمضانی انتهای ک پ26خوانده: ناصر زالی خواسته: مطالبه وجه  خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری 
اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گرديده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المكان بودن خوانده 
بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجويزماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در يكی ازجرايد کثیراالنتشار آگهی می شود 
تاخوانده از تاريخ نشرآگهی ظرف يک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم داد خواست وضمائم را دريافت نمايد 
ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراين دادگاه حاضرشويد در صورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط يک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 2956 مديردفترشعبه 2 شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
خانم آمنه سادات هاشمی  بشماره شناسنامه 5 فرزند میرافضل  متولد 1333 صادره میانه ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواستی بشماره 946/13/97 تقديم اين حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان صونا مددی فندقلوئی فرزند عبداله به شماره 
شناس�نامه 26 درتاريخ 95/5/30 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- آمنه سادات هاشمی فرزند میرافضل 
ش.ش5دخترمتوفی اينک پس ازانجام تشريفات مقدماتی جهت انتشار درجرائد ارسال می شود تا يک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی 

دارد يا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاريخ نشر آگهی ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد وابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.
م الف 2958 رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
آقای سالم اله اسدی بشماره شناسنامه 584 فرزند يداله متولد 1341 صادره هشترود ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواستی بشماره 947/13/97 تقديم اين حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان حسین اسدی فرزند سالم اله به شماره شناسنامه 
1363 درتاريخ 97/8/8 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- قزخانم سیفی فرزند جواد ش.ش666مادرمتوفی2- 
س�الم اله اس�دی فرزند يداله ش.ش584پدرمتوفی اينک پس از انجام تشريفات مقدماتی جهت انتش�ار درجرائد ارسال می شود تا يک نوبت 
منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد يا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاريخ نشرآگهی ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد و ابالغ گواهی 

الزم صادرخواهد شد.
 م الف 2974 رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
آقای کريم عالمیرزره ناس بش�ماره شناس�نامه 17298 فرزند مطلب متولد 1335 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 927/13/97 تقديم اين حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان ناری مطلبی کل تپه فرزند نعمت به 
شماره شناسنامه 46 درتاريخ 97/4/28 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- کريم عالمیرزره ناس فرزند مطلب 
ش.ش17298پسرمتوفی2- رحیمه عالمیرزره ناس فرزند مطلب ش.ش17302دخرمتوفی اينک پس از انجام تشريفات مقدماتی جهت انتشار 
درجرائد ارسال می شود تا يک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد يا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاريخ نشر آگهی ظرف يكماه به 

دادگاه تقديم دارد و ابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد. م الف 2974 
رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

دادنامه
پرونده کالسه 9609981770200618 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کردکوی تصمیم نهايی شماره 9709971770200651 بايگانی 
960629 خواهان بانک سپه با وکالت خانم ستاره عارف پور فرزند صفرعلی به نشانی استان گلستان – شهرستان کردکوی – شهر کردکوی – خیابان 
ولیعصر – عدالت 17 – جنب نانوايی – مجتمع مس�كونی عقیق – طبقه اول ش�مالی خواندگان 1- آقای علیرضا عرب زاده فرزند قنبر 2- آقای 
عبدالخالق مازندرانی فرزند ابراهیم 3- آقای محفوظ مازندرانی فرزند جمال همگی به نشانی خواسته ها 1- مطالبه خسارت تاخیر تاديه 2- مطالبه 
وجه بابت قرارداد رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم ستاره عارف پور به وکالت از بانک سپه استان گلستان به طرفیت آقايان 1- علیرضا عرب 
زاده فرزند قنبر 2- عبدالخالق مازندرانی فرزند ابراهیم 3- محفوظ مازندرانی فرزند جمال به خواسته محكومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
122/414/650 ريال شامل 37/967/488 ريال اصل تسهیالت و 5/726/387 ريال سود و 78/720/775 ريال تاخیر تاديه تا تاريخ 96/10/14 و 
تاخیر روزانه به مبلغ 67/076 ريال معادل 20 درصد سالیانه از تاريخ 96/10/14 تا اجرای کامل حكم ، به انضمام هزينه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
مورد استدعاست بدين توضیح که وکیل خواهان بیان داشته به موجب قرارداد تسهیالت شماره 17850776 تاريخ 1385/12/22 خوانده رديف 
اول با ضمانت ساير خواندگان اقدام به دريافت تسهیالت از بانک سپه نموده است متاسفانه علیرغم ابالغ اخطاريه هیچ اقدامی جهت بازپرداخت 
ننموده است و موجبات ضرر و زيان را ايجاد کرده ... تقاضای صدور حكم محكومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 122/414/650 ريال شامل 
37/967/488 ريال اصل تسهیالت و 5/726/387 ريال سود و 78/720/775 ريال تاخیر تاديه تا تاريخ 96/10/14 و تاخیر روزانه به مبلغ 67/076 
ريال معادل 20 درصد سالیانه از تاريخ 96/10/14 تا اجرای کامل حكم ، به انضمام هزينه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست خواندگان 
از طريق نشر آگهی در روزنامه فن آوران به شماره 3065 تاريخ 13 مرداد 97 به رسیدگی دعوت که در جلسه حضور نیافته اند اليحه ای تقديم 
ننموده اند وکیلی نیز تعرفه نكرده اند علی هذا دادگاه با توجه به قرارداد که نماد اراده طرفین بوده و مندرجات ان مصون از هر گونه ايراد و اعتراض 
باقی مانده خواسته خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 ، 303 ، 502 ، 503 ، 515 ، 519 ، 522 از قانون آيین دادرسی مدنی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصالحی قانون عملیات بانكی بدون ربا و ماده واحده نحوه وصول مطالبات بانكها 
و قانون تسهیل در پرداخت تسهیالت ، حكم محكومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 122/414/650 ريال شامل 37/967/488 ريال اصل 
تسهیالت و 5/726/387 ريال سود و 78/720/775 ريال تاخیر تاديه تا تاريخ 96/10/14 و تاخیر روزانه به مبلغ 67/076 ريال معادل 20 درصد 
سالیانه از تاريخ 96/10/14 تا اجرای کامل حكم ، به انضمام هزينه دادرسی به مبلغ 4/940/000 ريال و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه از باب تسبیب له 
خواهان صادر و اعالم می نمايد مقرر است قبل از صدور اجرائیه ما به التفاوت هزينه دادرسی به ماخذ محكوم به اخذ و فیش ضمیمه پرونده گردد 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجديدنظرخواهی 

در محاکم تجديدنظر استان گلستان می باشد .
9840 رئیس شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی شهرستان کردکوی – حسن براری

دادنامه
پرونده کالسه 9709981765100395 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان علی اباد کتول تصمیم نهايی شماره 9709971765100719 بايگانی 
970403 خواهان ها 1- آقای محمد رضا قربانی فرزند حسینعلی 2- آقای جواد قربانی فرزند حسینعلی با وکالت اقای جابر اکبری فرزند اسمعیل به 
نشانی استان گلستان – شهرستان علی آباد – علی آباد – چهارراه جنگلده خواندگان 1- آقای سید عبداله حسینی فرزند سید مهدی به نشانی 
استان گلستان – شهرستان گرگان – شهر گرگان – بهاران 1 – مجتمع امیر – طبقه 4 – منزل اسالمی 2- خانم نرجس بیگم حسینی فرزند سید 
مهدی به نشانی استان گلستان – شهرستان گرگان – شهر گرگان – سازمان آب بهمن غربی خ دی مجتمع پارديک – طبقه اول – واحد 3 – منزل 
حسینی 3- خانم حوريه بیگم حسینی فرزند سید مهدی 4- خانم هاجر بیگم حسینی فرزند سید مهدی 5- آقای سید علی حسینی فرزند سید 
مهدی 6- خانم کبری آجودانی همگی به نشانی 7- خانم فاطمه بیگم حسینی فرزند سید مهدی به نشانی استان گلستان – شهرستان علی آباد – 
علی آباد – خیابان کمیته امداد – فرشته 2 8- خانم ام البنین حسینی فرزند سید مهدی به نشانی استان گلستان – شهرستان علی آباد – علی آباد 
– خیابان مزرعه – روبروی خیابان ابراهیمی – مغازه مرحوم حسینی 9- آقای سید رضا حسینی فرزند سید مهدی به استان گلستان – شهرستان 
علی آباد – شهر علی آباد – خ مزرعه بهشت 20 مدرسه عباس شهید منزل رمضان خدری 10- آقای سید ابوالفضل حسینی فرزند سید مهدی به 
نشانی استان گلستان – شهرستان رامیان – شهر خان ببین – مسكن مهر خان ببین 11- آقای سید محمد حسینی فرزند سید مهدی به نشانی 
استان سمنان – شهرستان شاهرود – شهر بسطام - قاسم آباد ورودی 1 – درب 4 12- آقای سید محمود حسینی فرزند سید مهدی به نشانی استان 
گلستان – شهرستان علی آباد – شهر علی آباد – مهديه 13- آقای سید حواد حسینی فرزند سید مهدی به نشانی استان گلستان – شهرستان 
گرگان – گرگان – خیابان شهرک آبیاری – مجتمع آسا – نیشابوری 3 – طبقه 1 – منزل شخصی خواسته اثبات وقوع بیع دادگاه با توجه به اوراق 
و محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد رای دادگاه در خصوص دادخواست آقايان 1- جواد قربانی 
2- محمد رضا قربانی هر دو با وکالت آقای جابر اکبری به طرفیت آقای 1- سید جواد حسینی 2- ام البنین حسینی 3- سید رضا حسینی 4- سید 
ابوالفضل حسینی 5- نرجس بیگم حسینی 6- سید محمود حسینی 7- سید محمد حسینی 8- حوريه بیگم حسینی 9- فاطمه بیگم حسینی 
10- کبری آجودانی 11- سید علی حسینی 12- هاجر بیگم حسینی 13- سید عبداله حسینی به خواسته اثبات وقوع عقد بیع موضوع قرارداد عادی 
مورخه 96/05/12 در خصوص يک باب مغازه و منزل مسكونی به مساحت حدود 167 مترمربع واقع در علی آباد کتول خیابان مزرعه دادگاه نظر به 
دادخواست تقديمی خواهان مالحظه قولنامه عادی مورخه 96/05/12 که به امضاء خواندگان به عنوان فروشنده رسیده است و خواندگان علیرغم 
ابالغ در جلسات دادرسی حاضر نشده اند و دلیلی بر رد دعوی خواهان ارائه ننموده اند فلذا دادگاه دعوی خواهان ها را وارد دانسته و به استناد 
مواد 10 و 219 و 220 و 338 قانون مدنی و 198 قانون آيین دادرسی مدنی حكم به اثبات وقوع عقد بیع موضوع قولنامه عادی مورخه 96/05/12 فی 
ما بین خواهان ها و خواندگان را صادر و اعالم می دارد رای صادره نسبت به خواندگان رديف 2 و 4 و 13 حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجديدنظرخواهی در محاکم تجديدنظر استان گلستان و نسبت به ساير خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 

محكمه و پس از ان قابل تجديدنظرخواهی در محاکم محترم تجديدنظر استان گلستان می باشد .
9812 رئیس شعبه دوم محاکم حقوقی شهرستان علی آباد کتول – فرهنگ مهر

دادنامه
پرونده کالسه 9709981788400098 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گنبد کاووس تصمیم نهايی شماره 9709971788400245 بايگانی 
970170 خواهان آقای عزيز شهرکی فرزند ابراهیم با وکالت خانم نفیسه مسعودی فرزند قوشه به نشانی گلستان – گنبد کاووس – گنبد کاووس 
خ طالقانی غربی نرسیده به چهارراه فردوسی مجتمع ديدار ط 3 واحد 13 خواندگان 1- آقای محمد سعید آق فرزند پیخی 2- آقای محمد صادق 
عظیمی اينچه برون فرزند بیک محمد 3- آقای اراز سلطان مختومی 4- آقای بهرام گلدی کوچک فرزند کوچک 5- آقای ارازقلی مختوملی فرزند 
رجب 6- آقای امان قلی مختومی فرزند عاشور 7- اقای محمد قلی قربان سیدی فرزند بهرام قلی 8- آقای مراد سارلی فرزند قربان 9- خانم بی بی 
عشرت فرزند سنگر 10- آقای آيدقدی سقلی فرزند مشدقلی 11- آقای جعفرقلی اسكندری فرزند تاشلی 12- آقای جالل الدين آتابای فرزند اراز 
قلیچ 13- آقای عاشر دردی گوک فرزند تاشلی 14- آقای قونج حسن مختومی فرزند قربان 15- آقای گوکی بدراقی فرزند مراد 16- آقای بیكی 
آرش فرزند نوروز 17- اقای دردی محمد مختومی فرزند رجب 18- آقای عبدی کرجه س�یدی فرزند دردی 19- آقای تاقان دردی نوری فرزند 
جعفربای 20- آقای اق محمد مختومی فرزند عطا 21- آقای صفر کوچكی فرزند حیدر 22- آقای احمد آقا سبحانی فرزند محمد نفس 23- آقای تاج 
محمد مختومی فرزند قربان 24- آقای عبدالمجید مختومی فرزند میر علی 25- آقای پايلی سید مختومی فرزند نورپله 26- آقای دوندی مختومی 
فرزند میرعلی 27- آقای حاجی محمد مختومی فرزند امان گلدی همگی به نشانی مجهول المكان 28- آقای اوغل خان عشرت فرزند رحمن بردی 
29- آقای محمد نفس عشرت فرزند رحمن بردی 30- خانم جمیله عشرت فرزند رحمن بردی 31- اقای آی محمد عشرت فرزند رحمن بردی 
32- خانم خیرالنساء عشرت فرزند رحمن بردی 33- خانم خديجه عشرت فرزند رحمن بردی همگی به نشانی استان گلستان – شهرستان گنبد 
کاووس – گنبد کاووس - روستای پلی حاجی 34- آقای متین عشرت فرزند رحمن بردی با نمايندگی آقای سید علی اکبر جعفری مهر فرزند 
سید مقصود به نشانی استان گلستان – شهرستان گنبد کاووس – شهر گنبد کاووس – شهرک بهارستان – خیابان 30 متری گلستان کوچه 
دوم 35- آقای غالم محمد زائی فرزند امیر به نشانی استان گلستان – شهرستان گنبد کاووس – شهر گنبد کاووس – خیابان علوی – کوچه 29 
پالک32 26- جهاد کشاورزی کل ) امور اراضی ( استان گلستان به نشانی استان گلستان – شهرستان گرگان – گرگان – خیابان شهید بهشتی 
روبروی دانشگاه گلستان خواسته ها 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- اثبات وقوع بیع 3- خلع يد 4- الزام به تنظیم سند رسمی ملک رای دادگاه در 
اين پرونده آقای عزيز شهرکی با وکالت خانم نفیسه مسعودی دعوايی به طرفیت آقای آی محمد ، اوغل خان ، متین ، محمد نفس و خانم ها خديجه 
، جمیله ، خیرالنساء همگی به شهرت عشرت و آقايان عاشردردی گوک ، محمد سعید آق ، ناقان دردی نوری ، بی بی عشرت ، محمد قلی قربان 
سیدی ، صفر کوچكی ، جعفر قلی اسكندرلی ، امان قلی مختومی ، قونج حسن مختومی ، آق محمد مختومی ، دردی محمد مختومی ، عبدالمجید 
مختومی ، دوندی مختومی ، ارازقلی مختوملی ، آيدقدی سقلی ، پايلی سید مختومی ، عبدی کرجه سیدی ، بیكی آرش ، مراد سارلی ، بهرام گلدی 
کوچک ، حاجی محمد مختومی ، تاج محمد مختومی ، احمد آقا سبحانی ، گوکی بدراقی ، جالل الدين آتابای ، محمد صادق عظیمی اينچه برون ، 
اراز سلطان مختومی و جهاد کشاورزی کل ) امور اراضی ( استان گلستان به خواسته اثبات بیع نسبت به يک قطعه زمین زراعی به مساحت يک 
هكتار از پالک ثبتی 4078 فرعی از 1 اصلی بخش 10 گنبد ، الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی و خلع يد از زمین مزبور مطرح کرده است صرف نظر 
از اينكه دعوی الزام به تنظیم سند و خلع يد از نظر ارکان رسیدگی دو موضوع متفاوت بوده  و باهم ديگر قابل رسیدگی نمی باشد با عنايت به اينكه 
حسب استعالم ثبتی به عمل امده از اداره ثبت اسناد و امالک گنبد مالک شش دانگ پالک ثبتی فوق آقای احمد قلی محمدی بوده که مشمول 
قانون کشت موقت بوده و برابر اسناد رسمی متعدد به اشخاص غیر انتقال و اسناد مالكیت صادر شده است بنابراين دعوی مطروحه به کیفیت قانونی 
طرح نشده و مستندا به ماده 2 قانون ايین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست 

روز پس از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در مرجع محترم تجديدنظر استان گلستان می باشد .
9737 دادرس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی گنبد کاووس – مجید علیزاده اردبیلی    

آگهی ابالغ دادنامه
ش�عبه 3 دادگاه عموم�ی حقوق�ی گ�رگان دادنام�ه ش�ماره دادنام�ه 9709970059900451 تاري�خ تنظی�م 1397/08/26 ش�ماره پرون�ده 
9709980059900167 شماره بايگانی شعبه 970306 پرونده کالسه 9709980059900167 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهايی 
ش�ماره 9709970059900451 خواهان آقای محمد رضا صفرزاده فرزند علی با وکالت آقای روح اله صالح المومنین فرزند محمد رضا به نش�انی 
استان گلستان – شهرستان گرگان – شهر گرگان – جاده ناهارخوران – بین عدالت 75/2 و 77 مجتمع خرم – طبقه 3 – واحد 8 و آقای حسین 
تازيک فرزند محمد به نشانی استان گلستان – شهرستان گرگان – شهر گرگان – خ ولیعصر بین عدالت 49 و 51 مجتمع پزشكی گلستان – طبقه 
دوم خواندگان 1- موقوفه عام با تولیت اداره اوقاف گرگان 2- موقوفه خاص علی اکبر موحدی با تولیت آقای رحمت اله موحدی همگی به نشانی 
استان گلستان – شهرستان گرگان – شهر گرگان – خیابان شهید رجايی – اداره کل اداره اوقاف شهرستان گرگان 3- امور تعاون  و امور روستاها 
به نشانی استان گلستان – شهرستان گرگان – شهر گرگان – 30 متری ايت اله کاشانی – روبروی مرکز تحقیقات کشاورزی 4- سازمان جهاد 
کشاورزی استان گلستان به نشانی گرگان خ شهید بهشتی روبروی دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی 5- اداره کل اوقاف و امور خیريه استان 
گلستان استان گلستان – شهرستان گرگان – شهر گرگان – شهید رجائی – مقابل کالنتری 13 6- آقای حسن افشار گنگاور فرزند محمد 7- آقای 
عبدالصمد شرفی فرزند علی همگی به نشانی مجهول المكان 8- موقوفه عام با تولیت اقای علی سمنانی به نشانی استان گلستان – شهرستان 
گرگان – شهر گرگان – خیابان شهید رجايی – اداره کل اوقاف شهرستان گرگان ) آقای علی سمنانی موقوفه بزرگ رضوی است ( 9- موقوفه عام 
با تولیت اقای رحمت اله موحدی به نشانی استان گلستان – شهرستان گرگان – شهر گرگان – خیابان شهید رجايی – اداره کل اوقاف شهرستان 
گرگان 10- اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان  به نشانی گلستان - شهرستان گرگان – بخش مرکزی – شهر گرگان – شالیكويی – خیابان 
ولی عصر – خیابان عدالت 21 ) تیمسار کمانگری ( پالک 0 – طبقه دوم خواسته ها 1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- مطالبه خسارت دادرسی 
3- افراز ملک 4- اثبات وقوع بیع 5- اثبات مالكیت ) مالی غیر منقول ( رای دادگاه در خصوص دادخواست تقديمی آقايان حسین تازيک فرزند 
محمد و روح اله صالح المومنین فرزند محمد رضا به وکالت از آقای محمد رضا صفرزاده فرزند علی به طرفیت آقای عبدالصمد شرفی فرزند علی و 
حسن افشار گنگاور فرزند محمد و موقوفه عام با تولیت اداره اوقاف گرگان و اداره کل اوقاف و امور خیريه استان گلستان و موقوفه عام  با تولیت 
آقای رحمت اله موحدی و امور تعاون و امور روستاها و موقوفه خاص علی اکبر موحدی با تولیت آقای رحمت اله موحدی و سازمان جهاد کشاورزی 
استان گلستان و موقوفه عام با تولیت آقای علی سمنانی و اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان به خواسته اثبات وقوع بیع و افراز ملک و 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک و اثبات مالكیت نسبت به يک قطعه زمین زراعی به مساحت 209 مترمربع واقع در پالک ثبتی شماره 12 اصلی واقع 
در دهستان کوهپايه و ابطال سند و مطالبه خسارت دادرسی با بررسی و مداقه در محتويات پرونده مالحظه می گردد دعوی خواهان برابر با قانون 
طرح نشده است زيرا احدی از خواندگان به نام عبدالصمد شرفی فرزند علی طبق گواهی استعالمی از ناحیه اداره ثبت احوال در تاريخ 1388/1/27 
فوت نموده است و طرح دعوی علیه متوفی فاقد وجهه قانونی می باشد و در واقع می بايست دعوی به طرفیت وراث ايشان مطرح می گرديد که 
در ما نحن فیه اين مهم محقق نشده است لهذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد 
دعوی خواهان را صادر و اعالم می نمايد رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجديدنظر در محاکم تجديدنظر استان گلستان می باشد .
9893 رئیس شعبه 3 حقوقی دادگستری گرگان – زمانی کیاسری
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رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقاي علي علي نژاد مطلق قصاب داراي شماره شناسنامه 0410330477 به شرح دادخواست به کالسه 
905/1/97  از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود علي 
نژاد مطلق قصاب بشناسنامه شماره 713 درتاریخ 97/8/1  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکرعلي علي نژاد مطلق قصاب 
داراي ش�ماره شناسنامه 0410330477 متولد 1372 پسرمتوفی 2- اهالم علي نژاد مطلق قصاب دارای 
شماره شناسنامه 12897 متولد 1365 دخترمتوفی 3- لیلي طالبي دارای شماره شناسنامه 10 متولد 1344 
همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای 

حل اختالف شهرستان قرچک تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
   1825   رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کالسه پرونده: 350/4/97 وقت رسیدگی: 97/10/4 ساعت 11 خواهان: محمد احمد زاده خوانده: ابوطالب 
جعفري و محسن محسني  خواسته: مطالبه وجه خواهان محمد احمد زاده  دادخواستی بطرفیت خوانده 
تس�لیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 4 ش�ورای حل اختالف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی بتاریخ 97/10/4 ساعت 11 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 اطالع و شرکت در 
جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیراالنتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می 
توانند از تاریخ نش�ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود 
نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
            1824         دبیر حوزه 4  شورای حل اختالف قرچک

آگهی و ابالغ مفاد نظریه کارشناسی حوزه  10 شورای حل اختالف قرچک
در پرونده کالسه 97 /203/10 موضوع دعوی مطالبه نفقه بطرفیت خوانده احمد ایرانشاهي بخواسته مطالبه 
نفقه نظریه کارشناسی وصول شده که بلحاظ مجهول المکان بودن خوانده یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار منتشر می شود تا خوانده ظرف یک هفته از تاریخ نشرآگهی جهت رویت ومالحظه نظریه 
کارشناسی در این حوزه از شورا حاضرشده و چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا بصورت مکتوب اعالم نماید. 

درغیر اینصورت مفاد نظریه مصون از اعتراض تلقی و شورا در ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم می نماید./
        1809          دبیرحوزه 10 شورای حل اختالف قرچک

آگهی مزایده مال منقول - نوبت اول
   درپرونده کالس�ه970551/اجرایی ش�ورا مطرح دراجرای احکام مدنی دادگس�تری علی آباد کتول محکوم علیهم1-س�ید وحید میرصادقی ف 
سید حسین2-محدثه باستانی محکوم اند بپرداخت مبلغ145/050/000ریال اصل خواسته به انضمام خسارات متعلقه قانونی درحق جواد آغویی 
ف علی اکبر وهزینه اجرا بمبلغ9/352/500ریال که جهت اس�تیفای محکوم به وهزینه اجرا اموالی با مش�خصاتی که درادامه خواهد آمد)تعرفه 
شده ازسوی شخص محکوم علیه(جهت تادیه دین محکومعلیه توقیف وبارعایت شرایط مزایده بفروش میرسد)مشخصات مال توقیفی(1-شال 
ت�ک رنگ م�ارک دار ضد چروک کج راه 316ع�دد بقیمت85/000ریال جمعا بمبلغ26/860/000ریال2-تونیک نگی�ن دار گپ مرواریدی9 عدد به 
ارزش300/000ریال جمعا بمبلغ2/700/000ریال3-بلوزبافت زمستانه زنانه 12عدد فی270/000ریال جمعا 3/240/000ریال4-بلوز پاییزه مجلسی5عدد 
فی300/000ریال جمعا1/500/000ریال5-تاپ وتی شرت مجلسی9 عدد فی250/000ریال جمعا2/250/000ریال6-زیرسارافونی20عدد فی140/000ریال 
جمعا2/800/000ریال7-تونیک زنانه گلدار14عدد فی190/000ریال جمعا2/660/000ریال8-ش�لوار زنانه لوله ای ودمپا تعداد35عدد فی220/000 ریال 
جمعا بمبلغ7/700/000 ریال9-ش�ال طرح قدیم69عدد فی130/000ریال جمعا 8/970/000ریال10-روسری طرح قدیم42عدد فی190/000ریال جمعا 
به ارزش7/980/000ریال11-ش�ال وروسری س�وپرنخ س�اده وطرح دار29عدد فی 110/000ریال جمعا3/190/000ریال 12-بلوز.روسری وشال32عدد 
فی155/000ری�ال جمعا بمبلغ4/960/000 ریال13-روس�ری س�اتن طرح قدیم16ع�دد فی50/000ریال جمعا بمبلغ800/000ریال14-روس�ری طرح 
دار ونخ�ی43 عدد فی180/000ریال جمعا7/740/000 ریال15-روس�ری س�اتن بچ�ه گانه28ع�دد فی70/000ریال جمعا1/960/000 ریال16-ش�ال 
وروسری57عدد فی110/000ریال جمعا6/270/000ریال17-روس�ری نخی قواره دار17عدد فی 220/000ریال جمعا3/740/000ریال18-شال وروسری 
پاییزه 7ع�دد بمبلغ240/000ریال جمعا1/680/000ریال19-لباس بچه گانه 5ع�دد فی300/000ریال جمعا 1/500/000ریال20-روس�ری ولباس زنانه9 
عدد فی170/000ریال جمعا 1/530/000ریال21-ش�ال چروک30عدد فی80/000ریال جمعا2/400/000ریال22-ش�ال پاییزه وروسری دستدوز 19عدد 
فی285/000ریال جمعا5/415/000ریال23-شال بافت هنرمندی3متری29عدد فی130/000ریال جمعا000 /3/770ریال24-شال سرخپوستی10عدد 
فی180/000ری�ال جمعا1/800/000ریال25-لب�اس بچه گانه9 عدد ف�ی 370/000ریال جمعا3/330/000ریال26-ش�ال نخی10ع�دد فی140/000ریال 
جمعا1/400/000ریال27-شلوارکتان و کتان کش زنانه5عدد فی250/000ریال جمعا1/250/000ریال28-شلوار کرپ2عدد فی270/000ریال جمعا540/000 
ریال29-روس�ری حریر7عدد فی90/000 ریال جمعا630/000ریال30-روس�ری س�اتن ابریش�م 7 عدد فی230/000ری�ال جمعا1/610/000ریال31-

روس�ری مام11عدد فی210/000ریال جمعا2/310/000ریال32-روسری مشکی دورزیپی4 عدد فی90/000ریال جمعا360/000ریال 33-روسری قواره 
دار10عدد فی250/000ریال جمعا2/500/000ریال34-ش�ال وروس�ری طرح قدیم18عدد فی 180/000ریال جمعا3/240/000ریال35-زیر س�ارافونی 
س�فید15عدد80/000ریال جمعا1/200/000ریال36-روس�ری بچ�ه گانه 16ع�دد فی50/000ری�ال جمعا800/000ریال37-روس�ری زنانه 6عدد فی 
120/000ریال جمعا 720/000 ریال 38-تونیک مجلس�ی نگین دار2عدد فی500/000ری�ال جمعا1/000/000ریال39-بلوزدامن 4عدد فی300/000ریال 
جمعا1/200/000ریال40-لباس زیرزنانه9 عدد فی55/000ریال جمعا495/000 ریال41-لباس زیرزنامه9عدد فی60/000ریال جمعا540/000ریال42-لباس 
زیرزنان�ه 16عدد فی80/000ریال جمعا 1/280/000ریال43-لباس زیرزنانه 4عدد فی155/000ریال جمعا620/000ریال44-44-شلوارس�اپورتی نگین 
دار2عدد فی270/000ریال جمعا 540/000ریال45-شال وروسری بافت 4عدد فی120/000ریال جمعا480/000ریال 46-شلوار لی زنانه مارک دار6عدد 
فی500/000ریال جمعا3/000/000ریال47-بلوززنانه مجلس�ی2عدد ف�ی 300/000ریال جمعا6/000/000ریال48-دامن زنانه نگین دارمجلس�ی6عدد 
فی500/000ریال جمعا3/000/000ریال 49-جوراب مردانه19جفت جفتی40/000ریال جمعا760/000ریال50-شلواردامنی6عدد فی500/000ریال جمعا 
3/000/000ریال51تی شرت9عدد فی150/000ریال جمعا1/350/000ریال52-کیف 2عدد فی500/000ریال جمعا 1/000/000ریال53-ساپورت زنانه 4عدد 
فی220/000ریال جمعا880/000ریال54-مایوزنانه 2عدد فی200/000 ریال جمعا400/000ریال که ارزش کلی اقالم تعرفه شده جمعا بمبلغ149/710/000ریال 
معادل مبلغ چهارده میلیون ونهصد وهفتاد ویکهزارتومان توس�ط کارشناس ارزیابی گردید زمان ومکان مزایده زمان مزایده: روزیکشنبه مورخه 
1397/09/25س�اعت11الی12مکان مزایده: اجرای احکام مدنی دادگس�تری علی آباد کتول شرایط مزایده1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس 
تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید متقاضیان خرید میتوانند درمدت5روزقبل ازروزی 
که برای مورد مزایده تعیین شده ازاموال بازدید نمایند لذا جهت هماهنگی های الزم درمدت مذکوربه دایره اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند2-برنده 
مزایده میبایست10درصد مبلغ پیشنهادی رانقدا” وفی المجلس بحساب سپرده دادگستری واریز والباقی را حداکثر ظرف یکماه ازتاریخ جلسه مزایده 
واریزنماید؛ واالوفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده واریزی10درصد پس ازکسرهزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد3-تسلیم مال فقط 
بعد ازپرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت4-مطابق ماده 136قانون اشعاری چنانچه شکایتی راجع به مزایده باشد میبایست ظرف1هفته ازتاریخ 
مزایده تقدیم شود وتسلیم مال پس از انقضای مهلت مذکوریا بعد ازاتخاذ تصمیم ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه درصورت وصول شکایت خواهد بود 

؛درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه باخریدارندارد وفقط مبلغ سپرده10درصد تودیع خواهد شد.
9944- اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگستری علی آباد کتول

آگهی مزایده مال غیرمنقول مرحله 2
   درپرونده اجرایی 970006/شعبه اول اجرای احکام مدنی وبموجب دادنامه صادره 527-ازشعبه 4شورای حل اختالف گرگان محکوم علیه قربان 
خداوردی محکوم به بپرداخت مبلغ50/000/000 ریال بانضمام خسارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسی درحق محکوم له حسین جندقی ومبلغ500/000/ 
2ریال درحق دولت محکوم وبدهکار میباشد که ملک محکوم علیه توقیف وکارشناس رسمی بمبلغ4/450/000/000ریال ارزیابی نموده لذا اجرای 
احکام درنظر دارد پس ازانجام تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری با شرایط ذیل الذکر مال مورد مزایده رابفروش برساند متقاضیان خرید 
میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهادات خود راارائه نمایند مال مورد مزایده ششدانگ پالک ثبتی3230 فرعی از3مکرراصلی بخش3ثبت 
گرگان واقع درآدرس شهرک حافظ- حافظ 3ششمین قطعه شمالی پالک 107 که بصورت 1قطعه زمین بمساحت 276مترمربع که دران ساختمان 
مسکونی احداث شده است که مجموع مساحت تقریبی اعیان آن در2طبقه285مترمربع مجزا شده از330فرعی از3مکرراصلی بخش3ثبت مورد 
ثبت 5252بنام محکوم علیه ودرتصرف محکوم علیه میباش�د زمان مزایده:روزسه شنبه مورخ1397/09/20ساعت11 الی12مکان مزایده گرگان 
خ شهید بهشتی نرسیده به میدان کریمی نبش نوبخت ساختمان ش�ورای حل اختالف گرگان شعبه اول اجرای احکام مدنی)شرایط مزایده(1-

مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده زیرقیمت وعرف باشد شروع برنده مزایده کسی است که باالترین 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 
بحساب2171294782006سیبا شورای حالختالف گرگان ومابقی آنرا ظرف 1ماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده واریز قبض واریزشده را تحویل 
دایره اجرا نماید درغیراین صورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی بنفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید 
خواهد شد3-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی و انقالب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.4-کلیه هزینه 
های نقل وانتقال زمین اعم ازعوارض مالیات وغیره به عهده برنده مزایده میباشد.5-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده باهماهنگی این 
اجرای احکام اموال منقول توقیف شده بازدید نمایند4-انتقال مال مورد مزایده پس ازتائید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود 

درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسولیتی دررابطه باخریدار ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد.
             9951-مدیردفتر شعبه اول اجرای احکام شورای گرگان-نجار

آگهی درخواست حصر وراثت
خانم فاطمه عقیلی فرزند کریم بشرح درخواستی که بکالسه 2/97/717-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعالم 
داشته که کریم عقیلی فرزند علی بشماره شناسنامه-صادره از- درتاریخ 86/7/23 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان کردکوی فوت نموده وورثه/ 
وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-گل جهان روشناسان ف علی اکبر ش ملی2249043329ت ت1320/9/20مادرمتوفی2-مریم بانو 
فخفوری ف صفرعلی ش ملی 2249307385ت ت 1337/11/3همسرمتوفی3-فروغ عقیلی ف کریم ش ملی2249872252ت ت 1367/6/17 
فرزند متوفی4-فروزان عقیلی ف کری�م ش ملی2240072709ت ت1370/1/8فرزند متوفی5-فاطمه عقیلی ف کری�م ش ملی2240162661ت 
ت1373/4/29فرزند متوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد 

ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادرخواهد شد.
 9913-قاضی شعبه 2شورای حل اختالف کردکوی-براری

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای حمید علی گلی فرزند شعبان بشرح درخواستی که بکالسه2/97/679-این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده واعالم داشته 
که شعبان علی گلی فرزند سبحانقلی بشماره شناسنامه210ش م 2-098189 -212صادره ازگرگان درتاریخ 94/02/13دراقامتگاه دائمی خود شهرستان کردکوی 
فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-صغری غالمی ف حمزه ش ملی5799400402ت ت1338/4/30همسرمتوفی2-حسین علی 
گلی ف شعبان ش ملی2249151326ت ت 1353/11/26فرزند متوفی3-امید علی گلی ف شعبان ش ملی 2248544774ت ت1355/6/29فرزند متوفی4-
زهرا علی گلی ف شعبان ش ملی2249818241ت ت1362/6/20 فرزند متوفی5-حمید علی گلی ف شعبان ش ملی2249871884ت ت1367/4/10فرزند 
متوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد 

اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 9914-قاضی شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان کردکوی-براری

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای عبداله اریس فرزند ابراهیم قلی بش�ماره شناسنامه 1363بشرح درخواستی که بکالس�ه 1/97/2262-این شورا ثبت گردیده درخواست 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعالم داشته که ایشانقلی کم بشماره شناسنامه729 درتاریخ 1382/10/13دراقامتگاه دائمی خود شهرستان 
بندرترکمن فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-عظیم کم ف ایش�انقلی کد ملی6289596861ت ت1350فرزند 
ذکورمتوفی2-عبدالجلیل کم ف ایشانقلی کد ملی 2239547571ت ت 1354فرزند ذکورمتوفی3-انا کم ف ایشانقلی کد ملی2239898429ت 
ت1352فرزند ذکور متوفی 4-جمیله کم ف ایشانقلی کد ملی2239945451ت ت1366فرزند اناث متوفی5-بی بی خدیجه کم ف ایشانقلی کد 
ملی2239547588ت ت1355فرزند اناث متوفی6-سعیده کم ف ایشانقلی کد ملی 2239935987ت ت 1364فرزند اناث متوفی7-سلیمه کم ف 
ایشانقلی کد ملی2239570441ت ت1358فرزند اناث متوفی8-زلیخا کم ف ایشانقلی کد ملی2239570458ت ت1359فرزند اناث متوفی9-نغیمه 
کم ف ایش�انقلی کد ملی 2239855754ت ت 1362فرزند اناث متوفی10-س�ارا کم ف ایشانقلی کد ملی 6289595393ت ت1342فرزند اناث 
متوفی11-اغول بی بی کم ف ایشانقلی کد ملی2239547561ت ت 1353فرزند اناث متوفی12-عرازبی بی کم ف ایشانقلی کد ملی 6289595407ت 
ت 1343فرزند اناث متوفی13-هاجر بی بی کم ف ایش�انقلی کد ملی6289594125ت ت 1337 فرزند اناث متوفی14-گزل کم ف ایش�انقلی کد 
ملی6289594604ت ت1340فرزند اناث متوفی15-مریم بی بی کم ف ایشانقلی کد ملی6289835661ت ت1338فرزند اناث متوفی والغیر اینک 
شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد 

ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادرخواهد شد.
 9911-قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بندرترکمن-مزیدی

ابالغ وقت رسیدگی
   خواهان/شاکی زهره صادقیان دادخواستی بطرفیت خوانده/متهم اعظم السادات میراکبری-اداره منابع طبیعی شهرستان گرگان-کلثوم کیان 
نژاد-سید جواد میراکبری-سید ابراهیم میراکبری-سیده آرزو میراکبری-حسینعلی فریدونفر-علیرضا قاسمی-مریم میراکبری-سید اسماعیل 
میراکبری-اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گلستان-سازمان اموال وامالک استان گلستان-سیده اکرم میراکبری بخواسته/اتهام مطالبه 
خسارت دادرسی-اثبات مالکیت)مالی غیرمنقول(سایردعاوی غیرمالی-اعتراض به رای قاضی هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف اختالفات 
اراضی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کالسه 9709980056100413بایگانی970449/شعبه 
2دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ10/19/ 1397ساعت8/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خواندگان اعظم السادات میراکبری-کلثوم کیان نژاد-سید جواد میراکبری-سید ابراهیم میراکبری-سیده 
آرزو میراکبری-حسینعلی فریدونفر-علیرضا قاسمی-مریم میراکبری-سید اسماعیل میراکبری-سیده اکرم میراکبری ودرخواست خواهان مراتب 
یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
9929-منشی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای علی جمعه دزیانی فرزند علی اکبر بشرح درخواستی که بکالسه970625-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده 
واعالم داشته که علی اکبر دزیانی فرزند محمد کاظم بشماره شناسنامه265صادره ازبیارجمند درتاریخ 95/11/7 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان 
گرگان فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-عباسعلی دزیانی ف علی اکبر ش ش12ت ت 1326فرزند متوفی2-علی 
جمعه دزیانی ف علی اکبر ش ش2ت ت1331پسرمتوفی3-عصمت دزیانی ف علی اکبر ش ش2ت ت 1337فرزند متوفی4-زهرا دزیانی ف علی 
اکبر ش ش5ت ت1340فرزند متوفی5-عذرا دزیانی ف علی اکبر ش ش906 ت ت 1343فرزند متوفی6-معصومه دزیانی ف علی اکبر ش ش545ت 
ت1349فرزند متوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت 

نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادرخواهد شد.
 -قاضی شعبه 8شورای حل اختالف شهرستان گرگان

آگهی مزایده مال غیرمنقول مرحله اول
   درپرونده اجرایی961857/شعبه اول اجرای احکام مدنی وبه موجب دادنامه صادره ازشعبه شورای حل اختالف علی آباد کتول محکوم علیها خدیجه 
پودینه ف عباس محکوم بپرداخت مبلغ225/235/000ریال درحق محکوم لها هانیه پودینه باوکالت حدیثه برزگر ومبلغ11/261/750ریال درحق دولت 
محکوم وبدهکارمیباشد که سهام محکوم علیه توقیف بمبلغ236/4960/750ریال ارزیابی نموده لذا اجرای احکام درنظردارد پس ازانجام تشریفات 
قانونی ازطریق مزایده حضوری باشرایط ذیل الذکر مال مورد مزایده را بفروش برساند متقاضیان خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهادات 
خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده 23999سهم ازسهامی خاص شرکت دام گستر قابوس دانه بشماره 8777 که بمبلغ فوق ارزیابی گردیده است 
زمان روزشنبه مورخ 97/9/24 ساعت11الی12مکان گرگان خ شهید بهشتی نرسیده به میدان کریمی نبش نوبخت ساختمان شورای حل اختالف 
گرگان شعبه اول اجرای احکام مدنی )شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که 
باالترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” بحساب 2171294782006سیبا شورای 
حل اختالف گرگان  ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده واریز قبض واریز شده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت 
وفق ماده129قانون اجرای احکام سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3- مزایده با حضورنماینده 
محترم دادستان دادسرای عمومی وانقالب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد4-کلیه هزینه های نقل وانتقال زمین اعم ازعوارض 
مالیات وغیره بعهده برنده مزایده میباشد5-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام اموال توقیف شده 
بازدید نمایند6-انتقال مال مورد مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده 

این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد.
9901-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-نجار

احضارمتهم
درپرونده کالسه 9709984426300448 شماره بایگانی 970507 این شعبه یونس محمدی به اتهام حفرچاه غیرمجاز تحت تعقیب قرارگرفته است با 
عنایت به مجهول المکان بودن متهم دراجرای مقررات ماده174قانون آئین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تاظرف 30روزاز تاریخ انتشاراین 

اگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی دراین شعبه حاضرگردد بدیهی است درصورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی به عمل خواهدآمد.
2965-دادیارشعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب بوکان-نورزاده

آگهی مزایده مال منقول مرحله اول
   درپرونده اجرایی961024/شعبه اول اجرای احکام مدنی وبه موجب دادنامه989 صادره ازشعبه 6شورای حل اختالف گرگان محکوم علیه محسن 
پس�رکلو فرزند حس�ن محکوم بپرداخت مبلغ31/326/768ریال بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی وکارشناسی وخسارت تاخیرتادیه درحق 
رجب وردان ومبلغ2/5365/240ریال درحق دولت محکوم وبدهکار میباشد وحسب تعرفه مال ازسوی محکوم له درجهت استیفای محکوم به 
اموال ذیل توقیف وکارش�ناس منتخب بمبلغ6/950/00 ری�ال ارزیابی نموده لذا اجرای احکام درنظردارد پس ازانجام تش�ریفات قانونی ازطریق 
مزایده حضوری باش�رایط ذیل الذکر مال مورد مزایده را بفروش برس�اند متقاضیان خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهادات خود را 
ارائه نمایند مال مورد مزایده شامل1-یکدستگاه یخچال قدیمی ومستهلک با آرم جنرال الکتریک به ارزش2/500/000ریال2-فرش12متری کامال 
مستهلک به ارزش1/200/000ریال3-میزکامپیوتر به ارزش350/000 ریال4-بخاری گازی سایزکوچک به ارزش900/000 ریال5-بوفه)ویترین چوبی(به 
ارزش1/400/000ریال6-چهارعدد صندلی مبلی)راحتی(ومستهلک ومیزعسلی کوچک جمعا 600/000ریال میباشد زمان روزدوشنبه مورخ 97/9/26 
ساعت11الی12مکان گرگان خ شهید بهشتی نرسیده به میدان کریمی نبش نوبخت ساختمان شورای حل اختالف گرگان شعبه اول اجرای احکام 
مدنی)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول 
نماید2-برنده مزایده میبایست کل مبلغ مورد خرید رانقدا پرداخت نماید 3-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقالب گرگان 
ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد4-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام اموال توقیف شده 

بازدید نمایند5-تحویل مال مورد مزایده پس ازپرداخت مبلغ مورد خرید میباشد.
9900-مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-نجار

آگهی مزایده مال منقول مرحله 2
   درپرونده اجرایی970815/شعبه اول اجرای احکام مدنی وبموجب نیابت صادره شورای حل اختالف بندرگز محکوم علیه محمد تقی وزواری محکوم 
بپرداخت مبلغ60/634/591ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیرتادیه درحق مظاهر امیری ومبلغ3/031/729ریال درحق دولت محکوم وبدهکار 
میباشد وحسب تعرفه مال ازسوی محکوم علیه درجهت استیفای محکوم به اموال ذیل توقیف وکارشناس منتخب بمبلغ43/500/000ریال ارزیابی 
نموده لذا اجرای احکام درنظردارد پس ازانجام تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری با شرایط ذیل الذکر مال مورد مزایده را بفروش برساند 
متقاضیان خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهادات خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده شامل 1دست مبل تاجدار شامل 3نفره- 2نفره 
و2عدد تک نفره به ارزش43/500/000ریال مورد ارزیابی قرارگرفته است زمان روزچهارشنبه مورخ97/9/28 ساعت11الی12مکان گرگان خ شهید 
بهشتی نرسیده به میدان کریمی نبش نوبخت ساختمان شورای حل اختالف گرگان شعبه اول اجرای احکام مدنی)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی 
که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست کل 
مبلغ مورد خرید رانقدا پرداخت نماید3-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقالب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام 
خواهد شد4-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام اموال توقیف شده بازدید نمایند5-تحویل مال مورد 

مزایده پس ازپرداخت مبلغ مورد خرید میباشد.
9932-مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-نجار

آگهی مزایده مرحله اول
  درپرونده اجرایی3/96/0045-اجرا احکام مدنی گرگان بموجب دادنامه9509970056401155صادره ازشعبه 5 حقوقی گرگان محکوم علیه قربان 
ویزواری فرزند نوروز باوکالت سید حسن محمد خانی بپرداخت مبلغ 3/096/743/000ریال بابت اصل خواسته وغیره درحق ممحمد کریمی فرزند 
علی جمعه باوکالت اسماعیل رضوانی فر ومبلغ154/837/150ریال بعنوان نیم عشر درحق دولت محکوم وبدهکار میباشد ومحکوم له نسبت به 
توقیف زمین تعرفه شده درجنوب شرقی روستای توشن اقدام وباوصف جمیع جهات کل زمین مستثنیات اعالمی طی استعالم ازمنابع طبیعی201
14مترمربع14/091/200/000ریال ارزیابی بحضور اعالم نظرمیگردد که پس ازاجرای تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین 
خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه وتسلیم نمایند توصیف اجمالی مال غیرمنقول توقیف شده براساس ماده138قانون 
اجرای احکام مدنی1-زمین تعرفه شده در جنوب شرقی روستای توشن واقع میباشد2-برابراستعالم ازمنابع طبیعی اززمین محکوم علیه بمساحت 
20114متر مربع مستثنیات اعالم گردید که به رنگ زرد روی نقشه دیده میشود وباتوجه به شرایط اقلیمی وموقعیت منطقه وبافت خاک وساختمان 
خاک- قیمت محصول- نوع کش�ت- جاده دسترس�ی به محصوالت زراعی- آبی بودن زمین ونزدیکی به برق وگاز ازقرار مترمربعی800/000ریال 
ارزیابی میگردد نتیجه باوصف کلیه موارد باال ودرنظرگرفتن جمیع جهات کل زمین مستثنیات اعالمی طی استعالم ازمنابع طبیعی 20114مترمربع لذا 
14/091/200/000ریال بحضور تقدیم واعالم نظرمیگردد زمان ومکان مزایده زمان مزایده روزشنبه مورخ 1397/09/24ساعت9 الی10صبح مکان مزایده 
دفترشعبه سوم اجرای مدنی دادگستری گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است 
که باالترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” بحساب دادگستری واریز ومابقی 
آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده واریز وقبض واریزشده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای 
احکام سپرده پس از کسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای 
مزایده باهماهنگی این اجرای احکام اموال توقیف شده بازدید نمایند4-کلیه هزینه های نقل وانتقال اموال اعم از عوارض مالیات وغیره بعهده برنده 
مزایده میباشد5-تحویل اموال پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا 
مسئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت میشود6-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقالب گرگان 

و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
 9875-دادورزشعبه 3-اجرای احکام مدنی متمرکزگرگان-عادلی

آگهی مزایده مرحله اول
  درپرونده اجرایی97/0238/شعبه سوم اجرای احکام مدنی گرگان وبموجب دادنامه9709970059700065 صادره ازشعبه 8حقوقی گرگان محکوم 
علیه علیرضا سنگدوینی قلی آباد فرزند عزیز بپرداخت مبلغ706/056/000 ریال درحق محکوم له میثم ساعدی ومبلغ41/490/201ریال بعنوان 
نیم عشر دولتی درحق دولت محکوم وبدهکار میباشد که محکوم علیه اموال منقول شامل پارچه ساتن طرح مبلی قهوه ایی رنگ وآبی آسمانی 
وسرمه ای رنگ بتعداد 4توپ جمعا200متربقیمت واحد هرمتر445/000ریال بقیمت کل89/000/000ریال2-پارچه ساتن پفکی)طرحهای مختلف(
بتعداد 6توپ حدود150متر بقیمت هرمتر364/000ریال وقیمت کل54/600/000ریال 3-پارچه حریر زیرکار درطرحهای مختلف ونباتی گلدار1000متر 
وهرمتری290/000ریال بقیمت290/000/000ریال4-انواع مختلف ساتن برگی پفکی بتعداد200متر هرمتر364/000ریال بقیمت72/800/000ریال میباشد 
راجهت استیفای محکوم به مال مذکورتوقیف گردیده وارزش کل مال توقیف شده جمعا بمبلغ506/400/000ریال قیمتگذاری میگردد که پس ازاجرای 
تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه وتسلیم نمایند توصیف 
اجمالی مال منقول توقیف شده براساس ماده138قانون اجرای احکام مدنی آدرس محل نگهداری اموال توقیف شده گرگان خ امام رضا نبش41پرده 
سرای ولیعصر مطابق صورت جلسه توقیف اموال کالنتری11-اموال شامل انواع مختلف پارچه راشامل میگردد پارچه ها کامال نوبوده وارزش استهالک 
برای آن درنظرگرفته نشده است لذا باتوجه به نتیجه کارشناسی ورعایت قیمت عرف وبازار وامکان فروش ازطریق مزایده بمبلغ506/400/000ریال 
پانصد وشش میلیون چهارصد هزارریال ارزشیابی میگردد که مطابق باجدول پیوست تقدیم حضور میگردد شرح کاال1-پارچه ساتن طرح مبلی 
قهوه ایی رنگ وآبی آسمانی وسرمه ای رنگ به تعداد 4توپ جمعا 200متر بقیمت واحد هرمتر445/000ریال بقیمت کل89/000/000ریال2-پارچه 
ساتن پفکی طرحهای مختلف بتعداد 6توپ حدود150متر بقیمت هرمتر364/000ریال وقیمت کل54/600/000ریال3-پارچه حریرزیرکار در طرحهای 
مختلف ونباتی گلدار1000متر وهرمتری 290/000ریال بقیمت290/000/000ریال4-انواع مختلف ساتن برگی پفکی بتعداد 200مترهرمتر364/000ریال 
بقیمت72/800/000 ریال جمعا بمبلغ506/400/000ریال میباشد زمان ومکان مزایده زمان مزایده روز3شنبه مورخ 1397/09/27ساعت9 الی10صبح 
مکان مزایده دفترشعبه سوم اجرای مدنی دادگستری گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده 
مزایده کسی است که باالترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” به حساب 
دادگستری واریز ومابقی آن را ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده واریز وقبض واریزشده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت 
وفق ماده129قانون اجرای احکام سپرده پس ازکسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند 
یکهفته قبل ازاجرای مزایده باهماهنگی این اجرای احکام اموال توقیف شده بازدید نمایند4-کلیه هزینه های نقل وانتقال اموال اعم ازعوارض مالیات 
وغیره بعهده برنده مزایده میباشد5-تحویل اموال پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادر کننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید 
صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت میشود6-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای 

عمومی وانقالب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
 9931-دادورزشعبه 3-اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان-عادلی

آگهی حصروراثت 
خواهان رونوشت حصروراثت علی ازلگینی فرزند کمند علی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709982601001279 از این دادگاه 
درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان کمند علی ازلگینی فرزند عش�قعلی به ش ش 7 در تاریخ 1396/10/08 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- علی ازلگینی فرزند کمند علی به ش ش 11 – 1347 نسبت 
با متوفی فرزند 2- محمد علی ازلگینی فرزند کمند علی به ش ش 484 – 1348 نسبت با متوفی فرزند 3- فرهاد ازلگینی فرزند کمند علی به ش ش 
99 – 1351 نسبت با متوفی فرزند 4- رضا ازلگینی فرزند کمند علی به ش ش 32 – 1356 نسبت با متوفی فرزند 5- ربابه ازلگینی فرزند کمند علی 
به ش ش 4168 – 1339 نسبت با متوفی فرزند 6- رقیه ازلگینی فرزند کمند علی به ش ش 4169 – 1340 نسبت با متوفی فرزند 7- سمیرا ازلگینی 
فرزند کمند علی به ش ش 1330 – 1364 نسبت با متوفی فرزند 8- شیرین آغزیارتی فرزند محمد علی به ش ش 2900132037 – 1329 نسبت با 
متوفی همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای  از 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عبداله ناصری
خواهان شرکت مالی اعتباری کوثر با وکالت آقای جواد زینالی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عبداله ناصری  به خواسته مطالبه مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709982601100460 حوزه شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان زنجان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/05 ساعت 16/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
438 متصدی امور دفتری دادگاه حوزه شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان زنجان

آگهی حصروراثت 
خواهان رونوشت حصروراثت آقای رسول قزلباش فرزند مسلم به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709982601001298 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسلم قزلباش فرزند اصغر به ش ش 1295 در تاریخ 1397/05/12 دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- رسول قزلباش فرزند مسلم به ش ش 6145 – 1365 نسبت با متوفی 
فرزند 2- محمد قزلباش فرزند مسلم به ش ش 1160 – 1362 نسبت با متوفی فرزند 3- مسعود قزلباش فرزند مسلم به ش ش 4271041165 – 1374 
نسبت با متوفی فرزند 4- اکرم احمدی فرزند سید لطیف به ش ش 951 – 1346 نسبت با متوفی همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 

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

آگهی فقدان سندمالکیت
اسنادمالکیت مشاعی ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه دارای پالک 130/7059 اصلی واقع دربخش 17بوکان به شماره چاپی 656535ج93 و 
656534ج93 ذیل ثبت های 13522و40401 درصفحه ات نسبت به دو دانگ مشاع و دلشادشیرزادبه نسبت چهاردانگ مشاع از ششدانگ پالک 
موصوف صادر وتسلیم گردیده ششدانگ پالک فوق الذکر برابر سند رهنی شماره 119327مورخ 95/9/15 دفترخانه12بوکان درقبال مبلغ دو میلیاردو 
سیصدو هفتادو نه میلیون ریال درقید رهن بانک مهراقتصاد قرار گرفته است اخیرا مالکین مشاعی با ارائه یک برگ استشهادیه مصدق ودرخواست 
وارده به شماره 139721713010002576مورخ97/4/27اعالم نموده است به اسنادمالکیت صادره فوق االشاره به علت سهل انگاری مفقودوتقاضای 
صدور سندمالکیت المثنی رانموده است.  لذا مستندا به تبصره های ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت وامالک چنانچه هرکس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله انجام داده که در متن اگهی ذکرنشده یامدعی وجوداسناد مالکیت نزد خودیادیگری میباشد از تاریخ انتشاراین اگهی بمدت ده روز 
میتواند به این اداره مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه سند معامله یااصل سندمالکیت تسلیم نماید واگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد اداره 
ثبت المثنی اسناد مالکیت راطبق مقررات صادربه متقاضی تسلیم خواهد کرد مضافادرصورت ارائه سندمعامله یااصل اسناد مالکیت صورت مجلسی 
مبنی بروجود ان نزدمعترض دردونسخه تنظیم یک نسخه ان به متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند معامله یا اسناد مالکیت به ارائه دهنده مسترد 

میشود. تاریخ انتشار روز دوشنبه 97/9/5
2966-رئیس ادراه ثبت اسناد و امالک شهرستان بوکان

آگهی حصر وراثت
سارا حسن پوری  -  دارای شناسنامه شماره 1642  بشرح دادخواست به کالسه 4/970306/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان  قمر شهریارفر بشناسنامه 5724 در تاریخ 1396/08/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر است به:  1-  سارا حسن پوری، فرزند محمد ، به شماره شناسنامه 1642 مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
2972-رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف نقده

رونوشت آگهی حصر وراثت
پروین جوان بخت دارای شناسنامه شماره 2 بشرح دادخواست به کالسه 57/97/1026 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان باقرباقری کولق بشناسنامه 152 در تاریخ 95/6/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است 
به1-محمدرضاباقری کولق فرزندباقرش ش422فرزندمتوفی2.حوریه باقری کولق فرزندباقر ش ش8فرزندمتوفی3.نوریه باقری کولق فرزندباقرش 
ش384فرزندمتوفی4.پروین جوان بخت فرزندعلی ش ش2همسرمتوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 
قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
2974 - رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه-عیدی

رونوشت آگهی حصر وراثت
ابراهیم عمری دارای شناس�نامه ش�ماره 340 بشرح دادخواست به کالس�ه 57/971014 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان وحیدعمری بشناسنامه 2741203814 در تاریخ 96/7/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به1-لیلی عمری فرزندعبدالرحمن ش ش2752990723مادرمتوفی2.ابراهیم عمری فرزنداحمدش 
ش340پدرمتوفی.اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور به اس�تناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط 
ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
2976- رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه-عیدی

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کالسه پرونده: 817/5/97  وقت رسیدگی: به روز سه شنبه تاریخ 97/10/4 ساعت 16/00خواهان: نعمت اله مغانلو خوانده: احمد 
صادقی خواسته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف 
ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستورشورا وبتجویز ماده72 قانون آئین 
دادرسی مدنی باعنایت ماده19قانون شوراهای حل اختالف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی 
تا قبل ازوقت رسیدگی به دفترشورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت 
رسیدگی دراین شورا حاضرشوید درصورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب وشوراغیابا”اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعد 

ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. م الف 2981
مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
آقای برجعلی مغانلو بش�ماره شناسنامه 609 فرزند شعبان متولد 1345 صادره زنجان ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواس�تی بش�ماره 942/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که ش�ادروان محمد مغانلو فرزند برجعلی به ش�ماره 
شناسنامه 0370816276 درتاریخ 97/7/30 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- برجعلی مغانلو فرزند شعبان 
ش.ش609پدرمتوفی2- معصومه سعادتمند فرزند اسمعلی ش.ش 19073مادرمتوفی 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 وابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.م الف 2987 
رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
آقای علی آقاجانی  بشماره شناسنامه 466 فرزند لطیف  متولد 1344 صادره بستان آباد ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواس�تی بش�ماره 941/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته است که ش�ادروان محمد رضا  آقاجانی  فرزندعلی به شماره 
شناسنامه 0020165129 درتاریخ 97/7/30 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- زهرا صمدی آتباتان فرزند حسین 
ش.ش515مادرمتوفی2- علی آقاجانی  فرزند لطیف  ش.ش 466 پدرمتوفی 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 

وابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.م الف 2988 
رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

    اخطاریه
 نام اخطارشونده: 1-عادل رضایی 2-جان احمد انصاری         به نشانی:هر دو مجهول المکان محل حضور:حوزه هفتم  شورای حل اختالف شهرستان 

بهارستان وقت حضور:1397/10/10        ساعت:09:15 در وقت مقرر در جلسه رسیدگی شورا حضور بهم رسانید.10
    شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان م الف/965          

دادنامه
پرونده کالسه 9609984195800226 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز تصمیم نهایی شماره9609976195800984 خواهان: آقای 
بانک مهر اقتصاد با مدیریت آقای عبداالمیر رستم پور با وکالت خانم فاطمه فیروزیان نژاد فرزند رضا به نشانی : استان خوزستان - شهرستان اهواز - 
اهواز - کوی استادان خ اول شرقی پ14  خواندگان : 1. آقا ی بهرام کیانی کیا فرزند کاظم به نشانی استان خوزیتان -شهرستان اهواز - اهواز - کوی 
ملت خ 20 متری مقیمی پ 82 2. آقای ابوذر نوری ممبنی فرزند غالمرضا به نشانی استان خوزستان -شهرستان  اهواز - اهواز - فرهنگ شهر خ 12 
رشد مجتمع شیرینی خواسته ها:1. مطالبه وجه چک 2. تامین خواسته )رأی دادگاه( در خصوصی دعوی بانک مهر اقتصادبا وکالت فاطمه  فیروزیان 
نژاد به طرفیت 1- ابوذر نوری ممبنی  2_بهرام کیانی کیا  به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 000/000/ 360 ریال به انضمام خسارات دادرسی ، بدین توضیح 
که خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده  ردیف اول دعوی یک فقره چک به شماره 533608  مورخ 10/ 03 / 1395 عهده بانک سپه صادر نموده و 
خوانده ردیف دوم ظهر آنرا به عنوان ضامن امضاء نموده اند که پس از مراجعه به بانک محال الیه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است 
وتقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ  000 / 000/ 360 ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی نموده اند -نظر به اینکه 
خواندگان دعوی دلیلی بر پرداخت وجه ارائه ننموده اند - وجود چک به عنوان سند تجاری در ید خواهان را داللت بر اشتغال ذمه و مدیونیت صادر 
کننده سند تجاری دانسته و با استصحاب بقاء دین بر ذمه  خوانده طرح دعوی مطروحه از طرف خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به 
مواد 249 - 310 - 311 - و 313 قانون تجارت مصوب 13 / 02 / 1311 و مواد 198 و 515 و تبصره 2 آن ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
21 / 01 / 1379 حکم به محکومیت  خواندگان دعوی منفردا و متضامنا به پرداخت مبلغ  000 / 000 /360 مبلغ 000/ 371 / 12  ریال به عنوان هزینه 
دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک استنادی مورخ 10 / 03 / 1395 بر 
طبق نرخ شاخص قیمت که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم و محاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است ؛ دایره اجرای احکام  
مکلف است که  آن را محاسبه و از خوانده دعوی وصول و به خواهان ایصال نماید. خواهان نیز موظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهد 
بود. رای صادره غیابی و ظرف مدت زمان بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان 

بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان است.
93 / 8 - قاضی شعبه بیستم دادگاه عمومی-حقوقی اهواز- یونس علیمرادی

دادنامه
پرونده کالسه  9709986195800318 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز ) 20 حقوقی سابق( تصمیم نهایی شماره  خواهان :آقای تعاونی اعتبار 
ثامن با مدیریت آقای ناصر رستمی و نمایندگی علی کاکاوند به موجب وکالتنامه شماره 156124  با وکالت خانم فریبا هردانی فرزند عبدالکاظم به نشانی : 
استان خوزستان - شهرستان اهواز - شهر اهواز - امام شرقی- ساختمان یادآوری -بین بانک ملی و تجارت -طبقه اول واحد 2   خواندگان 1. خانم مصریه 
بادیایی فرزند مهدی 2.خانم سولماز محیبس نژادیان فرزند مهدی همگی به نشانی : استان خوزستان -شهرستان اهواز -اهواز - زیتون کارمندی خ کمیل 
بین زیتون و زیبا طبقه فوقانی بانک ملی واحد دوم  خواسته : 1.مطالبه وجه بابت ... )رای دادگاه(  در خصوص دعوی تعاونی اعتباری ثامن با وکالت فریبا هردانی 
به طرفیت 1- سوالماز محیبس نژادیان 2- مصریه بادیایی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 163/ 935/ 223 ریال به انضمام خسارات دادرسی ، بدین توضیح 
که خواهان دعوی اعالم نموده که به موجب قرارداد منعقده که خوانده ردیف اول از بانک وام دریافت نموده و خواندگان ردیف  دوم دعوی  نیز متضامنا” 
قرارداد منعقده را به عنوان ضامن امضاء نموده اند مبلغ 163 / 935 / 223 ریال از حیث اصل وام و متفرعات آن از خواندگان طلبکار بوده که آنرا تادیه ننموده 
و از دادگاه تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت 163 / 935 / 223 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت روزانه مبلغ 692 / 119 ریال از تاریخ 29 / 
5 / 97 به انضمام  هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را مطالبه نموده اند . دادگاه با در نظر گرفتن اصل صحت و لزوم در عقود و معامالت به موجب ماده 220 
قانون مدنی عقود نه فقط  متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و 
عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند نظر به اینکه قرارداد منعقده فیمابین طرفین با شرط  ضمن عقد منعقده داللت بر ، مسولیت 
تضامنی خواندگان دارد و شرط ضمن عقد مذکور به منزله تعهدات فرعی ضمن عقد اصلی بوده و نظر به به اینکه مسولیت متعهدین نسبت به انجام تعهد به 
نحو تضامنی بوده و به موجب ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311 / 02 / 13 در کلیه مواردی که به موجب قرارداد خصوصی ضمانت تضامنی می باشد طلبکار 
می تواند به ضامن ومدیون اصلی مجتمعا” رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام با بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.

دادگاه با احراز رابطه قراردادی و احراز مسولیت تضامنی متعهدین  با استصحاب بقاء دین برذمه خواندگان ازحیث اصل و مفروعات  به موجب قرار داد منعقده 
و از حیث  مطالبه و خسارت تاخیر تادیه  به موجب ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/01/1397 در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت 
بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد . دادگاه طرح دعوی مطروحه از طرف خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به 
مواد 183- 190- 191 - 219-220و223 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت مصوب 13/02/1311 و مواد 198 -515-519 و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب 21/01/1379 حکم به محکومیت خواندگان دعوی منفردا و متضامنا به پرداخت     مبلغ 223/935/163 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
6/568/731 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان بر طبق تعرفه و پرداخت روزانه مبلغ 692 / 119 ریال از تاریخ  29/5/1397 
لغایت صدور حکم و اجرای آن در حق خواهان صادر و اعالم مینماید . همچنین خواهان موظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه میباشد . رای صادره غیابی و ظرف مدت زمان بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان 

بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان است.
8/110- دادرس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اهواز )20 حقوقی سابق( 

دادنامه
پرونده کالسه 9709986195900405 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز )21 حقوقی سابق( تصمیم نهایی شماره 9709976195901232 
خواهان : آقای تعاونی اعتبار ثامن االئمه با مدیریت آقای ناصر رستمی و نمایندگی علی کاکاوند به موجب وکالتنامه شماره 156124 با وکالت خانم فریبا هردانی 
فرزند عبدالکاظم به نشانی استان خوزستان - شهرستان اهواز -شهر اهواز-امام شرقی -ساختمان یادآوری -بین بانک ملی و تجارت -طبقه اول واحد 
2 خواندگان :1.خانم شهین جانکی فرزند قباد به نشانی استان خوزستان -شهرستان اهواز -اهواز-ملی راه -خ مانی پالک 67 2.آقای جاسم منایی فرزند 
محمد علی به نشانی استان خوزستان -شهرستان اهواز-اهواز-کوی سعدی خ شیراز غربی پ16 3.آقای حاتم خالدیان فرزند بدر به نشانی استان خوزستان 
-شهرستان اهواز -اهواز-کیان آباد خیابان 9 پالک 68 خواسته ها:1.مطالبه خسارت دادرسب 2.تامین خواسته 3.مطالبه وجه بابت ..4.مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه )رای دادگاه( در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن با وکالت خانم فریبا هردانی به طرفیت 1.شهین جانکی فرزند قباد2.حاتم خالدیان فرزند بدر3.جاسم 
منایی فرزند محمد علی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 988/ 504/ 232 ریال به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان دعوی اعالم نموده که 
به موجب قرارداد منعقده مبلغ 988 / 504 /232 ریال بابت اصل وام و متفرعات آن از خواندگان طلبکار بوده و خواندگان ردیف دوم الی سوم نیز متضامنا" به 
عنوان متعهدین قرارداد موصوف را امضاء نموده اند ،از دادگاه تقاضای صدور حکم به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت جریمه روزانه مبلغ 729 /60 ریال از 
تاریخ 29 / 5 / 97 تا زمان صدور و اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطالبه نموده اند . دادگاه با در نظر گرفتن اصل صحت و لزوم در 
عقود و معامالت به موجب ماده 220 قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعالمین به کلیه 
نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند نظر به اینکه رابطه حقوقی فیمابین طرفین ،قراردادفروش 
اقساطی  با تعهد شخص ثالث بوده و شرط ضمن عقد منعقده داللت بر مسولیت تضامنی متعهدین به عنوان شخص ثالث گردیده و از جمله شروط صحیحه 
نسبت به خریدار و اشخاص ثالث تلقی گردیده و تعهدات فرعی ضمن عقد اصلی محسوب گردیده و نظر به اینکه مسولیت متعهدین نسبت به انجام تعهد به 
نحوتضامنی بوده و به موجب ماده 403 قانون تجارت مصوب 13 / 02 / 1311 نظر به اینکه به موجب قراردادخصوصی ضمانت تضامنی میباشد طلبکار میتواند به 
ضامت و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.دادگاه با احراز 
رابطه قراردادی فیمابین طرفین و احراز مسولیت تضامنی متعهدین به عنوان شخص ثالث با استصحاب بقاء دین بر ذمه خواندگان از حیث اصل و مفروعات و 
به موجب قراردادازحیث خسارت تاخیرتادیه ؛ به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مصوب 21 /01 / 1397 که  به موجب آن در صورتی که قراردادخاصی 
راجع به خسارت بین طرفین منعقدشده باشد برابر قراردادرفتارخواهد شد ، دادگاه طرح دعوی مطروحه از طرف خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و 
مستندا به مواد 183 - 190 - 191 - 219-220 و223 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت مصوب 13 / 02 / 1311 و مواد 519 -515 -198 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب 21 / 01 / 1379 حکم به محکومیت خواندگان دعوی منفردا و متضامنا به پرداخت مبلغ 988 / 504 / 232 ریال بعنوان اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 675 / 637 /7 ریال از تاریخ 29 / 5 / 97 لغایت صدور و اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم مینماید . همچنین خواهان دعوی موظف 
به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه میباشد . رای صادره در حضورخوانده ردیف سوم حضوری و سایر خواندگان غیابی و ظرف 
مدت زمان بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم تجدیدنظر استان خوزستان میباشد. 
109/ 8- شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اهواز)21 حقوقی سابق(

آگهی مزایده اول 
  محکوم له: آقای ایرج همتی محکوم علیه:  آقای منصور اعتباری  به موجب پرونده 971435 ارجاعی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
870000000 ریال به انضمام خسارت دادرسی در حق  محکوم له با عنایت به توقیف ملک مسکونی دو طبقه با شماره پالک ثبتی 5658/860  واقع 
در بخش دو بهبهان بنام آقای منصور اعتباری به آدرس خیابان تامین اجتماعی  فرعی رسول اکرم سمت راست )آبرومند( به مساحت 124   متر مربع 
مساحت طبقه همکف حدود 106   متر مربع و مساحت طبقه  اول حدود 90   متر مربع می باشد که توسط کارشناس ارزش ششدانگ کل ملک با 
مساحت  عرصه 124 متر مربع و زیربنای 196 متر مربع معادل 2724000000 ریال ارزش گذاری شده است لذا با توجه به تقاضای وکیل محکوم لها  و 
با عنایت به مراتب فوق وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی و بر ا ساس مواد 118 و 119 همان قانون مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی 
آگهی تا چنانچه شخصی  مایل به خرید باشد در مورخه 1397/09/28 ساعت 10 صبح  الی 11 ظهر در مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری 
بهبهان با حضور نماینده دادستان به مرحله اجرا گذارده می شود شرکت نماید مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و هر کسی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید برنده شناخته می شود برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع نماید و 
مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه ثمن را نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد مزایده تجدید می گردد کلیه هزینه های متعلقه اعم از نقل و انتقال مالیات مستغالت و هزینه درج آگهی و هزینه های دیگر  بر 
عهده برنده مزایده خواهد بود ضمنا کسانی که مایل به شرکت در مزایده باشند می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به شعبه  اجرای احکام حقوقی 

دادگستری بهبهان مراجعه و اطالعات مربوطه را کسب نمایند. 
422 مدیر شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری بهبهان – مهدی نوریان 

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی: کشاورزان و زارعین غیر محصور  روستای ازنهری   مدارک پیوست  در خصوص تجدید نظر خواهی آقای روح بخش 
جاللی و غیره به طرفیت شما نسبت به دادنامه صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ می 
شود مقتضی است حسب ماده 346  قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز از تاریخ 
ابالغ به نحو مکتوب به این دادگاه  تحویل هدید  در غیر اینصورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجدید نظر ارسال می گردد. این ابالغنامه برای 
شما به سامانه ابالغ ارسال گردیده ا ست. به سامانه ابالغ  مراجعه کنید و با استفاده از شناسه و رمز کاربری خود اطالعات این ابالغیه و پیوست آن 
را از قسمت »دریافت با شماره« با و ارد نمودن شماره و تاریخ صدور ابالغ دریافت و مشاهده کنید. عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق 
قضائی بوده و ابالغ  محسوب می شود. چنانچه   جهت ورود به سامانه حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از 
دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق 

قضائی بوده و ابالغ محسوب می شود. 
6988 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نهاوند 

دادنامه 
پرونده کالسه 9709986520700188  شعبه 7  شورای حل اختالف شهرستان مراغه تصمیم نهایی  شماره 9709976520700537  خواهان: آقای 
حافظعی   امیری فرزند سیفعلی به نشانی ا ستان اذربایجان شرقی شهرستان مراغه شهر مراغه  خ اوحدی کوی طالقانی کوچه شهید مومنی آپارتمان 
فارسی  1 خواندگان: 1. آقای سعید مهدی پور فرزند سیف  اله 2.  آقای کمال کیکاوسی  فرزند ابوبکر  3. آقای جواد بوعذار  فرزند محمد 4.  آقای   
عبدالعباس طرفی فرزند منشر همگی  به نشانی مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو گردشکار: خواهان دادخواستی  به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده  تقدیم داشته که پس از ارجاع  به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر حوزه به تصدی 
امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده  مالحظه نظریه مشورتی ختم رسیدگی  را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای شورا  در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای حافظعلی امیری فرزند سیفعلی به طرفیت  خواندگان 1.  آقای سعید مهدی پور 
فرزند سیف اله 2. آقای کمال کیکاوسی فرزند ابوبکر 3.  آقای  جواد بوعذار  فرزند محمد 4. آقای عبدالعباس  طرفی فرزند منشر  به خواسته الزام به 
تنظیم سند خودروی سواری پژو 405 به شماره انتظامی 931ب43 سری 14 مقوم به 21/000/000  ریال با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان 
مالحظه مبایعه نامه عا دی مورخه 90/08/5 ابرازی خواهان و کپی مصدق وکالتنامه  که ضم پرونده می باشند و پاسخ استعالم صورت گرفته از پلیس 
راهنمایی و رانندگی مراغه که حاکی از این است که سند رسمی  خودروی مذکور بنام خوانده   ردیف چهارم آقای عبدالعباس  طرفی و  با عنایت 
به اینکه خواندگان   علیرغم ابالغ از طریق نشر  آگهی در جلسه رسیدگی شورا  حضور نیافتند  و   دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده 
اند لذا شورا دعوی خواهان را نسبت به خوانده  ردیف چهارم آقای عبدالعباس طرفی محمول به صحت تشخیص داده و مستندا به ماده 198  و 519   
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت مشارالیه به انتقال و تنظیم سند رسمی  خودروی پژو 405 به شماره انتظامی 931ب43 سری 14 بنام 
خواهان صادر می دارد و لیکن  در خصوص خواندگان ردیف اول ، دوم و سوم  با عنایت به مراتب فوق نظر به عدم توجه دعوی مطروحه  به مشارالیهما 
مستندا به ماده 89 ناظر به بند چهارم ماده 84  قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالممی نماید. رای صادره غیابی بوده که ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این واحد شورا است و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خو اهی در 

محاکم حقوقی شهرستان مراغه می باشد. 
1072  قاضی شعبه 7  شورای حل اختالف شهرستان مراغه

دادنامه 
شماره پرونده: 510/6/96 ح شماره دادنامه : 335  تاریخ: 97/6/10 مرجع رسیدگی : شورای حل اختالف شهرستان آبادان خواهان: شاکر ناصر زاده به 
نشانی آبادان روستای منبوحی نهر ابودبره کوچه والیت 16 فاز 2  خواندگان: 1.   حسن مجدانی 2. امیر دریس  3.  مریم حمودی 4.  کوروش دریس  5. 
عارف دریس  6. علی دریس 7.  علیرضا دریس 8. فریدون دریس 9. فرنگیس دریس 10.  ایران دریس 11. لیال دریس 12. نجات دریس 13. سهیال دریس 
14. آمنه دریس 15.  منال دریس 16. شیما دریس  به نشانی 1. ابادان ذوالفقاری ایستگاه 2-30  متری ذوالفقار 12 بنگاه امالک مجدانی 2 تا 16  همگی 
مجهول المکان خواسته: تنظیم سند  گردشکار: پرونده ابتدا به شعبه 6  شورای حل اختالف آبادان ارجاع و به کالسه 510/6/96ح به ثبت رسیده و 
اعضاء محترم این شعبه پس از تبادل نظر و جری تشریفات و اقدامات قانونی نظریه خود را ا عالم نموده اند پس از بررسی پرونده و رسیدگی   های الزم 
ختم رسیدگی  را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دادخواست  شاکر ناصر زاده فرزند  عبدالغفور  به 
طرفیت  1. حسن مجدانی  2. امیر دریس  3.  مریم حمودی 4.  کوروش دریس  5. عارف دریس  6. علی دریس 7.  علیرضا دریس 8. فریدون دریس 
9. فرنگیس دریس 10.  ایران دریس 11. لیال دریس 12. نجات دریس  13. سهیال دریس 14. آمنه دریس 15.  منال دریس 16. شیما دریس   به خواسته 
الزام خواندگان ورثه مرحوم کریم دریس  فرزند سواری به حضور در دفترخانه اسناد رسمی  به تنظیم سند و انتقال خودروی یک دستگاه پژو 405 
مدل 1383 به شماره انتظامی 434ع12 ایران 14  و شماره موتور 12483100124   و شماره شاسی 83045861   با احتساب  هزینه دادرسی  با توجه به  
اینکه قرار داد عادی  مورخ 88/9/23  که حکایت از وقوع عقد بیع دارد و نسبت به این قرارداد ایراد و ا عتراض به عمل  نیامده و با توجه به استعالم 
اداره را هنمایی و رانندگی که شماره 703ش/2150/13  مورخ 97/5/29 دعوای مطروحه صحیح و ثابت تلقی  می گردد و مستندا به مواد 10 و 219 و 
220 و 223 قانون مدنی و ماده 519  از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان ورثه مرحوم کریم دریس فرزند سواری   1. .   حسن مجدانی 
2. امیر دریس  3.  مریم حمودی 4.  کوروش دریس  5. عارف دریس  6. علی دریس 7.  علیرضا دریس 8. فریدون دریس 9. فرنگیس دریس 10.  ایران 
دریس 11. لیال دریس 12. نجات دریس 13. سهیال دریس 14. آمنه دریس 15.  منال دریس 16. شیما دریس   به حضور در دفترخانه و تنظیم  سند 
رسمی بر انتقال قطعی خودروی  تاکسی پژو 405  مدل 1383 به شماره انتظامی 434ع12 ا یران 14 و شماره موتور 12483100124   و شماره شاسی 
83045861  به نام خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی  و ظرف  بیست روز پس از ابالغ واقعی به خ ن قابل واخواهی در همین مرجع و 

ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم  عمومی و حق وقی  شهرستان آبادان می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان ابادان 

آگهی حصر وراثت 
 خانم مهناز س�ایری فرزند س�الم دارای شماره شناسنامه 4200  به شرح کالسه 685/2/97ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده ک ه شادروان خلیل  قیسی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 12180  در تاریخ 97/3/14 در اقامتگاه )موقت( خود بدرود زندگی  گفته و 
ورثه مرحوم منحصر است به: 1. مهناز  سایری  شماره شناسنامه 4200 همسر متوفی 2. غالمرضا قیسی شماره شناسنامه 1340 پسر متوفی 3. صادق 
قیسی شماره شناسنامه 2055 پسر متوفی  4. آمنه قیسی شماره شناسنامه 965 دختر متوفی  5. شیرین قیسی  شماره شناسنامه 8328  دختر 
متوفی 6. زینب قیسی شماره شناسنامه 1820295451  دختر متوفی 7. زهرا قیسی شماره شناسنامه 1820295461  دختر متوفی و الغیر  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از  تاریخ نشر  

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول  شعبه دوم شورای حل اختالف ابادان 

آگهی مزایده: نوبت اول
در خصوص پرونده 30/962738 اجرایی آقای محمدرضا امینی صارمی فرزند چنگیز محکوم اس�ت به پرداخت به مبلغ 26/239/000 ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و هزینه کارشناسی در حق محکوم له علی پورطیبی فرزند احمد و چون نامبرده در موعد 
مقرر نسبت به پرداخت محکوم به هیچ اقدامی ننموده و حسب تقاضای خود محکوم علیه از اموال به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به مبلغ 56/000/000 ریال ارزیابی گردیده است و پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردید که مورد توقیفی در مورخه دو شنبه 1397/09/12 
ساعت 09:00 الی 09:30 صبح از طریق مزایده حضوری نوبت اول در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 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 موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد 
مزایده بازدید نمایند. ضمنا مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. همچنین از برنده مزایده 10درصد قیمت 
مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف مهلت یک ماه وصول خواهد شد. چنانچه الباقی مبلغ مزایده ظرف یک ماه وصول نشود؛ پس 

از کسر هزینه های مزایده در حق دولت ضبط خواهد شد.
مشخصات مورد توقیف: تعداد 800 عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه مارک شرکت coco ساخت کشور چین از قرار دانه ای 7 هزار تومان می باشد 

و قیمت کارشناسی 56/000/000 ریال ارزیابی می گردد15
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بجنورد- نوروزی 

آگهی ابالغ احضاریه
احتراماً نظر به اینکه آقای جبار بیرانوند  فرزند سبزمراد  به اتهام  ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت لوله های شرکت نفت ) موضوع شکایت احمد 
مرادی (  از طرف این مرجع تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392مراتب از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به نامبرده ابالغ گردد تا ظرف 
یکماه از طریق نشر آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان آبدانان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در 

صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ نشر آگهی اقدام قانونی قانونی معمول خواهد شد. ضمناً هزینه چاپ آگهی برعهده دادگستری می باشد.
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب آبدانان- علی قاسمی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک آبدانان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می، برابر رأی شماره 
139760315007001464 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک آبدانان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کریم نجاتی فرزند ولی بشماره شناسنامه  247 صادره از آبدانان در یک باب خانه به 
مساحت 182/20 متر مربع پالک1370 فرعی از16 اصلی قطعه 7 ایالم واقع در آبدانان-شهرمورموری- خیابان امام خمینی خریداری شده از آقای 
رحمان نجاتی و منتسب به مالکیت رسمی عزیز تاجمیر محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می 
شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول1397/8/19 تاریخ 

انتشار نوبت دوم:9/5 /1397
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان آبدانان- محمود بهرامی

رونوشت آگهی حصروراثت
با توجه به درخواست آقای محمدرضا قبادی فرزند رضا به شناسنامه شماره 2470 متولد 1340/1/1 مبنی بر درخواست صدور گواهی حصروراثت 
چنین اظهار داشته که خانم قمر عزیزی فرزند صادق به شناسنامه شماره 17در تاریخ 97/7/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین 
الفوت آنمرحوم منحصر است به: 1- محمدرضا قبادی به شماره شناسنامه 2470 فرزند متوفی 2- علی قبادی به شماره شناسنامه 6723 فرزند متوفی 
3- علی قبادی به شماره شناسنامه 976 فرزند متوفی 4-فاطیما قبادی به شماره شناسنامه 5 فرزند متوفی 5- فریده قبادی به شماره شناسنامه 1070 
فرزند متوفی 6- مسعود قبادی به شماره شناسنامه 978 فرزند متوفی 7- عبدالرضا قبادی به شماره شناسنامه 2471 فرزند متوفی 8- کرم قبادی به 
شماره شناسنامه 977 فرزند متوفی 9- شهناز قبادی به شماره شناسنامه 1069 فرزند متوفی والغیر می باشند و به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی 
وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبو را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان آبدانان- روح اهلل شریفی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
به خوانده مجهول المکان :حمید سیه بازی فرزند عزت اله .خواهان :ایرج یاسمی باوکالت علی دهقانی پیشه دادخواستی به خواسته الزام به ایفای تعهد 
– مطالبه خسارت قراردادی به طرفیت خوانده فوق الذکر به دادگستری هشتگرد تسلیم که به شعبه سوم حقوقی ارجاع که طی کالسه 970219 ثبت و 
برای تاریخ 97/10/11 ساعت 9 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 اعالم 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 18-8-94    شماره دادنامه 273
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی هشتگرد- البرزی  

      اخطاریه
ن�ام اخطارش�ونده:مرتضی علی�زاده            ب�ه نش�انی:مجهول المکان محل حضور:حوزه 16 ش�ورای حل اختالف شهرس�تان بهارس�تان  وقت 

حضور:1397/10/05     ساعت15:30 علت حضور:جهت رسیدگی.10
     شعبه 16 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان م الف/959              

 مفقودی
برگ س�بزوبرگ کمپانی خودرو سواری س�مند تیپ SOREN EE7 مدل 1396 به رنگ سفید روغنی 
ب�ه ش�ماره موت�ور 147H0251102 و ش�ماره شاس�ی NAACS1HE8HF215740 و ش�ماره پ�الک 

78ایران523م89 به نام داود یقینی احمر ش ش 33457 مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
                                                 بهارستان م الف/960         

     اخطاریه دفترخانه
نام و نام خانوادگی مخاطب:ابراهیم اخالقی فرزند حسن  شغل :آزاد       به نشانی:مجهول المکان همسر جنابعالی سوسن صمیمی فرزند غضنفر طی 
دادنامه به شماره 9709972988300960 و به کالسه پرونده 9709982988300370 و تاریخ 1397/06/27 از سوی شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی 
شهرستان بهارستان جهت اجرای آن به دفتر خانه مراجعه نموده و پس از انقضا مدت اعتراض حکم یاد شده قطعیت یافته و قابل اجراست با توجه به 
مراتب فوق به جنابعالی برای بار دوم اخطار اداری و قانونی میگردد که تا هفت روز بعد از تاریخ ابالغ و انتشار جهت اجرا و ثبت طالق همراه همسرتان 
خانم سوسن صمیمی با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی به دفتر خانه طالق شماره 7 رباط کریم واقع در نسیم شهر ضلع شرقی میدان 7 

تیر پالک 469 طبقه دوم واحد 3 مراجعه فرمایید در غیر این صورت وفق مقررات قانونی طالق مذکور صورت خواهد گرفت.13
     سیف اله رحیمی –سردفتر ازدواج 72 و طالق 7 رباط کریم م الف/961                  

آگهی ابالغ احضاریه
احتراماً نظر به اینکه خانم مهتاب دیلمقانیان فرزند حمید به اتهام سرقت گوشی همراه ) موضوع شکایت شهنازنظری فرزند نصر اله( از طرف این مرجع 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب سال 1392مراتب از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به نامبرده ابالغ گردد تا ظرف یکماه از طریق نشر آگهی در شعبه 
دادستانی دادسرای عمومی و انقالب 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. ضمنا هزینه چاپ آگهی  برعهده دادگستری می باشد.
معاون دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آبدانان- علی عزیززاده

آگهی ابالغ احضاریه
احتراماً نظر به اینکه آقای عباس قربانی  فرزند ابراهیم به اتهام سرقت گوشی همراه ) موضوع شکایت محمد خدری  فرزند رضا( از طرف این مرجع 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب سال 1392مراتب از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به نامبرده ابالغ گردد تا ظرف یکماه از طریق نشر آگهی در شعبه 
دادستانی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آبدانان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 

نشراقدام قانونی معمول خواهد شد ضمنا هزینه چاپ نشر آگهی برعهده دادگستری می باشد.
معاون دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آبدانان- علی عزیززاده

آگهی ابالغ احضاریه
احتراماً نظر به اینکه آقای امیرحسین کمری فرزند اسکندر به اتهام سرقت ) موضوع شکایت اقبال ایزدی( از طرف این مرجع تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392مراتب 
از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به نامبرده ابالغ گردد تا ظرف یکماه از طریق نشر آگهی در شعبه دادستانی دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان آبدانان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ نشر آگهیاقدام قانونی معمول 

خواهد شد.ضمنا هزینه چاپ آگهی برعهده دادگستری می باشد.
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب آبدانان- علی قاسمی 

آگهی ابالغ احضاریه
احتراماً نظر به اینکه آقای نوراله رحمینی  فرزند داود  به اتهام  مزاحمت ) موضوع شکایت عیسی رحمینی(  از طرف این مرجع تحت تعقیب است 
و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 
1392مراتب از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به نامبرده ابالغ گردد تا ظرف یکماه از طریق نشر آگهی در شعبه دوم دادیاری 
دادسرای  عمومی و انقالب 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 نشر آگهی برعهده دادگستری می باشد.
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب آبدانان- علی قاسمی 

اگهی
پرونده کالسه 9709982640400649 شعبه 4 دادگاه خانوده شهرستان شهریار تصمیم نهایی شماره 9709972640402033  خواهان: خانم الهام 
فاضلی ذلیوا فرزند جواد به نشانی استان تهران –شهرستان شهریار –شهریار-خایان شهرک رفاه –الله 2 پالک 16 واحد 5 خوانده: آقای پرویز 
اسکندری به نشانی مجهول المکان  خواسته : طالق به در خواست زوجه  رای دادگاه  درخصوص دعوی مطروحه خواهان خانم الهام فاضلی ذلیوا فرزند 
جواد بطرفیت خوانده آقای پرویز اسکندری فرزند اسمعیل به خواسته طالق بااین توضیح که خواهان باارائه سند نکاحیه مضبوط در پرونده اظهار 
داشته همسر شرعی وقانونی خوانده هستم ودارای فرزند مشترک بنام --- می باشم چون خوانده مدت ده سال است مرا بال تکلیف رها کرده وهیچ 
اطالعی از وی ندارم ودر عسروحرج شدید به سر می برم با بذل کلیه حق وحقوق خود از قبیل مهریه ونفقه گذشته وسایر حقوق تقاضای طالق دارم 
وآدرس از خوانده ندارم خوانده دعوی از طریق نشر آگهی در روزنامه دعوت ولیکن پاسخی به دعوی خواهان نداده است وخوانده آدرسی از خود 
اعالم ننموده است دادگاه با جری تشریفات رسیدگی ومالحظه رونوشت سند نکاحیه به شماره مضبوط در پرونده واظهارات  خواهان  واحراز رابطه 
زوجیت فی مابین خواهان خوانده واستقرار کنونی آن بین مشارالیهما ابتدا دادگاه مساعی وتالش خود را جهت انصراف زوجه از جدائی ومتارکه بذل 
ولیکن زوجه مصر به خواسته طالق بوده ونصایح ومواعظ دادگاه موثر واقع نشده به علت طالق از سوی زوجه ترک زندگی مشترک ازسوی زوج اعالم 
گردیده است دادگاه باتوجه به وضعیت خاص زوجه واینکه زوج مطابق مندرجات عقدنامه رسمی ضمن نکاح با زوجه وکالت بالعزل باحق توکیل بغیر 
داده که در زوج زندگی مشترک رابدون عذر موجه ترک کند با رجوع به دادگاه واخذ مجوز پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید ونظر به این که 
حسب محتویات پرونده خبری از زوج در دسترس نیست لذا متخلف از شرط به نظر دادگاه محرز ومسلم وثابت است بنا به مراتب وبا توجه به این که 
مرجع قضایی درراستای عمل به قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 71/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام ومواد 27 و28 وتباصر ذیل آن 
از قانون  حمایت از خانواده موضوع را به حکمین وداوری داوران منتخب اصحاب دعوی ارجاع که پس از تفهیم وظایف وتکالیف داوری به نامبردگان 
حسب لوایح اعالم داشته اند که تالش داوران در اصالح ذات البین به نتیحه نرسیده وزوجه کماکان پافشاری وسماجت به طالق وجدائی رادارد دعوی 
خواهان را مطابق موازین شرعی وقانونی تشخیص ومستندا به ماده 1130و1119 قانون مدنی وبند 8 عقدنامه شرائط ضمن عقد نکاح مندرج در عقدنامه 
رسمی ومواد 26و27و28و33 قانون حمایت از خانواده زوج را الزام به مطلقه نمودن زوجه بدین ترتیب که به خانم الهام فاضلی ذلجوا فرزند جواد اجازه 
داده می شود تا با مراجعه به یکی از دفاتر مخصوص ثبت طالق با داشتن اختیار وکالت با حق توکیل به غیر با بذل کلیه حق وحقوق خود را به طالق خلع 
مطلقه نماید وازجانب زوج قبول بذل نماید وحضانت فرزندان بنام شیدا تا حضور بعدی پدر با خواهان دعوی خواهان بود زوجه حسب نظریه پزشکی 
قانونی شماره 14401/97/م/1/17-97/8/13 حامله نیست. رای صادره غیابی وظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وظرف بیست 

روز دیگر پس ازانقضاء مهلت یاشده قابل اعتراض وتجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
م الف3372                          رئیس شعبه چهارم دادگاه اختصاص شهریار –سفید بر 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظر به درخواست بانک ملت با وکالت خانم مظاهری پور به خواسته مطالبه وجه و جمیع خسارات وارده و هزینه دادرسی و حق الوکاله تحت پرونده 
کالسه 274_ 97 به طرفیت صدیقه مرادی و هوشنگ رفیعیان کمارجی در این شورا برای روز شنبه ساعت 5 بعد از ظهر مورخه1397/10/8 وقت 
رسیدگی است با توجه به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشند درخواست وکیل خواهان آگهی مذکور در یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 

درج گردد در غیر این صورت شورا غیابا رسیدگی و حکم صادر می گردد .5
یوسف سالمی رئیس شورای حل اختالف چغادک م الف731

آگهی احضار 
به موجب پرونده کالسه 971115 شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب بوشهر متهم آقای آرش رحیمی فرزند ولی که مشخصات بیشتری از 
مشارالیه در دست نیست به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای عبداهلل رحیمی با وکالت آقای عبدالحسین رضایی تحت تعقیب می 
باشد به نامبرده اخطار و ابالغ می گردد که جهت دفاع از بزه انتسابی ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار این آگهی در این شعبه حاضر گردد در صورت 
عدم حضور  غیابا به موضوع رسیدگی و اتخاذ  تصمیم خواهد شد این آگهی به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای یک 

نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج میگردد 5
فاطمه محمدی دادیار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب بوشهر م الف 732

ابالغ اجرائیه
 مشخصات  محکوم لهم ؛ 1_ خانم مژده دهقانی فرزند الخاص به آدرس بوشهر خیابان مطهری ساختمان کارینو طبقه اول 2_ عباس صفری فرزند 
حسن به آدرس بوشهر خیابان مطهری ساختمان آراد مشخصات محکوم علیه :آقای محمد ذوالقدر فرزند عبداهلل آدرس مجهول المکان محکوم 
به :بموجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره پرونده 271 970 و دادنامه مربوطه محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون 
ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ پانصد و هفتاد و دو هزار ریال هزینه دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست یعنی مورخه 
1397/4/13لغایت اجرای حکم که توسط اجرای احکام محاسبه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد . محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا  ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد و مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به 

از آن میسر باشد متصدی امور دفتری شعبه 116 شورای حل اختالف شهرستان بوشهر مینا شاه حسینی6
م الف 733

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست 
واخواه پروین چعبی با وکالت آقایان بهزاد نژادی و عباس سلطانی منفرد دادخواستی به طرفیت  خواندگان 1_ محمد رحیم رحیمی بهبهانی 2 راضیه 
رحیمی بهبهانی 3 مرضیه رحیمی بهبهانی 4 مریم رحیمی بهبهانی به خواسته واخواهی از دادنامه9700209 مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه9509987711300040شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر بوشهر) 104 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/8ساعت 9 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.6
مدیر دفتر دادگاه شعبه 104 کیفری 2 بوشهر حاجیانی م الف 737

آگهی حصر وراثت
خانم ملوک شهرت کریم پور نام پدر محمدباقر  بشناسنامه229 صادره از مسجدسلیمان  در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح 
داده که پسرش  مرحوم  پژمان شهرت کریم پور بشناسنامه  1960018787 صادره از مسجدسلیمان  در تاریخ 97/7/29 در  اهواز  اقامتگاه  غیردائمی 
اش  فوت و ورثه اش عبارتند از : 1-ملوک کریم پور بشماره شناسنامه 229 صادره از مسجدسلیمان) مادر 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 اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان  مسجدسلیمان    شماره:6615 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای کورش ویسی فرزند ظفر
آرمی�ن صی�ادی ش�کایتی ب�ه طرفیت کورش ویس�ی و ساس�ان اعظم�ی مطرح ک�ه به این ش�عبه ارج�اع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 
9609988320000788 شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه ثبت و وقت رسیدگی مورخه 1397/10/25 ساعت 10:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1727 مدیردفتر شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه )2 کیفری استان سابق(- محمدرضائی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای علی باباولدینی فرزند اصغر
فرزاد نیک زاد شکایتی علیه علی باباولدینی فرزند اصغر مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609988326600012 شعبه 
2 دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه ثبت و وقت رسیدگی مورخه 1397/10/30 ساعت 10:00 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 کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
1726 مدیردفتر شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه )2 کیفری استان سابق(- محمدرضائی

آگهی ابالغ احضاریه
احتراماً نظر به اینکه آقایان 1- فرشاد 2-امید شهرتین رستمی   فرزندان  غالم   به اتهام  ضرب و جرح عمدی با سالح سرد ) موضوع شکایت رضا 
و حسین دارابی پور(  از طرف این مرجع تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدین وسیله 
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392مراتب از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به نامبرده ابالغ 
گردد تا ظرف یکماه از طریق نشر آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای  عمومی و انقالب 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 نشر آگهی برعهده دادگستری می باشد.
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب آبدانان- علی قاسمی 

آگهی ابالغ احضاریه
احتراماً نظر به اینکه آقایان 1- فرشاد 2-امید شهرتین رستمی   فرزندان  غالم   به اتهام  ضرب و جرح عمدی با سالح سرد ) موضوع شکایت آقایان 
رضا و حسین دارابی پور(  از طرف این مرجع تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدین وسیله 
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392مراتب از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به نامبرده ابالغ 
گردد تا ظرف یکماه از طریق نشر آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای  عمومی و انقالب 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 نشر آگهی برعهده دادگستری می باشد.
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب آبدانان- علی قاسمی 
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512/94رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم بتول گل دارای شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست به کالسه 6/500/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محمد پورعلی اکبر به شناسنامه 35 در تاریخ 1390/03/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ناهید پورعلی اکبر ش ملی 089323801 ت ت 1373/01/01 فرزند متوفی 2- حسن پور علی اکبر ش 
ش 855 ت ت 1356/06/10 فرزند متوفی 3- ملیحه پور علی اکبر ش ش 47 ت ت 1365/03/18 فرزند متوفی 4- جالل پور علی اکبر ش ملی 
0890120862 ت ت 1369/06/14فرزند متوفی 5- جعفر پور  علی اکبر ش ش 2570 ت ت 1362/04/01 فرزند متوفی 6- علی پور علی اکبر ش 
ش 875 ت ت 1358/04/20 فرزند متوفی 7- فهیمه پورعلی اکبر ش ش 10482 ت ت 1366/06/08 فرزند متوفی 8- بتول گل ش ش 28 ت ت 
1338/03/06 همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 قانون امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 

تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رییس شعبه ششم شورای حل اختالف کاشمر – حسین سلیمی

511/95آگهی مزایده اموال مرحله اول
بموجب پرونده اجرائی کالسه شماره 1/970026ح ش12 صادره از حوزه اجرای احکام شورای حل اختالف طرقبه محکوم علیه آقای جواد اخالقی 
جمعا به پرداخت مبلغ 29890000)نیم عشردولتی 1494500( ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه در حق محکوم له آقای عزیزاله تقدیسی 
خبوشان محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در 
قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ یکشنبه 1397/09/25 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای 
احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد واقع در میدان شهدا خ عبادی روبروی عبادی 8 اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 
مشهد از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد، طالبین 
به خرید می تواند 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 وفی المجلس از برنده وصول خواهد شد.اموال مورد مزایده عبارت است از:ده هزارسهم مشاع از مجموع دو میلیون و سیصد و هفتاد و 
یک هزارو پانصد و هفتاد و هشت سهم مشاع از ششدانگ عرصه واعیان پالک ثبتی به شماره 1621 اصلی بخش 3 مشهد به نشانی خ آیت ا.. بهجت 
بین شهید همتیان 6 و8 پالک 1/24 به مساحت 181 مترمربع که 23/3 مترمربع آن در مسیر معبرعمومی با ساختمان 2 سقف در شمال عرصه 
زیرزمین با 6 پله پایین ترنسبت به حیاط به مساحت حدود 85 مترمربع شامل یک سوئیت یک واحد یک خوابه و طبقه همکف به مساحت 93 متر 
مربع با چند پله باالترنسبت به کف حیاط شامل 4 اتاق که هر یک به صورت سوئیت مجزاست در ضلع جنوبی شرقی عرصه 2 اتاق و یک توالت 
است. پوشش کف و بدنه سرامیک و کاشی و سیستم گرمایش و سرمایش اسپیلت. مجموعا دارای یک انشعاب آب،گازاست. مجموعا به صورت 
خانه مسافر در حال بهره برداری است.ضمنا ارزش شش دانگ ملک تعرفه شده 7500000000 ریال می باشد که توسط کارشناس ارزیابی شده است.
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف مشهد مقدس

511/96آگهی مزایده اموال مرحله اول
بموجب پرونده اجرائی کالسه شماره 1/967065ح/13 و 1/971556ج/13 صادره از حوزه شماره 8 و1  شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای 
نعمت اله و ناصرصفائی جمعا به پرداخت مبلغ 245192190  ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه در حق محکوم له آقای محمدرضا زارعی 
محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم 
به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ شنبه 1397/09/24 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
شوراهای حل اختالف مشهد واقع در میدان شهداخ عبادی روبروی عبادی 8 اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختالف مشهد از طریق 
مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ، طالبین به خرید می 
تواند 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 
وفی المجلس از برنده وصول خواهد شد.اموال مورد مزایده عبارت است از:1- انواع کت مردانه فاستونی به رنگهای شیری فیروزه ای و غیره تعداد 95 
دست قیمت واحد 350000 ریال قیمت کل 33250000 ریال 2- انواع کت مردانه کشی 131 دست قیمت واحد 400000 ریال قیمت کل 52400000 ریال 
3- کت شلوار طرح مطهری تعداد 16 دست قیمت واحد 450000 ریال کل 7200000 ریال 4- کت طرح مطهری یک دست 300000 ریال )جمع ارزش 
چهار قلم البسه فوق جمعا 93150000 ریال می باشد(5- و تعداد 116 عدد کت و شلوار طوسی و 30 عدد کت تک مخمل که جمعا به میزان 51100000 

ریال برآورد قیمت شده است)جمع ارزش پنج قلم البسه فوق جمعا به میزان 144250000 ریال برآورد گردیده است.
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف مشهد

512/97آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای 1- موسی تنها فرزند حسین 2- حسین اصغریان فرزند علی اصغر فعال مجهول المکان ابالغ می شود که بانک قوامین نماینده 
حقوقی سعید باقری دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 4 شورای حل اختالف چناران ارائه و به کالسه 4/386/97 ثبت 
و برای روزشنبه مورخ 1397/10/15 ساعت 9/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 4 شهرستان چناران مستقر در مجتمع شماره به 
نشانی چناران – جنب نمایندگی سایپا 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 4 شورای حل اختالف شهرستان چناران

511/98آگهی مزایده اموال مرحله دوم
بموجب پرونده اجرائی  کالسه شماره 1/964570ح ش14 صادره از حوزه شماره 4  شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای ایمان توتونچی 
جمعا به پرداخت مبلغ 25700000  ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه در حق محکوم له آقای مجتبی کافی محکوم گردیده است و چون 
تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس 
دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ چهار شنبه 1397/09/28 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف 
مشهد واقع در میدان شهدا خ عبادی روبروی عبادی 8 اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختالف مشهد از طریق مزایده حضوری به 
فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ، طالبین به خرید می تواند 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 وفی المجلس از برنده 
وصول خواهد شد.اموال مورد مزایده عبارت است از:حشره کش برقی2*20 وات 140 شهباز)شاهین( 3 دستگاه مبلغ واحد 3900000 ریال مجموعا 

11700000 ریال توسط کارشناس ارزیابی گردیده است. 
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف مشهد مقدس

512/99دادنامه
پرونده کالسه 9709985189100320 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان تصمیم نهایی شماره ؛ خواهان: آقای فرید هاشمی 
قوچانی فرزند علی با وکالت آقای مرتضی ناصری فرزند اسداله به نشانی استان خراسان شمالی- شهر شیروان- خ امام رضا- پالک 205؛ خوانده: 
آقای قاسم هاشمی فرزند ذبیح اهلل به نشانی مجهول المکان؛ خواسته:الزام به تنظیم سند رسمی ملک؛ رأی دادگاه: در خصوص دادخواست آقای 
فرید هاشمی فرزند علی با وکالت اقای مرتضی ناصری به طرفیت آقای قاسم هاشمی فرزند ذبیج اله به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی یک باب 
منزل مسکونی تحت پالک 6 فرعی از 1542 بخش یک قوچان مقوم به مبلغ 3 میلیون ویکصد هزار ریال با این توضیح که به موجب مبایعه نامه 
مورخ 1386/7/12 اینجانب یک باب منزل مسکونی با پالک ثبتی 6 فرعی از 1542 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قوچان به مساحت حدود 
220 متر مربع را از خوانده خریداری و علیرغم اینکه به حسب توافق بعمل آمده مقرر بوده مشارالیه با حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم 
سند رسمی انتقال اقدام نماید لیکن از انجام تعهد خود امتناع نموده است. با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان اعالم شده است از طریق درج 
موضوع در روزنامه کثیراالنتشار به جلسه دادرسی دعوت شده است اما در جلسه حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال ننموده است . لذا دادگاه با 
توجه به قرارداد بیع مورخ 86/07/12 فی مابین خواهان وخوانده در خصوص ملک موضوع خواسته)مندرج در صفحه 1 و 2 پرونده( و استعالم پالک 
ثبتی فوق الذکر از اداره ثبت اسناد و امالک به شماره 139785606010000827 مورخ 1397/06/24 که اعالم شده است که پالک فوق به نام خوانده 
آقای قاسم هاشمی می باشد با استناد به مواد 10، 219 ، 220 ، 223 قاتنون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور 
مدنی مصوب 1379 حکم به محکومیت خوانده به الزام به تنظیم سند رسمی یک باب منزل مسکونی با پالک ثبتی 6 فرعی از 1542 اصلی واقع در 
بخش یک قوچان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه و سپس ظرف مهلت 

بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان 

512/100دادنامه
پرونده کالسه:9709985174600126 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه تصمیم نهایی شماره 9709975174601217 ؛خواهان: 
خانم فاطمه صبوری فرزند عیسی به  نشانی استان خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه- شهر تربت حیدریه- امام خمینی –امام خمینی 14 
پ 12؛ خوانده: آقای علیرضا فیروزی فرزند حسین به نشانی مجهول المکان؛ خواسته: طالق به درخواست زوجه؛ رأی دادگاه: در خصوص دعوی خانم 
فاطمه صبوری فرزند عیسی مقیم تربت حیدریه ، امام خمینی 14، پالک 12 به طرفیت آقای علیرضا فیروزی فرزند حسین مجهول المکان به خواسته 
صدور حکم به احراز شرائط اعمال وکالت در طالق به علت تخلف خوانده از شروط اول و دوم و هفتم سند نکاحیه، دادگاه با عنایت به جامع اوراق و 
محتویات پرونده من جمله تصویر مصدق سند نکاحیه شماره 15271 صادره از دفتر ازدواج شماره 11 تربت حیدریه که مثبت وقوع علقه زوجیت دائم 
فی مابین از تاریخ 1380/2/8 می باشد و خوانده تمام شروط ضمن العقد را امضاء و قبول نموده است ،محتویات پرونده اجرائی مورد استناد خواهان 
به شماره بایگانی 970023 اجرای احکام شورای حل اختالف تربت حیدریه که حکایت از آن دارد که خوانده در حق خواهان به موجب رأی اصداری 
از شعبه هفتم شورای حل اختالف محکوم به پرداخت نفقه معوقه از 1395/7/23 الی 1396/7/23 و نفقه جاریه از 96/7/23 الی 97/5/23 به قرار 
ماهیانه چهارصد هزار تومان گردیده و به رغم ابالغ اجرائیه و انجام عملیات اجرائی و صدور حکم جلب خونده نسبت به پرداخت نفقه اقدامی بعمل 
نیاورده و دسترسی بوی حاصل نگردیده است و توجها به نظریه قاضی محترم مشاور دادگاه امورخانواده و نظر به اینکه نصایح و ارشادات دادگاه و 
تالش و مساعی داوران در جهت ایجاد سازش و اصالح ذات البین مثمرثمر واقع نگردیده و خوانده نیز به رغم ابالغ قانونی در جلسات دادگاه حضور 
نیافته ودفاعی بعمل نیاورده است.علیهذا هر چند تخلف خوانده از شروط دوم و هفتم  سند نکاحیه بلحاظ عدم ارائه ادله و مدارک محکمه پسند از 
سوی خواهان احراز نگردید لکن تخلف خوانده از شرط اول مندرج در ذیل بند ب سند نکاحیه مبنی برعدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه و عدم 
امکان الزام زوج به پرداخت ، محرزو ثابت است ودادگاه اشعارا به حدیث نبوی )المومنون عند شروطهم( و استناد به مواد 234 ،235 و 1119 قانون 
مدنی و مواد 24، 26، 27 ، 28 و 29 قانون حمایت خانواده ، حکم به احراز شرائط اعمال وکالت در طالق صادر واعالم و به خواهان اجازه داده می شود 
به یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق مراجعه و با توجه به اینکه طالق خلع با بذل یک سکه کامل از مهریه اش را انتخاب نموده مقدار یاد شده را در حق 
زوج بذل و بوکالت از وی قبول بذل نموده و پس از اجرای صیغه طالق با اعمال وکالت حاصله ، اسناد و دفاتر مربوط را اصالتا و بوکالت از زوج امضاء 
نماید.نوع طالق بائن خلعی و دارای سه طهر عده از تاریخ وقوع طالق می باشد.زوجه در ایام عده مکلف به رعایت موازین شرعی و اسالمی از جمله 
عدم ازدواج مجدد می باشد.رعایت شرائط صحت اجرای صیغه طالق به عهده مجری آن می باشد. زوجه در خصوص باقیمانده مهریه و سایرحقوق 
مالی خویش اظهار داشته در این پرونده ادعائی ندارم. لذا دادگاه با تکلیفی مواجه نیست، جهیزیه زوجه در تصرف خودش است، زوجین دارای دو 
فرزند مشترک به نام های آرزو متولد 1382/3/27  و الناز متولد 1390/9/10 می باشند که اکنون با زوجه زندگی می کنند و آرزو از سن حضانت خارج 
و اختیار تعیین سرپرست با خود وی است و حضانت الناز توجها به وضعیت فعلی خوانده و اینکه مدتی است با مادرخویش وخواهرش زندگی می 
کند و علی القاعده به آنها وابستگی پیدا نموده لذا هر چند از سن هفت سالگی گذر نموده لکن اعطای حضانت به خوانده به صالح و غبطه وی نمی 
باشد. لذا حضانت و سرپرسی وی نیز تا پایان سن بلوغ به خواهان واگذار می گردد  وخوانده حق مالقات فرزندان را در هر هفته یک نوبت به مدت 
سه ساعت از ساعت 9 الی 12 صبح ایام پنجشنبه در محل بهزیستی تربت حیدریه دارد. و در خصوص تعیین نفقه فرزندان ادعایی از سوی خواهان 
مطرح نشده است، زوجه مدخوله و غیرباکره است و قبل از ثبت طالق جهت تست حاملگی به مرکز بهداشت معرفی خواهد شد،مدت اعتبار حکم 
صادره  شش ماه از تاریاخ انقضاء مهلت فرجام خواهی و یا ابالغ رأی فرجامی  می باشد. رأی اصداری غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین 

دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تربت حیدریه 

512/101آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به 1- حمید رضا شکیبائی صنوبری فرزند مرتضی 2- عیسی زینبی بایگی فرزند حسن  که مجهول 
المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه سوم حقوقی در پرونده کالسه 960857 به موجب دادنامه شماره 9709975174700331 
محکوم علیهم به نحو تضامنی محکومند به پرداخت مبلغ 698378000  ریال بابت اصل خواسته خسارت تأخیرتأدیه از مبلغ 600000000 ریال از تاریخ 
96/8/7 لغایت یوم الوصول وفق قراردادو مبلغ 23344000 ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له، پرداخت 
نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به 
معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای 
ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای 
مفاد اجرائیه اقدام گردد.در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه

512/102رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه براتعلی تقی زاده دارای شناس�نامه 0870638947 به اس�تناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به 
ش�رح دادخواست به کالس�ه 520-97 شعبه اول از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم رمضانعلی 
تقی زاده به شماره شناسنامه 692 در تاریخ 1397/7/22 دراقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1-محمد علی تقی زاده ش.ش 522860284 ت.ت 1349/6/1 محل صدور شناس�نامه چناران فرزند متوفی 2- براتعلی تقی زاده به ش.ش 
0870638947 ت.ت 1351/12/1 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی3-علیرضا تقی زاده به ش.ش 0873031393 ت.ت 1365/6/1 محل 
صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی4- حسین علی تقی زاده به ش.ش 0870642707 ت.ت 1358/7/2 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند 
متوفی5- عباسعلی تقی زاده به ش.ش 087042693 ت.ت1356/6/30 محل صدورشناسنامه قوچان فرزند متوفی6- فریبا تقی زاده به ش.ش 
0860214834 ت.ت 1370/6/29 محل صدورشناسنامه قوچان فرزند متوفی 7-راضیه تقی زاده به ش.ش 0860024458 ت.ت 1368/2/20محل 
صدورشناسنامه قوچان فرزند متوفی8- شرف نساء تقی زاده به ش.ش 0870636049 ت.ت 1343/10/9 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند 
متوف�ی 9- خدیجه تق�ی زاده به ش.ش 0870639961 ت.ت 1355/5/12محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی10- مرضیه تقی زاده به 
ش.ش 0872643387 ت.ت 1363/1/1 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی11-عذرا تقی زاده به ش.ش 2 ت.ت 1327/4/3 محل صدور 
شناسنامه قوچان همسر متوفی ؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکس اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 1 شورای حل اختالف قوچان

512/103رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای قربان صالح عالقه جنبان دارای شماره شناسنامه 0871121549 به شرح دادخواست به کالسه 97-495 شعبه 5 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیز ا.. صالح عالقه جنبان به شماره شناسنامه 131 در تاریخ 1397/5/8 
دراقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- حسین صالح عالقه جنبان به کدملی 0870335359 
ت.ت 1347/3/2 محل صدورشناس�نامه قوچان فرزند متوفی 2- فاطمه صالح عالقه جنبان به کدملی 0870335405 ت.ت 1348/5/10 محل 
صدورشناسنامه قوچان فرزند متوفی 3- محمود صالح عالقه جنبان به کدملی 0870424211 ت.ت 1355/10/11 محل صدورشناسنامه قوچان 
فرزند متوفی 4- اکرم صالح عالقه جنبان به کدملی 0870461885 ت.ت 1359/6/30 محل صدورشناسنامه قوچان فرزند متوفی 5- قربان صالح 
عالقه جنبان به کدملی 0871121549 ت.ت 1345/12/29محل صدور شناسنامه قوچان-شهرکهنه فرزند متوفی ؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف قوچان

512/104آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
به موجب اجرائیه کالسه 960932 ج م شعبه اول اجرای احکام مدنی قوچان محکوم علیه مجید بازداد محکوم است به پرداخت 1128730370 
ریال در حق محکوم له حسنعلی صفری و 50000000 ریال در حق دولت و ازآنجایی که از طرف محکوم علیه بابت پرداخت محکوم به اقدامی صورت 
نگرفته و ملک شماره 819 فرعی از1 اصلی بخش دو قوچان که 4 دانگ آن متعلق به آقای مجید بازداد می باشد وسند متعلق به یک باب منزل 
مسکونی دارای 130 مترمربع اعیان مسکونی در طبقه همکف و 30 متر اعیان بصورت زیرزمین دارای نمای سنگ و امتیازات آب و برق وگاز واقع در 
تربیت 8 کوچه دوم سمت راست پالک 5 می باشدکه توقیف وبرابر نظریه کارشناس 4 دانگ ملک مذکور با اجرای مزایده حضوری روز سه شنبه 
مورخ 1397/09/27 ساعت 10صبح به فروش می رسد که مزایده از پایه کارشناسی که 96000000 تومان برای 4 دانگ تعیین گردیده است شروع 
و به شخصی که باالترین قیمت پیشنهادی را ارئه نماید برنده مزایده اعالم و بایستی فی المجلس 10 درصد بها را نقدا تودیع نموده و مابقی ظرف 
یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت 10  درصد سپرده اولیه پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.ضمنا پنج 
روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه به دفتر اجرا ترتیب بازدید از منزل مورد مزایده امکان پذیر می باشد وکلیه هزینه های  نقل و انتقال به عهده 

برنده مزایده می باشد.
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری قوچان

512/105رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم گل افروز خدابخش فرخانی دارای شناسنامه شماره 0871237857 به شرح دادخواست به کالسه 97-467 شعبه 5 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد خدابخش فرخانی به شماره شناسنامه 504 در تاریخ 1384/4/5در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- رقیه خدابخش فرخانی کد ملی 087132960 ت.ت 
1331/1/1 محل صدورشناسنامه قوچان- فرخ علیا فرزند متوفی 2- ثریا خدابخش فرخانی کد ملی 0871234394 ت.ت 1335/12/20 محل صدور 
شناسنامه قوچان- فرخ علیا فرزند متوفی 3- گل افروز خدابخش فرخانی کد ملی 0871237857 ت.ت 1341/11/1محل صدور شناسنامه قوچان- 
فرخ علیا فرزند متوفی 4- محترم خدابخش فرخانی کد ملی 0871237865 ت.ت 1342/10/1 محل صدور شناسنامه قوچان- فرخ علیا فرزند 
متوفی 5- علیرضا خدابخش فرخانی کد ملی 0871239868 ت.ت 1348/7/5محل صدور شناسنامه قوچان- فرخ علیا فرزند متوفی 6- لیلی 
خدابخش فرخانی کد ملی 0871239876 ت.ت 1349/7/2 محل صدور شناسنامه قوچان- فرخ علیا فرزند متوفی 7- صغری خدابخش فرخانی 
کد ملی 0871242141 ت.ت 1352/8/12 محل صدور شناسنامه قوچان- فرخ علیا فرزند متوفی 8- خاور نظر نام  کد ملی 0871229269 ت.ت 
1312/7/10 محل صدور شناسنامه قوچان  همسر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/108رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غالمرضا پورآدینه گوجه دارای شناسنامه شماره 0871379872 به شرح دادخواست به کالسه 97-422 شعبه 5 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان قاسم پورآدینه گوجه به شناسنامه 1054 در تاریخ 1374/7/21 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- محمد حس�ین پورآدینه گوجه کد ملی 0871373351 ت.ت 
1308/4/5 محل صدور شناسنامه قوچان- گوجه پدر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور 
حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/109رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم قمرس�لطان اصغرپور دارای شناسنامه ش�ماره 0063983771 به شرح دادخواست به کالس�ه 97-458 شعبه 5 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یدا... بهنیا به شماره شناسنامه 36955 در تاریخ 1397/6/25 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شیرین بهنیا کد ملی 0860462633 ت.ت 1374/5/7 محل صدور 
شناسنامه قوچان فرزند متوفی 2- زهرا بهنیا کد ملی 0860585433 ت.ت 1378/6/23 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 3- فاطمه 
بهنیا کد ملی 0860944832 ت.ت 1388/1/26 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی4- زینب دری فیروزآباد کد ملی 0871264382 ت.ت 
1324/4/6 محل صدور شناسنامه قوچان– فیروزآباد فرزند متوفی5- قمر سلطان اصغرپور کد ملی 0063983771 ت.ت 1353/4/31 محل صدور 
شناسنامه تهران همسر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 

تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/110رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خلیل بلوچی دارای شناسنامه شماره 0871001195 به شرح دادخواست به کالسه 683-97 شعبه چهار از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم لیال اخباری داغیان به شماره شناسنامه 0871002329 در تاریخ 1390/1/4 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ام البنین بلوچی کد ملی 0860288821 ت.ت 1370/10/13 محل صدور 
شناسنامه قوچان فرزند متوفی 2- مریم بلوچی کد ملی 0860373312 ت.ت 1373/3/5 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی3- آمنه 
بلوچی کد ملی 0860465969 ت.ت 1374/9/19 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 4- زهرا بلوچی کد ملی 0872758011 ت.ت 1360/6/1 
محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 5- فاطمه بلوچی کد ملی 0872774074 ت.ت 1362/5/4 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 
6- محمد بلوچی کد ملی 0873075838 ت.ت 1365/12/1 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 7- مسعود بلوچی کد ملی 6359308142 
ت.ت 1358/4/1 محل صدور شناسنامه فاروج فرزند متوفی8- مهدی بلوچی کد ملی 6359963906 ت.ت 1367/6/25 محل صدور شناسنامه 
فاروج فرزند متوفی9- ابراهیم بلوچی کد ملی 6359308124 ت.ت 1356/4/3محل صدور شناسنامه فاروج فرزند متوفی10- خلیل بلوچی کد ملی 
0871001195 ت.ت 1335/1/1 محل صدور شناسنامه قوچان همسر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک 

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

512/111رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم سکینه مریخی بیرک سفلی دارای شناسنامه شماره 1473 به شرح دادخواست به کالسه 650-97 شعبه چهار از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم عزیز اله مریخی به شماره شناسنامه 591 در تاریخ 1387/12/10 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- لیال مریخی بیرک سفلی کد ملی 6359329123 ت.ت 1345/3/5 
محل صدورشناسنامه فاروج فرزند متوفی 2- کبری مریخی بیرک سفلی کد ملی 6359329131 ت.ت 1346/4/5 محل صدورشناسنامه فاروج 
فرزند متوفی 3-فرهاد مریخی بیرک س�فلی کد ملی 6359329141 ت.ت 1347/5/5 محل صدورشناس�نامه فاروج فرزند متوفی 4- رحیمه 
مریخی بیرک س�فلی کد ملی 6359331101 ت.ت 1352/3/6محل صدورشناس�نامه فاروج فرزند متوفی 5- حس�ن مریخی بیرک سفلی کد 
مل�ی 6359333341 ت.ت 1357/4/3 محل صدورشناس�نامه فاروج فرزند متوفی 6- احمد مریخی بیرک س�فلی کد مل�ی 6359323351 
ت.ت 1359/6/1 محل صدورشناس�نامه فاروج فرزند متوفی 7- س�کینه مریخی بیرک س�فلی کد ملی 6359334143 ت.ت 1361/8/1 محل 
صدورشناسنامه فاروج فرزند متوفی 8- نوراله مریخی بیرک سفلی کد ملی 6359852179 ت.ت 1342/8/20 محل صدورشناسنامه فاروج فرزند 
متوفی 9- بتول مریخی بیک سفلی به کد ملی 06359852187 ت.ت1342/8/20 محل صدور شناسنامه فارج فرزند متوفی 10- فاطمه کاللی 
احسان آباد کد ملی 6358685600 ت.ت 1324/12/8 محل صدورشناسنامه فاروج همسر متوفی 11- علی محمد مریخی بیرک سفلی کد ملی 
6359331098 ت.ت 1351/6/6 محل صدورشناسنامه فاروج فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک 

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

512/112رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم سوریه رمضانی دارای شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به کالسه 658-97 شعبه چهار از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم حسن کدخدای هی هی به شماره شناسنامه 0872804798 در تاریخ 1396/11/15 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سوریه رمضانی کد ملی 1060950669 ت.ت 1349/8/20 محل 
صدورشناسنامه نیشابور همسرمتوفی 2- علی کدخدای هی هی کد ملی 0872390179 ت.ت 1359/3/8 محل صدورشناسنامه قوچان برادرمتوفی 
؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/113رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم رقیه کمالی دارای شناسنامه شماره 0872646769 به شرح دادخواست به کالسه 659-97 شعبه چهار از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم مجید اشرفی عالقه جنبان به شماره شناسنامه 1286 در تاریخ 1397/6/17 در اقامتگاه 
دائم�ی خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-علی رضا اش�رفی عالقه جنب�ان ش.ش 0861143809 ت.ت 
1393/4/25 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 2- محمدطاها اش�رفی عالقه جنبان ش.ش 0861269713 ت.ت 1396/7/23 محل 
صدورشناسنامه قوچان فرزند متوفی 3- مریم جعفر زاده اینچه کیکانلو ش.ش 0871607840 ت.ت 1343/1/5 محل صدورشناسنامه قوچان مادر 
متوفی 4- حسین اصغر اشرفی عالقه جنبان ش.ش 228 ت.ت 1336/6/2 محل صدورشناسنامه قوچان پدر متوفی 5- رقیه کمالی  به ش.ش  7 
ت.ت 1363/6/1 محل صدور شناسنامه قوچان همسر متوفی؛اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور 
حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/114رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حسین قربانیان دارای شناسنامه شماره 0871815273 به شرح دادخواست به کالسه 526-97 ش 2 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم محمد قربانیان به شماره شناسنامه 0871810204 در تاریخ 1390/4/1 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- حس�ین قربانیان به ش.م 0871815273 ت.ت 1358  محل صدور 
شناسنامه قوچان فرزند متوفی 2- جلیل قربانیان به ش.م 0871815281 ت.ت 1359  محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 3- اعظم قربانیان 
به ش.م 0872866440 ت.ت 1362  محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 4-مجتبی قربانیان به ش.م 0873154495 ت.ت 1364 محل 
صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 5- اقدس قربانیان به ش.م 0873155041 ت.ت 1365محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 6- امید 
قربانی�ان به ش.م 0860043101 ت.ت 1368 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 7- جعفر قربانیان ب�ه ش.م 0860270882 ت.ت 1371 
محل صدورشناسنامه قوچان فرزند متوفی 8- حمیرا قربانیان به ش.م 0860371387 ت.ت 1373محل صدورشناسنامه قوچان فرزند متوفی 
9- گل جهان نجف زاده قاچکانلو به ش.م 0872036820 ت.ت 1338 محل صدورشناسنامه قوچان همسر متوفی ؛اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرو هر وصیت نامه جر سری و رسمی که بعد ازاین موعد ابراز شود از 

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

512/115آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 
خواهان آقای اسداهلل انصاری دادخواستی به طرفیت خواندگان1- آقای محمد مهدی اکبری خلیل آباد فرزند محمد ابراهیم 2- مریم اکبری خلیل 
آباد فرزند محمد ابراهیم 3- فاطمه اکبری خلیل آباد فرزند محمد ابراهیم 4- شمسیه اکبری خلیل آباد فرزند محمد ابراهیم به خواسته اعتراض ثالث 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609987201100361 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خلیل آباد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/10/08 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خلیل آباد

512/116آگهی
شماره بایگانی شعبه:960622؛ در خصوص دادخواست آقای برات اله فرمان بر به طرفیت خواندگان1-ایراندخت جاللی کندری 2- هما جاللی کندری 
هر دو فرزندان علی به خواسته تقاضای صدور حکم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف دادگاه با بررسی موضوع و اظهارات خواهان پرونده و بررسی 
رأی های صادره از محاکم و تجدیدنظردراین خصوص که حکایت دارد محکمه بدوی خواسته خواهان مبنی بر تحویل یک ساعت و نیم آب مذکور را 
حمل بر صحت تشخیص و خواندگان را ملزم به تحویل مورد معامله کرده است .لکن باتوجه به اعتراض خوانده ردیف دوم به رأی اصداری از دادگاه 
بدوی ونقض رأی بدوی توسط شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر به این استدالل که مندرجات سند عادی و رسمی راجع به مورد معامله داللت صریح به 
تحویل مورد معامله دارد لذا با توجه به مراتب فوق الذکر و با عنایت به اینکه مطالبه اجرت المثل فرع به تصرف بدون اذن و یا عدوانی بودن تصرفات 
است در حالی که اسناد ارائه شده حکایت ازتحویل آب مذکور به خواهان داشته لذا خواسته خواهان را موجه ندانسته مستندا به ماده 1257 از قانون 
مدنی و ماده 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر واعالم می گردد. رأی صادره 

حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خلیل آباد

512/117آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به خانم فرزانه جوان مقدم فرزند حسن فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای علیرضا رمضانی دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت شما به شعبه هفت شورای حل اختالف چناران ارائه و به کالسه 7/350/97 ثبت و برای روز شنبه مورخ 1397/10/15 ساعت 9صبح 
وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از 
رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه هفت شهرستان چناران مستقر در مجتمع شماره به نشانی حاشیه جاده سنتو– جنب نمایندگی 
سایپا 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 هفت شورای حل اختالف شهرستان چناران

512/118آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای حسین تابعی یدک فرزند عبدالکریم فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای سیدهادی حسینی سید آباد دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه هفت شورای حل اختالف چناران ارائه و به کالسه 7/306/97 ثبت و برای روز شنبه مورخه 1397/10/15 
ساعت 8/30صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می 
توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه هفت شهرستان چناران مستقر در مجتمع شماره به نشانی حاشیه جاده سنتو – جنب 
نمایندگی سایپا 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 هفت شورای حل اختالف شهرستان چناران

آگهی مفقودی سند مالکیت 
برگ  دو  ارائه  با  زاده  طهماسقلی   صادق  آقای  اینکه  به  نظر    
استشهادیه محلی به شماره 33762 و 33762 مورخه 1397/07/30 
و 1397/07/30 توسط دفتر اسناد رسمی  شماره 248 تهران  گو 
اهی شده مدعی  مفقود  شدن اصل  سند مالکیت سهمی گردیده 
لذا مراتب به شرح ذیل آگهی می گردد: 1. نام و نام خانوادگی مالک: 
آقای صادق طهماسقلی زاده 2. شماره پالک و بخش و محل وقوع 
ملک:  263 فرعی از 4513  اصلی واقع در بخش هفت تهران 3. 
خالصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت : جابجایی  4. 
معامالتی که به حکایت سو ابق  ثبتی و اظهار  مالک مستند به سند 
رسمی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان   مسکونی واقع در طبقه 2 به 
مساحت 71/31 متر مربع قطعه دوم تفکیکی به شماره 263 فرعی 
از 4513 اصلی  مفروز و مجزی  شده از 103 فرعی از اصلی مذکور 
واقع در بخش هفت تهران به انضمام  ششدانگ یک واحد پارکینگ به 
مساحت 10/80 متر مربع شماره 1 تفکیکی  واقع در طبقه همکف ذیل 
شماره 288468  در صفحه 317 دفتر 1772 به نام غالم رضا ساروق 
فراهانی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 358331 صادر و تسلیم 
گردیده سپس طبق سند قطعی غیر منقول شماره 89754   مورخه 
77/06/08   تنظیمی دفتر اسناد رسمی  شماره 264 تهران به صادق 
مورخ 1388/02/12   قطعی 6843  برابر سند  و  منتقل  طهماسقلی 
دفترخانه 874 تهران به  وحید جعفری منتقل گردید و مجددا برابر 
سند قطعی 37879- 88/3/31 دفترخانه 248  به صادق طهماسقلی  
زاده انتقال قطعی یافته و برابر سند 37880- 88/3/31 دفتر 248  
در رهن بانک پاسارگاد است. 5. متذکر می گردد هر  شخصی نسبت 
به ملک  مورد آگهی معامله ای کرده که در قسمت چهار ذکر نشده 
یا مدعی  وجود سند مالکیت  نزد خود می باشد باید ظرف  مدت ده 
روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و ا عتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت ا عتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله  ارائه نشود این اداره المثنی  سند مالکیت را طبق مقررات صادر 

و به متقاضی  تسلیم می نماید. 
18172   از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  منطقه پیروزی تهران – مهدی شعبانی 

512/106رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد جمالی فرد دارای شناسنامه شماره 0872402101 به شرح دادخواست به کالسه 97-463 شعبه 5 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسن جمالی فرد به شناسنامه 682 در تاریخ 97/7/24 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مریم جمالی فرد کد ملی0056793863 ت.ت 1349/11/7 محل صدور 
شناسنامه تهران مرکزی فرزند متوفی 2-حسن جمالی فرد کد ملی 0056919778 ت.ت 1351/1/1 محل صدور شناسنامه تهران مرکزی فرزند 
متوفی 3- صاحب جمالی فرد کد ملی 0067619037 ت.ت 1354/2/1محل صدور شناسنامه تهران مرکزی فرزند متوفی 4- حسین جمالی فرد کد 
ملی 0870431234 ت.ت 1357/6/14 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 5- رضا جمالی فرد کد ملی0870431242 ت.ت 1358/6/30 
محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 6- محمد جمالی فرد کد ملی0872402101 ت.ت 1360/3/28 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند 
متوفی 7- میثم جمالی فرد کد ملی 0872920501 ت.ت 1364/6/20محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 8- اسما جمالی فرد کد ملی 
0872974200 ت.ت 1366/5/10محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 9- فاطمه جمالی فرد کد ملی0873003586 ت.ت 1367/6/1 محل 
صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 10-دانیال جمالی فرد کد ملی 0860099318 ت.ت 1369/1/1 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی11-
علی جمالی فرد کد ملی0860201422 ت.ت 1370/3/20 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی12- فلک ناز تاج  کد ملی0870845411 ت.ت 
1334/6/2 محل صدور شناسنامه قوچان – اسالم آباد همسر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/107رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم گل افروزخدابخش فرخانی دارای شناس�نامه ش�ماره 0871237857 به شرح دادخواست به کالسه 97-468 شعبه 5 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خاور نظر نام فرخانی به شناسنامه 773 در تاریخ 1397/4/28 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- رقیه خدابخش فرخانی کد ملی 087132960 ت.ت 
1331/1/1 محل صدور شناسنامه قوچان- فرخ علیا فرزند متوفی 2- گل افروز خدابخش فرخانی کد ملی 0871237857 ت.ت 1341/11/1محل 
صدور شناسنامه قوچان- فرخ علیا فرزند متوفی 3- محترم خدابخش فرخانی کد ملی 0871237865 ت.ت 1342/10/1 محل صدور شناسنامه 
قوچان- فرخ علیا فرزند متوفی 4- علیرضا خدابخش فرخانی کد ملی 0871239868 ت.ت 1348/7/5محل صدور شناسنامه قوچان- فرخ علیا 
فرزند متوفی 5- لیلی خدابخش فرخانی کد ملی 0871239876 ت.ت 1349/7/2 محل صدور شناسنامه قوچان- فرخ علیا فرزند متوفی 6- 
صغری خدابخش فرخانی کد ملی 0871242141 ت.ت 1352/8/12 محل صدور شناسنامه قوچان- فرخ علیا فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
رای  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
اول  هیات   1397/08/19 مورخه    139760301023000880 شماره 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین نادعلی  فرزند عین اله به شماره 
شناسنامه 1 صادره از تهران در  ششدانگ  اعیان یک باب ساختمان به 
مساحت 384 متر مربع از پالک 90 فرعی از 126 اصلی واقع در بخش 
11 کن خریداری از مالک رسمی آقای عین اله نادعلی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی   
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 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: 

1397/09/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/20 
18156 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کن –   سید سعید ناصری 

حصروراثت
آقای حسن معین الدینی فرزند اکبر دارای شناسنامه 2980107816 بشرح دادخواست شماره 97/6/613 مورخ 1397/8/30 توضیح داده شادروان 
اکبر معین الدینی فرزند احمد بشناسنامه 72 در تاریخ 1397/7/28 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- علی معین 
الدینی فرزند اکبر ش.ش 341 صادره از ماهان متولد 1361/6/30 فرزند متوفی. 2- محمد معین الدینی فرزند اکبر ش.ش 330 صادره از کرمان متولد 
1362/8/25 فرزند متوفی. 3- حسین معین الدینی فرزند اکبر ش.ش 456 صادره از ماهان متولد 1364/10/30 فرزند متوفی. 4- حسن معین الدینی 
فرزند اکبر ش.ش 2980107816 صادره از کرمان متولد 1368/9/26 فرزند متوفی. 5- احسان معین الدینی فرزند اکبر ش.ش 6070003675 صادره 
از ماهان متولد 1370/11/28 فرزند متوفی. 6- جواد معین الدینی فرزند اکبر ش.ش 6070033851 صادره ازکرمان متولد 1376/8/26 فرزند متوفی. 
7- فاطمه درویش زاده ماهانی فرزند امان اله ش.ش 40 صادره از ماهان متولد 1345/2/3 همسر متوفی. 8- احمد معین الدینی فرزند عباس ش.ش 
5326 صادره از ماهان متولد 1315/1/9 پدر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و 

هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
613 شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان کرمان

2- دادنامه
پرونده کالسه 9709983468600226 شورای حل اختالف شماره 26 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973468600457 خواهان : 
آقای یاسین فدائی فرزند علی به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- بزرگراه امام کوچه 49- سمت چپ درب دوازدهم خوانده : 
آقای حجت حسینی قاسم آبادی به نشانی استان کرمان- شهرستان رفسنجان- رفسنجان- همت آباد علی خیابان امام حسین کوچه 18 خواسته 
: مطالبه وجه یک فقره چک گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر مالحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعالم داشته، 
لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا در خصوص دعوای 
آقای یاسین فدائی فرزند علی به طرفیت آقای حجت حسینی قاسم آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 14/500/000 ریال بابت چک های به شماره های 
985073- 985072- 985071- 985070- 985069- 985069- 985068- 985067 عهده بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی رفسنجان 
به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده ازجمله تصاویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه 
مضافا بقای اصل چک در یدخواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده )صادر کننده چک( دارد و خوانده نیز در جلسه رسیدگی شورا حضور پیدا نکرده 
و الیحه ای نیز ارائه نداده، دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا با توجه به مراتب فوق و نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف و 
مستندات مواد 310 لغایت 314 قانون تجارت در مبحث چک و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک موصوف 1376 مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و مواد 519، 515، 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 14/500/000 ریال از 
بابت خواسته و به اضافه مبلغ 811/250 ریال از بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسید چکها تا مرحله اجرا بر مبنای 
شاخص قیمت کاال وخدمات بانک مرکزی جمهوری اسالمی محاسبه و از خوانده به خواهان واصل به ایصال نموده در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره شده غیابی بوده و ظرفم مهلت مقرر قانونی 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن 

قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی کرمان می باشد.
226 شورای حل اختالف شماره 26 شهرستان کرمان

3- ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : فاطمه فیوج صیادی، نشانی : کرمان – بلوار امام رضا، کوچه شهدا شهرداری پ 9 کوچه امام حسین سمت چپ 
اواسط کوچه منزل داوود شاه کرم زاده، تاریخ حضور : 1397/10/11 ساعت حضور : 09:00 ، در خصوص دعوی مهدی شجاعی اکبرآبادی به طرفیت 
شما مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
533 شورای حل اختالف شماره 30 شهرستان کرمان

گواهی حصروراثت
آقای روح اهلل کریمی  بشماره شناسنامه 17 فرزند جعفر متولد 1363 صادره تاکستان ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواستی بشماره 945/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان جعفر کریمی فرزند محمد به شماره شناسنامه 11 
درتاریخ 97/8/16 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- گوهر صفرلو فرزند روح اله ش.ش335همسرمتوفی2- 
خانم جان همتی قرزند تیمور ش.ش48930همس�رمتوفی3- روح اهلل کریمی  فرزند جعفر ش.ش17پس�رمتوفی اینک پس از انجام تشریفات 
مقدماتی جهت انتشار درجرائد 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 و ابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد. 
م الف 2961 رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
خانم هاجر لطفی  بشماره شناسنامه 493 فرزند علی متولد 1349 صادره مشکین شهر ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواستی بشماره 920/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان رجب بهشتی فرزند نجفعلی به شماره شناسنامه 2 
درتاریخ 97/6/25 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- هاجر لطفی  فرزند علی ش.ش493همسرمتوفی2- الناز 
بهشتی فرزند رجب ش.ش2949881130دخترمتوفی3- رقیه بهشتی فرزند رجب ش.ش0084757167دخترمتوفی اینک پس از انجام تشریفات 
مقدماتی جهت انتشار درجرائد 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 و ابالغ گواهی الزم صادر خواهد شد. 
م الف 2962 رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
خانم منور حسنی سیما بشماره شناس�نامه 4395 فرزند حاج علی متولد 1327 صادره همدان ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 944/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان علی فتاح ابراهیمی شاد فرزند 
قربان به ش�ماره شناس�نامه 318 درتاریخ 96/11/28 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتن�د از ...1- کبری معروفی 
فرزندعلی ش.ش57همس�رمتوفی2- منور حسنی س�یما فرزند حاجعلی ش.ش4395 همسرمتوفی3- احمد ابراهیمی شاد فرزندعلی فتاح 
ش.ش1868پسرمتوفی4- هادی ابراهیمی شاد فرزندعلی فتاح ش.ش26336پسرمتوفی5- محمد ابراهیمی شاد فرزندعلی فتاح ش.ش36003پسر 
متوفی6- نرگس ابراهیمی شاد فرزندعلی فتاح ش.ش2509دخترمتوفی7- اعظم ابراهیمی شاد فرزند علی فتاح ش.ش7578دخترمتوفی اینک 
پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار درجرائد 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 و ابالغ گواهی الزم صادر خواهد شد.
 م الف 2966 رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
آقای منصور س�یف اله پور بش�ماره شناسنامه 26685 فرزند مقصود متولد 1348 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 933/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که ش�ادروان مقصود سیف اله پور فرزند 
داداش به شماره شناسنامه 974 درتاریخ 97/7/13 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- مهین تاج با ستانی 
فرزند نصرت ش.ش1115همس�رمتوفی2- منصور س�یف اله پور فرزند مقصود ش.ش 26685پس�رمتوفی3- ناصر سیف اله پور فرزند مقصود 
ش.ش2130پسرمتوفی4- بهزاد سیف اله پور فرزند مقصود ش.ش15پسرمتوفی5- محسن سیف اله پور فرزند مقصود ش.ش19050پسرمتوفی6- 
مجتبی سیف اله پور فرزند مقصود ش.ش36005پسرمتوفی7- لیال سیف اله پور فرزند مقصود ش.ش 1314دخترمتوفی8- مریم سیف اله پور فرزند 
مقصود ش.ش3247دخترمتوفی اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار درجرائد 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 و ابالغ گواهی الزم صادر خواهد شد.
 م الف 2976 رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
خان�م زه�را همنام بش�ماره شناس�نامه 0032964617 فرزند نصرال�ه متولد 1343 صادره تهران ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواهی 
فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 900/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که ش�ادروان 
بت�ول همن�ام فرزند حبی�ب اله به ش�ماره شناس�نامه 40143 درتاری�خ 97/3/30 دراقامتگاه دائم�ی خود درگذش�ته وورثه حین 
الف�وت وی عبارتن�د از ...1- ابراهیم همن�ام فرزند نصرال�ه ش.ش0044415699ب�رادرزاده متوفی2- کامران همن�ام فرزند نصراله 
ش.ش0037131036ب�رادرزاده متوفی3- محمد همنام فرزند نصراله ش.ش0052733051برادر زاده متوفی4- ش�هرام همنام فرزند 
نصرال�ه ش.ش0058993215ب�رادرزاده متوفی5- زهرا همن�ام فرزند نصراله ش.ش0032964617ب�رادرزاده متوفی6- مریم همنام 
فرزند نصراله ش.ش 0066662400برادرزاده متوفی7- معصومه همنام فرزند نصراله ش.ش0052659763برادرزاده متوفی8- فاطمه 
همن�ام فرزند نصراله ش.ش0055948464ب�رادرزاده متوفی9- معصومه همنام فرزند نصرال�ه ش.ش0051013347برادرزاده متوفی 
اینک پس از انجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�ار در جرائد ارس�ال می شود تا یک نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هرکس قرضی 
دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی الزم صادر خواهد شد. 
م الف 2973 رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی   
برابر رای 139760301081004739   مورخه 28/7/ 97  هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بال معارض معصومه شیرخانی     فرزند علی اصغر  بشماره شناسنامه 
0780073746   صادره از سبزوار    در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  187 /63    متر مربع در قسمتی از پالک 204   اصلی  
واقع در بومهن لوران خیابان رجائی کوچه دوم خریداری از مالک رسمی آقای  محمد علی اسفنجی   محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید . ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول :20/ 97/8 و تاریخ انتشار. نوبت دوم  97/9/5 
  اصغر منیعی  رییس اداره ثبت اسناد و امالک پردیس
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
   برابر رای 139760301081004349   مورخه 9/7/ 97  هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بال معارض محمد درفکی     فرزند علی اکبر   
بش�ماره شناس�نامه 1477    صادره از س�بزوار    در ش�ش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  192 /02    متر مربع در 
قس�متی از پالک 98 فرعی از 8  اصلی  واقع در بومهن خیابان س�پاه خیابان افرا کوچه محمودی پالک 14 خریداری از مالک رسمی 
آق�ای  عین اله بخشش�ی    محرز گردیده اس�ت . لذا به منظور اط�الع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی می ش�ود در 
صورتی که اش�خاص نس�بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش�ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید . ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر 

خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول :20/ 97/8 و تاریخ انتشار. نوبت دوم  97/9/5  
 اصغر منیعی  رییس اداره ثبت اسناد و امالک پردیس

اگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 139660301081004613    97/7/23  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علیرضا زینلی زاده انجراوند فرزند محمود        به شماره شناسنامه 
11242      صادره  از تهران  در ش�ش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس�احت 162/13         مترمربع در قس�متی از پالک 98  فرعی از 8      
اصلی واقع در بومهن خیابان سپاه کوچه تک پالک 12 خریداری از مالک رسمی محمد علی بخششی  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در 2نوبت به فاصله 15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت 2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 

به مراجع قضایي تقدیم کنند در صورت انقضای مدت مذکور سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار اول:97/9/5 تاریخ انتشار دوم:97/9/20
اصغر منیعی رییس ثبت اسناد وامالک پردیس

 دادنامه
پرونده کالسه 9609981725600477 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهرستان گرگان ) 107 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9709970057301047 
بایگانی 960936 شاکی اقای مرتضی سمیعی پاقلعه فرزند نورعلی به نشانی استان گلستان – شهرستان گرگان – شهر گرگان – ویالشهر – والی 
19 فرعی اول سمت راست مجتع هادی گلستان بلوک 418 متهم آقای وحید اسماعیل پور به نشانی – مجهول المکان اتهام ها 1- ایراد ضرب و جرح 
عمدی گردشکار حسب محتویات پرونده شاکی شکایتی با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید در دادسرا عمومی و انقالب گرگان مطرح که 
به جهت عدم پیگیری شاکی و ضعف ادله اثباتی منتج به صدور قرار منع تعقیب می گردد و اعتراض شاکی به دادگاه کیفری دو گرگان ارسال و به این 
شعبه ارجاع می گردد و با نقص تحقیقات مجددا به شعبه چهارم دادیاری اعاده و پس از تکمیل تحقیقات توسط دادگاه پیرامون ایراد ضرب و جرح 
عمدی جلب محاکمه و پیرامون تهدید منع تعقیب تایید می گردد برای متهم در دادسرا بوسیله نشر آگهی احضار صورت می گیرد و لیکن حضور نمی 
یابد اما شاکی به موجب الیحه در صفحه 49 تقاضای ترک تعقیب نسبت به موضوع شکایت می کند و بدین وصف به این شعبه ارسال و با تعیین وقت 
رسیدگی علیرغم دعوت از متهم و شاکی ، هیچیک برای اخذ اظهارات حضور نمی یابند النهایه دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام آقای وحید اسماعیل پور فاقد مشخصات 
بیشتر به جهت عدم دسترسی دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای مرتضی سمیعی پاقلعه فرزند نورعلی ، صرف نظر از اینکه جرم انتسابی 
صرفا در خصوص جنبه خصوصی بوده و از سویی قابل گذشت می باشد و اینکه شاکی در دادسرا بعد صدور جلب به محاکمه از سوی دادگاه نسبت به 
موضوع شکایت تقاضای ترک تعقیب را نموده است که این دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد حال با توجه به محتویات پرونده ، شکایت شاکی ، گواهی 
پزشکی قانونی ، اظهارات گواه به شرح صفحات 25 و 26 پرونده که حکایت از وقوع بزه ضرب و جرح از ناحیه متهم دارد و فقدان حضور متهم در 
دادسرا و دادگاه و سایر قرائن و امارات قضایی موجود در پرونده ، بزهکاری ایشان به نظر محرز و مسلم است مستندا به مواد 19 ، 290 ، 401 ، 448 ، 449 
، 450 ، 462 ، 488 ، 549 ، 569 ، 709 ، 714 ، 715 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 ، حکم به محکومیت متهم به پرداخت هزارم دیه کامل بابت 
کبودی اطراف چشم ، دو درصد دیه کامل بابت پارگی لب تحتانی ) دامیه ( ، یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی بستر ناخن انگشت پنجم دست 
چپ ،  نیم درصد دیه کامل بابت خراشیدگی ساعد دست راست ) حارصه ( ، در حق آقای مرتضی سمیعی پاقلعه ، صادر و اعالم می نماید اما در خصوص 
تورم چشم چپ علیرغم ابالغ از سوی مرجع قضایی به شاکی مبنی بر ارائه نظر تکمیلی پزشکی قانونی ، نامبرده پیگیری ننموده و دادگاه نیز در 
خصوص ان تصمیم اتخاذ نمی کند مهلت پرداخت دیه ، ظرف یک سال قمری از تارخ وقوع جرم 96/6/6 است رای صادره غیابی بوده ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان گلستان می باشد .
9897 دادرس شعبه 107 دادگاه کیفری دو گرگان – سید موسی حسینی 

دادنامه
پرون�ده کالس�ه 9709981720900381 ش�عبه نه�م ش�ورای حل اختالف مجتمع ش�هید قدوس�ی شهرس�تان گرگان تصمیم نهایی ش�ماره 
9709971720900703 بایگانی 970395 خواهان آقای امیر محس�ن عباس�ی فرزند رمضان به نشانی استان گلستان – شهرستان گرگان – شهر 
گرگان – گلشهر – کوچه گلشهر سوم شمالی – انتهای کوچه – مجتمع سبز – ط 4 خوانده خانم صفیه چرکزی فرزند عمر به نشانی مجهول المکان 
خواسته ها 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک رای قاضی شورا در خصوص دعوی امیر محسن عباسی به طرفیت صفیه چرکزی 
به خواسته مطالبه مبلغ 46/890/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 018616 عهده بانک کشاورزی شعبه خ شهدا گرگان به انضمام خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و کپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به 
اظهارات خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در تاریخ 97/07/05 در جلسه رسیدگی شورا 
حاضر نگردیده و در قبال دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده است و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت از مدیونیت صادر کننده 
و ظهور در اشتغال ذمه نامبرده دارد اینکه خوانده دلیلی که داللت بر پرداخت وجه چک نماید ارائه ننموده است لذا با توجه به نظریه مشورتی اعضای 
شورا به شرح صورت مجلس مورخ 97/08/09 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به مواد 9 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 
و مواد 310 ، 311 ، 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 46/890/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 
018616 عهده بانک کشاورزی شعبه خ شهدا گرگان و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 93/09/03 لغایت اجرای حکم بر اساس 
شاخص اعالمی بانک مرکزی ایران و پرداخت مبلغ 878/125 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و 

ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی گرگان می باشد .
9898 قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف گرگان – مجتبی شعبانی حاجی

اگهی
         دراجرای موادیک و سه قانون فوق تصرفات مالکانه اشخاص به شرح زیراز طرف هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 

ثبت اسناد و امالک صومعه سرا احراز گردیده که در اجرای ماده 3 قانون مذکور ذیالً آگهی می گردد : 
رای ش�ماره139760318011010698-97/8/13یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن مش�تمل براعی�ان احداثی به 
مس�احت4099.88مترمربع ازپالک1از5اصلی واقع درس�یاه درویش�ان بخش22گیالن خریداری فرزین اس�المیه ازنس�ق ابوالقاسم بابایی که 

پالک307به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010690-97/8/13یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن مش�تمل براعی�ان احداثی به 
مساحت642.17مترمربع ازپالک259از6اصلی واقع درشیخ محله بخش22گیالن خریداری علی احمدی زاده هنده خاله ازنسق طاهراحمدی زاده 

که پالک2114به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره1397603180110101146-97/8/20یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطعه زمی�ن به مس�احت1506.08مترمربع 
ازپالک497از6اصلی واقع درهنده خاله بخش22گیالن خریداری ش�هربانورفیعی هنده خاله ازنسق ایوب رفیعی که پالک2119به ان اختصاص 

یافته است
رای شماره139760318011011047-97/8/20یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت424.95مترمربع 
ازپالک1از13اصلی واقع درمرجقل بخش22گیالن خریداری حسین علی پورمرجقل ازنسق علی اکبرعلی پور که پالک1111به ان اختصاص یافته 

است
رای شماره139760318011010239-97/8/1یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریکبابخانه به مساحت239.90مترمربع 

ازپالک1از14اصلی واقع درمردخه بخش22گیالن خریداری فاطمه دادخواه ازنسق رمضانعلی زراعت کار که پالک713به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009160-97/7/7یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن مش�تمل برخان�ه ومحوط�ه به 
مساحت250.28مترمربع ازپالک18از18اصلی واقع درلیفشاگرد بخش22گیالن خریداری هادی دلیری فالح ابادی ازنسق محمودقانع پسند که 

پالک731به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010697-97/8/13یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت1255.09مترمربع 
ازپالک37از27اصلی واقع درچوبه بخش22گیالن خریداری عباس محبت بخش صومعه س�رایی ازنسق حسن حاجتی پور که پالک389به ان 

اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010841-97/8/15یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت392.43مترمربع ازپالک1از31اصلی 

واقع درفشخام بخش22گیالن خریداری شهین بردبارطاهرگورابی ازنسق ایوب مهرپورشاد که پالک298به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010993-97/8/20یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک باب مغازه به مساحت29 مترمربع ازپالک1341از32اصلی 

واقع درزیده سرا بخش22گیالن خریداری سمیه حسن فکرکمایی ازنسق یوسف علی پور که پالک7326به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010692-97/8/13یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت240مترمربع 
ازپالک489از32اصلی واقع درزیده سرا بخش22گیالن خریداری ریاب فالح عادلخواه ازسندبیع شرط تراب فالح که پالک7343به ان اختصاص 

یافته است
رای شماره139760318011010694-97/8/13یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت211.17مترمربع 
ازپالک489از32اصلی واقع درزیده سرا بخش22گیالن خریداری ریاب فالح عادلخواه ازسندبیع شرط تراب فالح که پالک7345به ان اختصاص 

یافته است
رای ش�ماره139760318011010691-97/8/13یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت220مترمربع 
ازپالک489از32اصلی واقع درزیده سرا بخش22گیالن خریداری ریاب فالح عادلخواه ازسندبیع شرط تراب فالح که پالک7344به ان اختصاص 

یافته است
رای شماره139760318011010693-97/8/13یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت250مترمربع 
ازپالک489از32اصلی واقع درزیده سرا بخش22گیالن خریداری ریاب فالح عادلخواه ازسندبیع شرط تراب فالح که پالک7346به ان اختصاص 

یافته است
رای ش�ماره139760318011010362-97/8/6یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن مش�تمل براعی�ان احداثی به 
مساحت255مترمربع ازپالک57از33اصلی واقع درخاکیان بخش22گیالن خریداری ورثه محموداقدامی کلیدبری ازسندبیع شرط مقدس اب بند 

که پالک2172به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010821-97/8/15یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت264مترمربع 
ازپالک57از33اصلی واقع درخاکیان بخش22گیالن خریداری علی صالحی مرکیه ازنسق محمدتقی معراجی که پالک2173به ان اختصاص یافته 

است
رای شماره139760318011010990-97/8/20یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت396.54مترمربع 

ازپالک37از41اصلی واقع درالدمخ بخش22گیالن خریداری فیروزه الدمخی ازنسق علی الدمخی که پالک1199به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010828-97/8/15یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت1033.71مترمربع 

ازپالک69از41اصلی واقع درالدمخ بخش22گیالن خریداری فاطمه شیرین زاد ازنسق موسی شیرین زاد که پالک1200به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011009105-97/7/7یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل براعیان احداثی به مساحت145مترمربع 
ازپالک687از42اصلی واقع درعربان بخش22گیالن خریداری سمیه کرامتی ماسوله ازنسق حسنعلی خاکپور که پالک9519به ان اختصاص یافته 

است
رای ش�ماره139760318011010706-97/8/13یک قس�مت مفروزبه عنوان چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به 
مساحت321.08مترمربع ازپالک465از42اصلی واقع درعربان بخش22گیالن خریداری محمدرضانویدی پشتیری ازمالکیت محمدجعفرجالئی 

که پالک9520به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010707-97/8/13یک قس�مت مفروزبه عنوان دودانگ مش�اع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به 
مس�احت321.08مترمربع ازپالک465از42اصلی واقع درعربان بخش22گیالن خریداری علی نویدی پشتیری ازمالکیت محمدجعفرجالئی که 

پالک9520به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010705-97/8/13یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن مش�تمل بریکبابخان�ه ب�ه 
مساحت1159.06مترمربع ازپالک21از48اصلی واقع درپاسکه بخش22گیالن خریداری محمداصالنی ابرکوهی ازنسق حسین پورمحمدعلی که 

پالک241به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009902-97/7/22یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن مش�تمل برخان�ه ومحوطه به 
مس�احت1653.16مترمربع ازپالک334از49اصلی واقع درکس�مابخش22گیالن خریداری بیژنگ کاظمی دهنده ازنس�ق علی اکبرکاظمی که 

پالک1102به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010689-97/8/13یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن مش�تمل بریکبابخان�ه ب�ه 
مس�احت726.55مترمربع ازپالک390از49اصلی واقع درکس�مابخش22گیالن خریداری خالدکشورزاده ازنسق علی محمدحسین خاصه که 

پالک1109به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010686-97/8/13یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن مش�تمل بریکباب مغ�ازه به 
مساحت76.77مترمربع ازپالک6از50اصلی واقع درقصابسرابخش22گیالن خریداری مصطفی فتوحی چوبه ازنسق عابدین ایمانی که پالک542به 

ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010689-97/8/13یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن صیفی�کاری ویکبابخان�ه ب�ه 
مساحت14000مترمربع ازپالک101از52اصلی واقع درپیشخان بخش22گیالن خریداری نوری عبادی ازنسق کاسعلی ستاره شناس که پالک387به 

ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010827-97/8/15یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت7421.80مترمربع 

ازپالک101از52اصلی واقع درپیشخان بخش22گیالن خریداری نوری عبادی ازنسق فضیه خطیب که پالک388به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010830-97/8/15یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن مش�تمل برخان�ه وانب�اری به 
مس�احت1160.10مترمربع ازپالک9از53اصلی واقع درازگم بخش22گیالن خریداری سیدحسین میراصغری ازنسق سیدحسن میراصغری که 

پالک311به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010368-97/8/6یک قس�مت مفروزبه عنوان3دانگ مش�اع از 6دانگ یک قطعه زمین مش�تمل بریکبابخانه به 
مساحت758.71مترمربع ازپالک32از59اصلی واقع درکلسر بخش22گیالن خریداری رضاپوراسماعیل کاسانی  ازسندبیع شرط محمدرسول ملک 

دوست که پالک231  به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010367-97/8/6یک قس�مت مفروزبه عنوان3دانگ مش�اع از 6دانگ یک قطعه زمین مش�تمل بریکبابخانه به 
مساحت758.71مترمربع ازپالک32از59اصلی واقع درکلسر بخش22گیالن خریداری حمیدرضاسیاوش ابکناری  ازسندبیع شرط محمدرسول 

ملک دوست که پالک232 به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010829-97/8/15یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت300.6مترمربع 
ازپالک2از71اصلی واقع درپرده سر بخش22گیالن خریداری اردشیرمحرم زاده ازنسق رضاعلی محرم زاده که پالک23به ان اختصاص یافته است

رای ش�ماره139760318011010124-97/7/29یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن مش�تمل براعی�ان احداثی به 
مساحت331.71مترمربع ازپالک50از88اصلی واقع درگوراب زرمیخ بخش22گیالن خریداری فضل اله اشرف نیا ازمالکیت ولی پاک عقیده که 

پالک1173به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010117-97/7/29یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن مش�تمل براعی�ان احداثی به 
مساحت219.54مترمربع ازپالک50از88اصلی واقع درگوراب زرمیخ بخش22گیالن خریداری غالم رضاابراهیم پور ازمالکیت ولی پاک عقیده که 

پالک1174به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010683-97/7/29یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن مش�تمل بریکباب مغ�ازه به 
مساحت149.35مترمربع ازپالک32از88اصلی واقع درگوراب زرمیخ بخش22گیالن خریداری جعفرعبدالهی ازنسق محمدجان یداله زبردست 

که پالک1175به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009929-97/7/24یک قس�مت مفروزبه عنوان 1 س�هم مشاع از5س�هم از  6دانگ یک قطعه زمین درختکاری به 
مس�احت15246مترمربع ازپالک1از14اصلی واقع درزیکس�ار بخش25گیالن خریداری مصطفی خورکامی  جهت تجمیع باپالک70ازمالکیت 

محمدرضاوابوالقاسم ومهین خورگامی که پالک153به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009931-97/7/24یک قس�مت مفروزبه عنوان 1 س�هم مش�اع از5س�هم از  6دانگ یک قطعه زمین درختکاری 
به مس�احت15246مترمربع ازپالک1از14اصلی واقع درزیکس�ار بخش25گیالن خریداری س�یما خورگامی  جهت تجمیع باپالک70ازمالکیت 

محمدرضاوابوالقاسم ومهین خورگامی که پالک153به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009928-97/7/24یک قس�مت مفروزبه عنوان 1 سهم مشاع از5س�هم از  6دانگ یک قطعه زمین درختکاری به 
مس�احت15246مترمربع ازپالک1از14اصلی واقع درزیکس�ار بخش25گیالن خریداری س�یمین خورگامی  جهت تجمیع باپالک70ازمالکیت 

محمدرضاوابوالقاسم ومهین خورگامی که پالک153به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009930-97/7/24یک قس�مت مفروزبه عنوان 1 س�هم مشاع از5س�هم از  6دانگ یک قطعه زمین درختکاری به 
مس�احت15246مترمربع ازپالک1از14اصلی واقع درزیکس�ار بخش25گیالن خریداری سوس�ن خورگامی  جهت تجمیع باپالک70ازمالکیت 

محمدرضاوابوالقاسم ومهین خورگامی که پالک153به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009927-97/7/24یک قس�مت مفروزبه عنوان 1 س�هم مش�اع از5س�هم از  6دانگ یک قطعه زمین درختکاری 
به مس�احت15246مترمربع ازپالک1از14اصلی واقع درزیکس�ار بخش25گیالن خریداری میرحس�ین موسوی خندان حقیقی  جهت تجمیع 

باپالک70ازمالکیت محمدرضاوابوالقاسم ومهین خورگامی که پالک153به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011011041-97/7/24یک قسمت مفروزبه عنوان 6دانگ یک قطعه زمین مشتمل براعیان احداثی به مساحت350مترمربع 
ازپالک65از14اصلی واقع درزیکسار بخش25گیالن خریداری امیدهمتی امندانی  ازنسق محرمعلی همتی که پالک154به ان اختصاص یافته است

رای شماره139760318011010822-97/8/15یک قسمت مفروزبه عنوان 6دانگ یک قطعه زمین مشتمل براعیان احداثی به مساحت2907مترمربع 
ازپالک282از20اصلی واقع درقراباء بخش25گیالن خریداری سهیالزارع قرابائی  ازنسق ورثه هوشنگ یکتا که پالک578به ان اختصاص یافته است

لذا موضوع بر اس�اس ماده 3 قانون تعیین تکلیف در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد ؛ چنانچه کس�ی نس�ب به خریداری و 
تصرفات مفروزی فوق الذکر اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار اولین آگهی لغایت دو ماه اعتراض خود را کتبًا  به این اداره تسلیم 
نماید و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، ظرف مدت یک ماه دادخواست به محاکم قضایی ذیصالح تقدیم نماید و گواهی تقدیم 
دادخواس�ت خود را به اداره ثبت اس�ناد صومعه س�را ارائه نماید . بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت ، متقاضی ثبت می تواند به محاکم قضایی مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست معترض به محاکم را اخذ و به این اداره ارائه 
نماید و این اداره نیز بدون توجه به اعتراض معترض ، پرونده متقاضی ثبت را حسب تقاضای وی تا صدور سند مالکیت به نام متقاضی 

دنبال خواهد نمود . بدیهی است صدور سند مالکیت به نام متقاضی، مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود  .  
 تاریخ انتشار نوبت اول: 97/9/5                                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/19              

             1004       رییس اداره ثبت اسناد و امالک صومعه سرا     -  علی کاظمی  پاکدل         
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول ) نوبت اول(
زم�ان برگزاری مزایده: 1397/9/20  نوبت مزایده: نوب�ت اول  محل برگزاری مزایده: اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان ورامین  نظر به اینکه به موجب دادنامه  950503 و اجراییه به شماره بایگانی 950815 
صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین و محتویات پرونده  کالسه 961866 مدنی این اجرای  
احکام محکوم علیه آقای رضا شیرکوند فرزند ذوالفعلی محکوم است به پرداخت مبلغ 3/700/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 127/750/000     ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیرتادیه بابت اصل خواسته  از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم 
درحق محکوم له اقای احمد شاملو جانی بیک فرزند محمد و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ  
15/480/000 ریال درحق صندوق دولت به عهده ی محکوم علیه می باشد. لذا از اموال محکوم علیه ملک 
به پالک ثبتی 111/7371  اصلی بخش 98 شامل یک طبقه آپارتمان به مساحت  193/44 مترمربع واقع 
در ورامین ،خیابان حامدی ، مهدیه 7 ، پالک 13، ساختمان 4 طبقه ، طبقه اول ، جنوبی ساز دارای سنگ 
سفید و به صورت دوبلکس و دارای پذیرایی ، اتاق خواب و آشپزخانه و سرویس  می باشد و حدود 20 سال 
پیش ساخته شده است ،بازداشت وکارشناسی و به قیمت کل 5/500/000/000  ریال معادل  پانصد و پنجاه 
میلیون  تومان قیمت گذاری گردیده ،لذا ملک فوق برای روز سه شنبه مورخ 1397/9/20  از ساعت  10 الی 
11 صبح  به مزایده گذاشته می شود ،طالبین می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده  با مراجعه به واحد اجرای 
احکام مدنی دادگستری ورامین جهت بازدید ملک فوق اقدام نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی 
شروع و برنده کسی خواهد بود  که باالترین  قیمت پیشنهادی را ارائه نماید .10 درصد قیمت اموال  مورد 
مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی را طی دوماه به حساب دادگستری می بایست تودیع نماید.
                  م.الف  1444 خ      مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین - علی رضوی اصل

دادنامه
پرونده کالسه 9709980207300190 شعبه سوم تصمیم نهایی شماره  9709970207301248 -97/8/29  
خواهان: خانم اعظم تاجیک فرزند اسداهلل به نشانی  ورامین روستای ریحان آباد ک میری منزل مرحوم 
اسداله تاجیک خوانده: آقای صالح پیرامند فرزند عبدالرزاق )مجهول المکان( خواسته: طالق به درخواست 
زوجه  دادگاه با عنایت به اقدامات صورت گرفته و بررس�ی اوراق پرونده ختم دادرس�ی را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت بصدور رای مینماید. )رای دادگاه( درخصوص دادخواست خانم اعظم تاجیک  فرزند اسداله 
بطرفیت آقای صالح پیرامند بخواسته صدور حکم طالق که خواهان در شرح دادخواست و جلسه رسیدگی 
علت خواس�ته خود را رها ش�دن زندگی از س�وی زوج و عدم پرداخت نفقه و حتی عدم توجه به فرزند 
مشترک ذکر کرده و با نشر آگهی خوانده دردادگاه حاضر نشده و الیحه ای ارسال نکرده است ، تحقیق 
صورت گرفته از طریق کالنتری و داور منصوب دادگاه حکایت از رها شدن زندگی بیش از 3 سال از سوی 
زوج و عدم انجام مسئولیت و وظایف ناشی از ازدواج از سوی زوج دارد از جمله عدم پرداخت نفقه زوجه 
و فرزندش دارد با ارجاع امر به داوری وفق مقررات داوران توفیقی در مصالحه و سازش طرفین نداشته اند 
و گزارش کتبی عدم امکان سازش تقدیم داشته اند ،دادگاه ازدواج دائم و رسمی طرفین را نظر به تصویر 
مصدق سند ازدواج بشماره ترتیب 19435 محرز دانسته و با عنایت  به رها شدن زندگی از سوی زوج وعدم 
پرداخت نفقه شروط ذکر شده در سند ازدواج موارد 1 و 8 از بند ب محقق شده و دادگاه به استناد ماده 
26 قانون حمایت از خانواده و ماده 1119  قانون مدنی به خواهان اجازه اعمال وکالت در طالق اعطا می نماید 
حضانت تنها فرزند مشترک دختر هفت ساله به عهده زوجه  است و خواهان  از مهریه 255 سکه ای خود 
205 سکه را در قبال طالق بذل و مابقی را در پرونده دیگری پیگیری می نماید و سایر حقوق خود را بذل 
مینماید . نوع طالق خلعی نوبت اول محسوب  و ارائه گواهی  عدم وجود جنین به دفاتر ثبت طالق الزامی 
است و خواهان می تواند پس از قطعی شدن حکم وفق مقررات به دفاتر ثبت طالق مراجعه نماید و دادگاه 
به سر دفتر نمایندگی اعطا مینماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از آن در وقت مقرر قابل تجدید نظر خواهی و فرجامخواهی است و مدت اعتبار رای 
صادره 6 ماه پس از قطعی شدن صادره و یا ابالغ رای قطعی است./ ق 8/29 نشانی : ورامین – نبش میدان 

امام حسین )ع(-دادگستری شهرستان ورامین
م.الف  1446 خ      رئیس شعبه سوم عمومی )حقوقی( دادگستری ورامین –محمدی

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان ورامین – عزت اله محمدی
آگهی مزایده)نوبت اول(

  نظرباینکه درپرونده بشماره بایگانی960555/اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گمیشان محکوم علیه  مهرداد شکوری فرزند محمد 
محکوم است بپرداخت مبلغ 58/660/297ریال بابت اصل خواسته وبااحتساب هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه درحق محکوم له سخید کم 
ومبلغ2/850/000ریال بابت نیم عش�ر اجرایی درحق دولت- که در راس�تای اجرای حکم اموالی بامشخصات ذیل جهت فروش وتادیه محکوم به 
معرفی که توقیف وکارشناسی گردیده ودر روزدوشنبه مورخ 1397/09/26ساعت 12درمحل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گمیشان 
ازطریق مزایده بفروش میرسد شرکت درمزایده برای عموم آزاد بوده وشرکت کنندگان میتوانند 5روز قبل ازمزایده باهماهنگی اجرای احکام مدنی 
دادگستری گمیشان ازاموال مزایده دیدن نمایند ومزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبهرکس که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد برنده مزایده میبایست حداقل10درصد مبلغ اعالمی خود را بحساب سپرده دادگستری واریزنماید والباقی آنرا ظرف مهلت 1ماه پرداخت نماید 
درغیراینصورت10درصد واریزی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد مشخصات قایق موتوری1-قایق موتور سوزوکی200قوه اسب 

بخار بهمراه شناور فایبر گالس مشکی رنگ به ارزش39/000/000ریال.
9915-رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گمیشان-تازیکی

آگهی مزایده نوبت دوم
   درپرونده کالسه930181/مدنی این دادگاه محکوم علیه علی اصغر غریب شیرنگی فرزند محمد علی محکوم است بپرداخت طلب درحق جمعی 
ازطلبکاران که درراس�تای وصول طلب اقدام به توقیف اموال محکوم علیه گردیده اس�ت که امالک مذکورپس ازارجاع امربکارش�ناس مجموعا 
بمیزان50/805/685/000ریال ارزیابی شده است اینک باتوجه به انجام تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد)توصیف 
اجمالی مورد مزایده(1-زمینی واقع درفاضل آباد دهنه محمدآباد روستای ییالقی چه جا -سمت جنوب غربی چه جا فاقد شماره پالک ثبتی دارای 
مبایعه نامه ازرمضان اسدی آلوستانمی بمساحت11000مترمربع وحاج اسماعیل قره خانی آلوستانی بمساحت3000 مترمربع متعلق به محکوم علیه 
قطعات کنارهم بوده ویکپارچه شده است وقسمتی ازمحیط ملک با پایه فلزی وفنس توری محصورشده است ودرعرصه ابنیه وعوارض مصنوعی 
وجود ندارد عرصه ازاراضی معروف به زیروال میباشد وباطرح هادی روستا هم مرز بوده وبه علت مسطح وشیب مالیم بافت سنگی ودانه بندی خاک 
بامقاومت باال دارای موقعیت خوب مکانی وجغرافیایی است طبق نقشه مساحت عرصه13548/50مترمربع میباشد که بمیزان 2386/30مترمربع آن 
جزومنابع طبیعی و10361مترمربع جزء اراضی مستثنیات روستا میباشد که ملک مذکور مجموعا بمیزان 13/676/520/000ریال ارزیابی وقیمتگذاری 
شده است 2-شرکت سنگ شکن گرگان دارای شماره پروانه بهره برداری128/4/5147مورخه 1390/4/27-ازوزرات صنایع ومعادن نوع فعالیت 
تولید سنگ شکسته ودانه بندی شن وماسه واقع درفاضل آباد جاده تیمورآباد کیلومتر2و2-1-زمین سایت سنگ شکن بمساحت 2هکتار دارای 
تغییرکاربری به انضمام مصالح موجود درآن و1حلقه چاه عمیق به عمق170متربا تجهیزات کامل به ارزش 9/600/000/000ریال2-2-تاسیسات مکانیکی 
والکتریکی وتجهیزات خط کامل تولید سنگ شکسته ودانه بندی شن وماسه شامل)هیدورکن ها-نقاله ها-دینام ها گوناگون-گیربکس-سرند-

ساختمانها ودیوارک ها وپایه ها ودستگاههای مرتبط به ارزش8/500/000/000ریال2-3-ساختمانها وتاسیسات به انضمام 1دستگاه باسکول دیجیتال 
بااتاق توزین پست برق وخط انتقال شامل ساختمانهای مدیریت مالی پرسنل آشپزخانه سرویس ها انباری های سوخت وماشین آالت نگهبانی 
ونمازخانه وس�اختمان 2طبقه مرکز خط تولید به ارزش3/500/000/000ریال ضمنا کارگاه مذکور دراجاره اشخاص بااجاره ماهیانه 73/000/000 ریال 
میباشد کارگاه مذکور مجموعا بمیزان21/600/000/000ریال ارزش گذاری شده است)زمان وشرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغ کارشناسی بشرح فوق 
شروع خواهد شد2-مزایده درروز یکشنبه مورخه97/09/25-ازساعت9 الی10صبح میباشد3-متقاضیان میتوانند5روزقبل ازشروع مزایده ازامالک 
دیدن نمایند ودرروز مزایده درجلسه مزایده شرکت کنند4-برنده مزایده کسی خواهد بود که بیشترین مبلغ را پیشنهاد دهد وده درصد مبلغ 
پیشنهادی را بحساب سپرده دادگاه بالفاصله واریز والباقی آنرا ظرف یکماه تودیع نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی پس ازکسرهزینه های مربوط 
به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد5-کلیه هزینه های مربوط به نقل وانتقال ملک برعهده برنده مزایده میباشد6-درصورت انجام مزایده 
وعدم صحت مزایده برگزارشده این اجراء هیچگونه مسئولیتی درقبال مزایده وبرنده آن نداشته وفقط نسبت به عودت وجه واریزی به برنده اقدام 

خواهد نمود. 
9883-دادورزاجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کماالن-قره خانی

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم سعیده موسوی تروجنی نام پدر میرعابدین استان تهران شهرستان تهران خیابان شیان لویزان مشخصات 
محکوم علیه/محکوم علیهم محسن پورهادی مجهول المکان مشخصات نماینده یاقائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه حسین غم انگیز نوشری 
نام پدرعظیم نشانی استان گلستان شهرستان گرگان بلوار ناهارخوران عدالت85مجتمع تندیس طبقه اول اداری واحد 2دفتروکالت غم انگیزوکیل 
سعیده موسوی تروجنی محکوم به:بموجب درخواست شماره دادنامه مربوطه 9709970059900197بایگانی 970144محکوم علیه محکوم است 
بپرداخت300/000/000ریال ازبابت اصل خواسته وبپرداخت خسارت تاخیرتادیه طبق شاخص اعالمی توسط بانک مرکزی ازتاریخ تقدیم دادخواست 
تاهنگام پرداخت محکوم به براساس محاسبه صورت گرفته درمرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام وهمین طور پرداخت هزینه های دادرسی 
بمبلغ8/780/000ریال وپرداخت حق الوکاله بمبلغ 1/000/000ریال درحق محکوم له وصول نیم عشر دولتی برعهده دایره اجرامیباشد محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال 
خود را شامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری 
ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث 
ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه 
نماید واال بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت 
ام�وال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)م�اده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق.م.اوماده 16قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میشود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(6-چنانچه 
صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
9933-رییس شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی گرگان-زمانی کیاسری 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   بدینوسیله آقای مشد گلدی باش قره فرزند قربان دادخواستی بطرفیت خواندگان رباب سبزه بین وغیره که احد ازخواندگان بنام امان بیکه بیک 
جانی فرزند ملک جان مجهول المکان میباشد بایگانی971124/بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک وانتقال سند مقوم به3/000/100ریال ارزش 
منطقه ای ملک 33/000/000ریال واثبات وقوع بیع )مورخه1397/02/09فیمابین موکل وخوانده ردیف1 تا 7 مقوم به20/000/100ریال ارزش منطقه ای 
ملک 33/000/000ریال ومطالبه خسارات دادرسی شعبه صادرکننده شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(آق قال مطرح گردیده ووقت رسیدگی آن 
یکشنبه10/09/ 1397ساعت11صبح تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس 
ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی دراین دادگاه حاضرگردد.   
9905-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آق قال -پقه

آگهی 
  درپرونده کالسه 970857/شعبه 102دادگاه کیفری2 گنبد کاووس نوربی بی تیموری متهم است به نگهداری غیرمجاز اسلحه وتجهیزات ماهواره 
که وقت رسیدگی پرونده 1397/10/12ساعت9 صبح تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن متهم وبه تجویزماده 174قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری مراتب 1نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تامتهم پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه 

مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود دروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد وچنانچه ادله ومدارک مثبته ای دارد درروز جلسه حاضرنماید.
 9935-رئیس شعبه 102دادگاه کیفری2 گنبد کاووس-نقی زاده موسوی

دادنامه
نهای�ی  تصمی�م  کالل�ه  شهرس�تان  حقوق�ی  عموم�ی  3دادگاه  بایگانی960747/ش�عبه  کالس�ه9609981778500681  پرون�ده      
ش�ماره9709971778500681خواهان غالم نبی وقیقی ف حبیب باوکالت کاظم شیری ف آدینه دردی بنشانی گلستان کالله خ احمدی جنوبی 
پالک40خواندگان1-جمعه قلی بایندری مقدم ف چاریارقلی بنشانی گلستان کالله روستای کسر پیشکمرمنزل شخصی2-غالمرضا عفت پناه 
حصاری ف محمد حسن مجهول المکان خواسته ها1-مطالبه وجه 2-مطالبه خسارات دادرسی3-مطالبه خسارت تاخیرتادیه)رای دادگاه(درخصوص 
دادخواست غالم نبی وقیقی با وکالت کاظم شیری بطرفیت1-غالم رضا عفت پناه حصاری2-جمعه قلی بایندری مقدم بخواسته مطالبه مبلغ یکصد 
وپنجاه میلیون تومان ازخوانده ردیف1ومحکومیت تضامنی خواندگان بمیزان هیجده میلیون تومان به انضمام خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواست لغایت یوم الوصول به انضمام کلیه خسارات دادرسی نظربه اینکه مستند دعوی خواهان12فقره سفته بشمارههای خزانه داری583901-

502684-697673-539079-286606-0825090-0825085-337775-337776-825084-539078-884472میباش�د که ذیل آن به 
امضای خواندگان بعنوان صادر کننده وبخشی ازآنها بعنوان ضامن رسیده است باتوجه به اینکه وجود سند تجاری درید خواهان مبین اشتغال ذمه 
خواندگان بوده ازآنجائیکه خواندگان درجلسه رسیدگی حاضرنگردیده ودلیلی برپرداخت بدهی ارائه ننموده دادگاه دعوی خواهان را وارد وثابت 
دانسته به استناد مواد307و308قانون تجارت ومواد198و519و522قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت غالم رضا عفت پناه بمبلغ یکصد 
وپنجاه میلیون تومان براساس 9فقره سفته بشماره های03777و539078و53907و0825084و0337776و0337775و0825085و0825090و2

86606و محکومیت تضامنی خواندگان اساس4فقره سفته بمیزان هیجده میلیون تومان وپرداخت هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه ازتاریخ 
5/11/96لغای�ت اجرای حک�م وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه له خواهان صادرواعالم میگردد رای صادره درخصوص جمعه قلی بایندری 
حضوری ظرف20روزپس ازابالغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عالی تجدید نظراس�تان گلس�تان میباشد درخصوص غالم رضا عفت پناهی 
غیابی ظرف20روزپس ازابالغ قابل واخواهی وپس ازآن ظرف20روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عالی تجدید نظرخواهی درمحاکم عالی تجدید 

نظراستان گلستان میباشد.
9790-قاضی شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی کالله-دانشور 

آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
   بموجب پرونده اجرائی بکالس�ه 960007/اجرای احکام مدنی دادگس�تری بندرترکمن محکوم علیه عبدالعزیز ایری فرزند رحمانقلی بنشانی 
بهشت12وفرهاد پورقاز فرزند ابراهیم بنشانی بندرترکمن خیابان شهید بهشتی-بهشت10تضامنی محکوم اند جمعا بپرداخت مبلغ660/036/000 
ریال بابت اجرت المثل وغیره درحق محکوم له شرکت دهکده جهانگردی گلستان باوکالت مینا هاتفی نسب ومبلغ 31/680/000ریال بابت نیم 
عشراجرایی درحق دولت محکوم میباشد لذا باتوجه به توقیف سیلو وکانکس وغیره جهت مزایده وفروش بنشانی جاده اسکله که پس ازکارشناسی 
وتعیین وقت بشرح ذیل بفروش میرسد)توصیف اجمالی اموال درراستای ماده138قانون ا.ا.م براساس نظریه کارشناس محترم(1-امتیاز کنتور 
برق3فاز25 آمپر یک انش�عاب بمبلغ30/000/000ریال2-امتیاز کنتور برق تک فاز25 آمپر یک انشعاب مبلغ15/000/000ریال3-درب های تعبیه 
ش�ده در6 نقطه سایت گردشگری ساخته ش�ده ازقوطی4*4سانتیمتر ولوله نمره5 به تعداد 7 عددکه 2عدد آن بصورت ریلی و5 عدد بصورت 
لوالیی میباشد که جمعا بمبلغ21/000/000ریال4-دوربین گردان مستعمل باتیر آهنی فلزی10متری 1دستگاه بمبلغ15/000/000ریال5-دوربین ثابت 
مستعمل با 2تیر آهنی فلزی10متری 5دستگاه جمعا بمبلغ40/000/000ریال6-سیلوی50تنی مستعمل ساخته شده ازورق3میلیمتر )حدود2تن(
با پایه ها بمبلغ30/000/000ریال7-حدود200 کیلوگرم آهن االت مستعمل بمبلغ3/000/000ریال8-کانکس مستعمل بمساحت حدود 24مترمربع 
باپوشش بدنه آلومینیومی بمبلغ50/000/000 ریال9-آهن االت درب وپنجره حاصل ازتخریب 2دستگاه اتاقک نگهبانی واتاقک مدیریت که بصورت 
موقت س�اخته وحکم تخریب داده شده حدود500 کیلوگرم باتوجه بقیمت آهن االت مستعمل بمبلغ7/500/000 ریال برآورد میگردد جمع کل 
اموال9 قلم فوق بمبلغ211/500/000ریال براورد گردیده است)شرایط وزمان ومکان مزایده(1-مزایده در روزچهارشنبه1397/09/21ساعت10الی1

1دراجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن انجام میپذیرد2-برنده مزایده کسی میباشد که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید3-مبلغ 
پایه براساس قیمت کارشناسی شده شروع میشود4-طالبین شرکت درمزایده 5روزقبل اززمان مزایده باهماهنگی این اجراء میتوانند ازاموال 
موصوف بازدید وباروئیت اموال درمزایده شرکت نمایند5-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا بحساب سپرده دادگستری 
واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده دادگستری وفیش واریزی را به دایره اجرای تحویل نمایند درغیراینصورت 
وفق ماده129ق.ا.ا.م سپرده پس ازکسرهزینه های اجرائی بنفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد6-تائید صحت مزایده ازناحیه دادگاه 
صادرکننده اجرائیه خواهد ودرصورت عدم تائید صحت مزایده این اجراء مسئولیتی دررابطه باخریدار ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد 
شد 7-این مزایده به استناد ماده118قانون اجرای احکام مدنی در1نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار درج میگردد8-این مزایده باحضور نماینده 

محترم دادستان صورت میپذیرد.
9949-رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرترکمن-فضیلت

آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
   بموجب پرونده اجرائی بکالسه 970212/اجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن محکوم علیه عبدالوهاب کمی فرزند خلیل بنشانی روبروی 
ایستگاه گمیشان ساحل37جدید م ش محکوم است بپرداخت مبلغ759/000/000 ریال بابت اصل وغیره)دراجرای احکام محاسبه میشود(درحق 
محکوم له فرزاد خوزین فرزند عبدالحمید ومبلغ 37/950/000ریال بابت نیم عش�راجرایی درحق دولت محکوم میباش�د لذا باتوجه به معرفی 
2فروند قایق موتوری جهت مزایده وفروش بنشانی ساحل37 که پس ازکارشناسی وتعیین وقت بشرح ذیل بفروش میرسد)توصیف اجمالی اموال 
درراستای ماده138قانون ا.ا.م براساس نظریه کارشناس محترم(تعداد 2فروند قایق موتوری یاماها200بابدنه 21 کارکرد ودست دوم وسالم قیمت 
هرکدام385/000/000ریال وجمعا770/000/000ریال براورد میگردد. جمع کل اموال بمبلغ770/000/000ریال برآورد گردیده است شرایط وزمان ومکان 
مزایده1-مزایده درروزیکش�نبه09/25/ 1397ساعت10الی11دراجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن انجام میپذیرد 2-برنده مزایده کسی 
میباشد که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید3-مبلغ پایه براساس قیمت کارشناسی شده شروع میشود4-طالبین شرکت درمزایده 5روزقبل 
اززمان مزایده باهماهنگی این اجراء میتوانند ازاموال موصوف بازدید وباروئیت اموال درمزایده شرکت نمایند5-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ 
مورد پیشنهاد را نقدا بحساب سپرده دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده دادگستری وفیش واریزی را به 
دایره اجرای تحویل نمایند درغیر اینصورت وفق ماده129ق.ا.ا.م سپرده پس ازکسرهزینه های اجرائی بنفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد 
شد 6-تائید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد ودرصورت عدم تائید صحت مزایده این اجراء مسئولیتی دررابطه باخریدار ندارد 
وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد 7-این مزایده به استناد ماده118قانون اجرای احکام مدنی در1نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار درج 

میگردد8-این مزایده باحضور نماینده محترم دادستان صورت میپذیرد.
9950-رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرترکمن-فضیلت

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم :  بانک ملت نشانی: خیابان امیری سرپرستی بانک مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:  1. عباس  مجیدی 
نسب  فرزند  رحمت اله نشانی: مجهول المکان  2.  فاطمه بختیاری  نشانی: خوزستان آبادان خیابان طالقانی زند ساختمان  معین طبقه اول واحد 2 ،  
3. شرکت پیشرو سازه شهباز نشانی: اهواز   کیانپارس  خ 8 شرقی مجتمع اسمانه ط2  واحد 9   ،  4. ابراهیم آبچیان لنگرودی  فرزند اسماعیل نشانی: 
مجهول المکان  5.  سید جالل موسوی نشانی: مجهول المکان   محکوم به: بموجب  درخواست اجرای حکم مربوطه   به  شماره 9710096310300012    
و شماره دادنامه مربوطه 9609976310300409  محکوم علیهم محکوم است به پرداخت مبلغ دو میلیارد و چهارصد و چهل و سه میلیون و دویست 
و چهل  و سه هزار و هفتصد و شصت و هفت ریال به عنوان اصل خواسته  و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و یک هزار و نهصد و هشتاد و هشت 
ریال به عنوان جریمه تاخیر روزانه وفق تعهدات قراردادی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اقامه دعوی لغایت زمان اجرای حکم وفق تغییر 
نرخ شاخص ساالنه اعالمی از بانک مرکزی  جمهوری اسالمی ایران و پرداخت  خسارات ناشی از دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر ا 

جرایی در  حق دولت. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان ابادان 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم :  جواد حاجیان فرزند رمضانعلی  نشانی: خمینی شهر   خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم کوچه 144 
پ30  مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:  ناهید خدرزاده  نشانی: شهرستان آبادان امیرآباد فاز 01 جنب منازل صدا و سیما قطعه 323  محکوم 
به: بموجب  درخواست اجرای حکم مربوطه  به  شماره 9510096310300074  و شماره دادنامه مربوطه 9509976310300218  محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت یکصد و ده میلیون و پانصد و هشتاد هزار ریال به عنوان اصل خواسته  و پرداخت  خسارات ناشی از دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه وفق تغییر نرخ شاخص ساالنه ا عالمی از بانک مرکزی  جمهوری اسالمی ایران از تاریخ اقامه دعوی لغایت اجرای  حکم در حق خواهان و نیم 

عشر اجرایی در حق  دولت. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابادان 

آگهی احضار متهم  
حسب پرونده کالسه 970795 شعبه هشتم بازپرسی اهواز متهم : سعید بختیاری فرزند محمود به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب این مرجع می 
باشد نظر به مجهول المکان بودن وی مستندا به ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری از طریق جراید به وی ابالغ می شود ظرف مهلت یک ماه از 

تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این مرجع حاضر شود . در صورت عدم حضور تصمیم مقتضی اتخاذ         می گردد . 
1774- بازپرش شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اهواز – علیرضا جمالی زواره

آگهی مزایده
بموجب پرونده اجرایی کالسه 973911 محکوم علیه آقای عزیز حمید غضبان محکوم است به پرداخت مبلغ 715/074/193 ریال به عنوان اصل طلب 
در حق محکوم له بنام علیرضا بصری و پرداخت مبلغ 35/735/709 ریال بابت هزینه اجرایی در حق دولت و در راستای اجرای مفاد اجرائیه ملک با 
مشخصات : حدود و مشخصات ملک : ملک بشماره پالک ثبتی 1570/12064 واقع در بخش 3 اهواز بنشانی اهواز کوی گلستان خیابان آذربایجان بین 
خیابان اسفند و اقبال ساختمان امیر حسین طبقه اول – یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول یک ساختمان 5 طبقه 15 واحدی با مساحت 94/69 
متر مربع است اعیانی موجود در ملک دو اتاق خواب – هال و پذیرایی – آشپزخانه – و سرویس های بهداشتی است درب ورودی ضد سرقت و پنجره 
های بیرونی دو جداره و کابینت آشپزخانه ام دی اف می باشد ملک دارای اشتراکات آب و برق و گاز و دارای نمای سنگی است محکوم علیه توقیف که 
توسط کارشناس منتخب دادگستری جمعا به مبلغ 2/350/000/000 ریال ارزیابی به عمل آمده است . موضوع مزایده در راستای ماده 51 قانون اجرای 

احکام مدنی : حصه ای از ملک معادل جمع محکوم به و هزینه های اجرایی
با توجه به اینکه نظریه کارشناس به طرفین ابالغ و در موعد قانونی هیچ اعتراضی واصل نگردیده است لذا وقت مزایده برای روز یکشنبه مورخه 
1397/9/18 ساعت 10 تعیین می گردد لذا از کلیه اشخاصی که قصد شرکت در مزایده را دارند دعوت می شود در تاریخ فوق الذکر در محل شعبه 
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اهواز واقع در خرمکوشک ابتدای نیوساید مجتمع قضایی تندگویان حضور بهم رسانند قیمت پایه از مبلغ 
کارشناسی شده شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می توانند 
پنج روز قبل از مزایده از اموال ذیل واقع در نشانی فوق الذکر بازدید نمایند و ضمنا کلیه شرکت کنندگان می بایست 10 درصد از قیمت پایه فروش را 

فی المجلس به یک فقره چک تضمینی تودیع نمایند . 
9/2- مدیر شعبه دوم اجرای احکام حقوق دادگستری شهرستان اهواز – چلداوی 

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کالسه 971920 موضوع دستور فروش ملک به شماره پالک ثبتی 1715 باقیمانده و 1 / 1715 و 2 / 1715 واقع در بخش 2 
شهرستان اهواز به نشانی اهواز خیابان شهید کتانباف و خیابان بسنجیده مشتمل برسه واحد مسکونی قدیمی ساز در منطقه ای با تراکم متوسط 
پالک های مورد ارزیابی در مجاورت هم هستند – مساحت سه پالک برار سند به مساحت 11 / 573 متر مربع میباشد ولی طبق وضعیت موجود 58 
/ 560 متر مربع میباشد که نشان میدهد وضع موجود 53 / 12 متر مربع از مساحت مندرج در اسناد مالکیت کمتر میباشد ضمنا پالک های مورد 
نظر ازبرملک به عمق 20 / 6 متر در طرح تعریض خیابان شهید عظیم قرار دارد علیهذا مساحت هریک از پالکها به شرح : 1 – پالک ثبتی 1 / 1715 به 
مساحت 72 / 133 مترمربع 2 – پالک ثبتی 2 / 1715 به مساحت 58 / 168 متر مربع 3 – پالک ثبتی 1715 به مساحت 28 / 258 متر مربع دارای 
امتیاز اشتراک و انشعاب آب و برق و گاز اعیانی احداثی قدیمی و سنتی ساز و با دیوار های اجری و پوشش سقف طاق آجری و تیر آهن و کفسازی 
موزاییک فرش توسط کارشناس منتخب دادگستری با قیمت پایه مزایده ششدانگ پالک ثبتی 1715 باقیمانده و 1 / 1715 و 2 / 1715 واقع در بخش 
2 شهرستان اهواز بمساحت 11 / 573 متر مربع با توجه به محل وقوع ملک – میزان دسترسی به تاسیسات – امکانات و تجهیزات شهری – به مبلغ 
000 . 000 . 380 . 17 ریال ارزیابی به عمل آمده است .  باتوجه به اینکه نظریه کارشناس به طرفین ابالغ و در موعد قانونی هیچ اعتراضی واصل نگریده 
است لذا وقت مزادیده برای روز چهارشنبه مورخه 1397/09/28 ساعت 10 تعیین می گیردد لذا از کلیه اشخاصی که قصد شرکت در مزایده را دارند 
دعوت می شود در تاریخ فوق الذکر در محل شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اهواز واقع در خرمکوشک ابتدای نیوساید مجتمع 
قضایی شهید تندگویان حضور به هم رسانند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شده شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال ذیل واقع در فوق الذکر بازدید نمایند.ضمنا کلیه شرکت 

کنندگان در مزایده می بایست 10 درصد از قیمت پایه فروش را فی المجلس به موجب یک فقره چک تضمینی تودیع نمایند.
92 / 8 -مدیر شعبه دوم اجرای احکام حقوق دادگستری شهرستان اهواز- چلداوی

دادنامه 
پرونده کالسه 9709986628100243 شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان دوره چگنی تصمیم نهایی شماره 9709976628100393- خواهان 
:آقای محمد فالح گنجی فرزند علیرضا با وکالت آقای همایون امیری فرزند عزیز مراد به نشانی استان لرستان –شهرستان دوره شهر سراب دوره –
روستای ریقان –خواندگان :1-آقای احمدرضا نیک نژاد فرزند علی 2- آقای پرهام نیک نژاد فرزند احمدرضا همگی به نشانی مجهول المکان – خواسته 
:مطالبه وجه سفته  رای دادگاه  در خصوص دعوی محمد فالح گنجی فرزند علیرضا با وکالت آقای همایون امیری بطرفیت آقایان 1- احمدرضا نیک 
نژاد فرزند علی 2- پرهام نیک نژاد فرزند احمدرضا بخواسته مطالبه وجه هشت فقره سفته مجموعاً به مبلغ چهل میلیون تومان بشماره های 320226 
، 320224 ، 320223، 320222 ، 320221 ، 320220، 711399 ،320225 به انضمام هزینه دادرسی ، خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل بدین 
توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته خوانده ردیف اول مبلغ فوق را به موکل بدهکار می باشد و خوانده ردیف دوم ظهر سفته را تصدیق و پرداخت 
وجه سفته ها را ضمانت نموده است لیکن هیچکدام از نامبردگان نسبت به ادای دین اقدامی بعمل نیاورده اند و تقاضای محکومیت نامبردگان را بنحو 
تضامن خواستارم . خواندگان نیز علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال ننموده اند . دادگاه با عنایت به 
دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان ، تصویر سفته های مربوطه و گواهی های عدم پرداخت و نظر به عدم حضور خواندگان جهت ارائه دلیل 
مبنی بر برائت ذمه خود در مقابل ادعای خواهان و توجهاً به اینکه وجود اصل سفته ها در ید خواهان خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان مینماید 
و اصل بر بقای دین میباشد مگر اینکه خالف آن اثبات برسد لذا دعوی را وارد و ثابت تشخیص به استناد مواد 198 ، 519 ،522 قانون آئین دادرسی 
مدنی و مواد 307 ، 309 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان بنحو تضامنی بپرداخت مبلغ چهل میلیون تومان بابت وجه مندرج در سفته های 
فوق الذکر و پرداخت مبلغ13/387/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و براساس میزان پرداختی خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید سفته ها لغایت یوم صدور حکم و اجرای آن براساس تغییرات شاخص قیمت ها که از سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان 
وصول محاسبه میگردد در حق خواهان صادر و اعالم مینماید ، این  رای غیابی  محسوب و ظرف مهلت بیست  روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

دادگاه و ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان میباشد .
حمیدرضا احمدیان –دادرس علی البدل دادگستری دوره 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
نظر به اینکه فاطمه جمشیدی دادخواستی به طرفیت ناهید جمشیدوند به خواسته تحریر ترکه به این مرجع ارجاع و به کالسه 970275 شعبه دوم 
حقوقی شورای حل اختالف الیگودرز  ثبت و مقید به وقت رسیدگی 1397/10/08 میباشد مراتب عینا در راستای ماده 210 قانون نسبی یکباردر 
روزنامه کثیراالنتشار آگهی تا اینکه بستانکاران و مدیونیون به متوفی و کسانی دیگر که حقی بر ترکه  متوفی دارند  در ساعت و روز معین در این 

شعبه برای تحریر ترکه حاضر شوند .
م الف 7503  شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف الیگودرز 

آگهی  
به مجهول المکان آقای محمد کاظمی فرزند خداداد ابالغ می شود درخصوص دادخواست تقدیمی آقای محمد پوالدوند بطرفیت شما مبنی بر مطالبه 
وجه که پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی دورود ارجاع گردیده وبه کالسه 970428 ثبت شده ووقت رسیدگی آن 97/10/04 ساعت9صبح 
می باشد به علت مجهوالمکان بودن شما و درراستای اعمال ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی مراتب مذکوردریکی 
ازجرایدکثیراالنتشارجهت ابالغ به شما اگهی میگردد درصورت عدم حضوربدون حضور شما دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد ضمنا شما می 

توانید قبل ازجلسه دادرسی به دفتر مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت نمایید./
منشي شعبه دوم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود- سجاد نظامی

دادنامه
پرونده کالسه 9709986715100269 شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715100740  خواهان: خانم 
فریده پاپي فرزند غالمحسین به نشاني استان لرستان - شهرستان دورود - دورود - خیابان خ فیاض بخش کوچه میالد هفتم انتهاي کوچه منزل 
اقاي کشوري خوانده: آقای ماه گل دبستاني فرزند بهبود به نشاني مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه وجه بابت ... 2. مطالبه خسارت دادرسي کالسه 
9709986715100269 شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715100740  خواهان: خانم فریده پاپي  فرزند 
غالمحسین به نشاني استان لرستان - شهرستان دورود - دورود - خیابان خ فیاض بخش کوچه میالد هفتم انتهاي کوچه منزل اقاي کشوري خوانده: 
آقای ماه گل دبستاني  فرزند بهبود به نشاني مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه وجه بابت ...2. مطالبه خسارت دادرسی گردشکار :پس از وصول 
دادخواست وثبت به کالسه فوق بتصدی امضاء کنندگان ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا در خصوص دادخواست خواهان خانم فریده 
پاپی  فرزند غالمحسین به طرفیت خوانده خانم ماه گل دبستانی فرزند بهبود  به خواسته مطالبه ملغ 1600000 تومان بابت واریز فیش بانکی به حساب 
خوانده به انضمام کلیه هزینه  دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان مبنی بر اینکه از طریق برنامه  آپ گوشی تلفن همراه اشتباهًا 
از حساب خود به شماره کارت 5894631899359541 بانک رفاه به کارت شماره 589101227070717 بانک سپه خوانده واریز نموده ام و شماره 
تلفن ایشان را از بانک سپه دریافت نموده و با ایشان تماس گرفتم و گفتند پول به حسابم آمده و مبلغ را برای شما کارت به کارت خواهم کرد ولی تا 
کنون از پرداخت امتناع ورزیده تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت به انضمام هزینه دادرسی را دارم علی ایحال شورا با عنایت به جامع اوراق و 
محتویات پرونده و نظر به مدارک و مستندات ابرازی و اخذ استعالم از بانک رفاه کارگران شهرستان دورود و اینکه مبلغ مذکور به حساب خوانده با 
کد ملی 732279593 در مورخه 27/4/97 واریز گردیده است و با توجه به مفاد اظهارات خواهان به شرح دادخواست و جلسه داردسی و رونوشت 
مصدق از رسید عادی و فیش واریزی پیوست دادخواست  که داللت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه در جلسه دادرسی 
حاضر نگردیده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده است لذا شورا دعوی خواهان را به کیفیت مذکور محمول بر صحت تشخیص داده مستنداً به 
مواد 198، 515 ، 519 ، 522 ق.آ.د.م مصوب 1379 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1600000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 63800 تومان 
بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )28/5/97( لغایت اجرای  دادنامه در حق خواهان صادر و اعالم 
میدارد . رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روزاز تاریخ ابالغ  قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 

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

دادنامه
پرونده کالس�ه 9709986715400254 شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715400609  خواهان: 
آقای حسن رشنو  فرزند علي با وکالت خانم فریبا قائدرحمت فرزند عصمت اهلل به نشاني استان لرستان -  شهرستان دورود -  شهر دورود - الغدیر  
خواندگان: 1. آقای حمیدرضا محمدي  فرزند محمدرضا 2. آقای علي قرباني همگي به نشاني مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک 2. تامین 
خواسته رای شورا    در خصوص دادخواست خواهان آقای حسن رشنو با وکالت خانم فریبا قائدرحمت بطرفیت خواندگان 1- آقای حمیدرضا محمدی 
فرزند محمدرضا 2- آقای علی قربانی به خواسته مطالبه مبلغ 000 /9/300 تومان بابت وجه یک فقره چک شماره 295928 عهده بانک سپه  با احتساب 
خسارات دادرسی و تاخیرتادیه به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و نظر به وجود اصل چک  و گواهینامه عدم پرداخت آن در 
ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و  با توجه به اینکه خواندگان با وصف ابالغ  اخطاریه قانونی از طریق نشر در جراید کثیراالنتشار 
در جلسه رسیدگی حضور نیافته اند , و دلیلی بر برائت ذمه خویش به این مرجع ارائه ننموده لذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد 
مواد 198و 515و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 312و315 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک اصالحی 1382  حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت  مبلغ 1- 000/300/9 تومان بابت اصل خواسته 2- مبلغ  450/265 تومان بابت هزینه دادرسی 3- پرداخت 
خسارت تاخیرتادیه از تاریخ چک 30/10/95  لغایت وصول ان بر مبنا شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهدشد 
محکوم مینماید رای صادره غیابی  بوده  و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در 

حاکم عمومی حقوقی شهرستان دورود می باشد.  /ق
َ علی امیدی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان دورود    

اجرائیه
خواهان/شاکي: مسلم پوریان خوانده/متهم: جواد ساکي خواسته/اتهام: تامین خواسته بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9509976715400384 محکوم علیه محکوم است به  محومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز 
پرداخت مبلغ 1/070/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/12/18 لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر 
و اعالم می  نماید هزینه حق االجرا بر عهده محکوم علیه می باشد.  محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :  1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(.2-ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3-مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن 
میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر 
منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست 
محکوم له بازداشت مي شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(.4-خودداري محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد.)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي1394(5-انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات 
تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(.6-چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم 

علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(” 
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان دورود-مرجان قائدرحمت

دادنامه
پرونده کالسه 9609986644301021 شعبه 102 دادگاه کیفري دو شهرستان دورود ) 102 جزایي سابق( تصمیم نهایی شماره 9709976639300492  
شاکي: آقای هوشنگ قالبي حاجي وند فرزند علي شیر به نشاني استان لرستان - شهرستان دورود - بخش مرکزي شهرستان دورود - دهستان 
دورود ناصرالدین  متهم:  آقای حسین قالبي حاجي وند فرزند حیدر به نشاني لرستان-ازنا خ صاحب الزمان )عج( پ 71  اتهام ها: 1. تهدید 2. توهین 
به اشخاص عادي گردشکار:پس ازوصول شکوائیه وثبت بکالسه فوق بتصدی امضاءکننده ذیل مبادرت بصدوررای می نماید.  “رای دادگاه”  درخصوص  
اتهام آقای حسین قالبی حاجیوند فرزند حیدر معروف به نوری دائربرتوهین موضوع شکایت آقای هوشنگ قالبی حاجیوند باعنایت به اوراق پرونده 
،شکایت شاکی،گواهی گواه تعرفه شده شاکی دردادسرا،کیفر خواست صادره وعدم ارائه هرگون دلیل درراستای اثبات بی گناهی خویش ازسوی 
متهم؛دادگاه مجرمیت نامبرده رامحرزدانسته ومستندا به ماده 608 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 باب تعزیرات حکم به محکومیت مشارالیه به 
پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت صادرواعالم می نماید.رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی دراین 

شعبه وپس ازانقضاءمهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان لرستان می باشد
 مظفر غالمی- رئیس شعبه 102دادگاه کیفری 2 شهرستان دورود

دادنامه
پرونده کالس�ه 9709986715700144 شعبه هفتم شوراي حل اختالف شهرستان دورود تصمیم نهایی ش�ماره 9709976715700294  خواهان: 
آقای علي نهاوندي  فرزند احمد با وکالت آقای مصیب احمدوند فرزند سیف اله به نشاني دورود روبروي دادگستري جنب موسسه قرض الحسنه 
امیرالمومنین طبقه دوم دفتر وکالت سعید غیاثوند  خوانده: آقای مجید علي محمدي به نشاني تهران نارمک خیابان گلستان کوچه طالبي پالک 13  
خواسته ها: 1. تامین خواسته 2. مطالبه وجه بابت ... گردشکار: پس از وصول دادخواست و ثبت به کالسه فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل 
است و ختم رسیدگي و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأي شورا در خصوص دادخواست آقاي علي نهاوندي با وکالت آقاي مصیب 
احمدوند به طرفیت خوانده آقاي مجید علي محمدي به خواسته مطالبه مبلغ 10 میلیون تومان وجه یک فقره چک به شماره 556681 به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک الي یوم الوصول و هزینه هاي دادرسي از جمله حق الوکاله وکیل و غیره و با توجه به اینکه وکیل خواهان 
اظهار مي دارد با عنایت به اسناد و مدارک ابرازي من جمله چک شماره 556681 خوانده مکلف به پرداخت وجه آن مي باشد که با مراجعات مکرر 
به وي از تادیه آن امتناع مي نماید لذا تقاضاي رسیدگي دارم از طرفي طي ابالغ اخطاریه قانوني وفق ماده 22 قانون صدور چک )تجارت( در جلسه 
دادرسي حاضر نگردیده و هیچگونه ایراد و دفاعي که موید برائت ذمه خویش باشد ارائه نگردیده و الیحه اي نیز ارسال نداشته است لذا شورا با توجه 
به اظهارات وکیل خواهان و تصویر مصدق چک شماره 556681 عهده بانک صادرات و گواهي عدم پرداخت پیوستي دعوي خواهان را موجه و ثابت 
تشخیص داده و مستنداً به مواد 198 ، 519 ، 522 قانون آیین دادرسي مدني حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10 میلیون تومان بابت اصل 
خواسته و نیز پرداخت مبلغ 207/000 تومان بابت هزینه دادرسي و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانوني و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 96/10/27 لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید رأي صادره غیابي و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي 

در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاه صالحه مي باشد./.س
بیژن سوري -  قاضی شورا شعبه 7شورای حل اختالف شهرستان دورود

دادنامه
پرونده کالسه 9709986715400073 شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715400622  خواهان: آقای 
مظفر توکل پور  فرزند عباس به نشاني استان لرستان -  شهرستان دورود -  شهر دورود - کوي شهرداري-ک وصال 6 خوانده: آقای حجت یاراحمدي 
به نشاني   خواسته ها:  1. تامین خواسته 2. مطالبه وجه بابت ... رای شورا   در خصوص دادخواست خواهان آقای مظفر توکلی پور بطرفیت خوانده 
آقای حجت یاراحمدی به خواسته تقاضای صدور حکم به  مطالبه مبلغ 1/000/000 تومان ناشی از یک فقره سفته مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تا زمان 
اجرای دادنامه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اظهارات خواهان و وجود یک فقره سفته به شماره  0249889 در ید خواهان که داللت بر اشتغال 
ذمه خوانده داشته و اینکه خوانده  علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دلیلی بر برائت ذمه خویش به این مرجع  
ارائه ننموده لذا شورا  به استناد مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی  و مواد 308و309 قانون تجارت  خوانده موصوف را به پرداخت 
1- مبلغ 1- 1/000/000 تومان  بابت اصل خواسته  2- مبلغ 94/500تومان بابت هزینه دادرسی 3- پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ دادخواست 
97/3/1 لغایت وصول ان بر مبنا نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که اجرای احکام مکلف به محاسبه آن است محکوم مینماید . رای صادره غیابی بوده و 

ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی دورود می باشد./ق
َ علی امیدی قاضی- شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان دورود    

 ریاست محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی ( دورود
با سالم و احترام، در اجرای قرار کارشناسی و پیرو لوایح تقدیمی قبلی )96/9/18- 97/8/2( و همچنین مراجعات حضوری عین مستند مدرکیه 
مورد دعوی که عبارتست از یک برگ قولنامه عادی ) چاپی دستنویس( تحریر شده  با جوهر آبی رنگ بتاریخ 70/7/1 با چهار فقره امضاء اثر انگشت 
فروشندگان ) فریدون لشنی، حمیرا و فریبا زند یاوری ( خریدار فریبرز زند یاوری که آثار انگشتان منقوشی با جوهر استامپ قرمز رنگ ذیل قولنامه 
فوق از مدیر دفتر محترم شعبه د راختیار گرفته که بررسی و اظهار نظر در خصوص  امضاء اثر انگشت  منتسب به خانم فریبا زند یاوری خواسته آن 
ریاست محترم دادگاه می باشد.  و از آنجائیکه خانم فریبا زند یاوری جهت انجام استکتاب در دسترس نبود برابر لوایح تنظیمی وکیل محترم ایشان 
که مشار الیها ساکن کشور اسپانیا بوده و به موجب مکاتبات اداری توسط آن دادگاه محترم به اداره کل امور بین الملل اوراق استکتابی و اخذ آثار 
انگشتان نامبرده از طریق مجاری دیپلماتیک ) سفارت ج.ا.ا در کشور مادرید اسپانیا ( طی نامه شماره 9000/12100/2مورخ 97/7/11 به دفتر شعبه آن  
دادگاه واصل و در اختیار اینجانب قرار گرفت.  سپس در راستای قرار کارشناسی صادره در وقت و فرصت مناسب و کافی و با استفاده از تجهیزات 
فنی و تخصصی : چشمی ، ذره بینی و میکروسکوپیک مورد بررسیهای هر جانبه فنی و کارشناسی قرار داده نتیجه بشرح ذیل اعالم و تقدیم حضور 
میگردد:   ))نتیجه کارشناسی(( 1-یک فقره اثر انگشت منسب به خانم فریبا زند یاوری منقوشی  شده ذیل سند مورد ادعائی مزبور در مقایسه با 
کلیه آثار انگشتان نامبرده واصله از اداره کل امور بین الملل از لحاظ : نوع نقش اثر انگشت ، ریزش و پیچش خطوط و سایر پارامتر هاي فني داراي 
اختالفات اساسي بوده و مطابقت ندارد )منفي � ( 2- یک فقره امضاء انتسابي به خانم فریبا زند یاوري مندرج در ذیل سند مورد ادعاي مزبور بشرح 
مندرج در صفحه اول گزارش از حیث : شکل و قالب کلي امضاء ، شروع و خاتمه آن خطوط رفت و برگشت و قوسها و انحناها ، نحوه تحریر نامه و نامه 
خانوادگي و دیگر ویژگیهاي فني داراي اختالفات زیادي بوده و مطابقت ندارد )منفي �( %اینکه نظریه در دو برگ به انضمام اصول اوراق انگشت نگاري 
و استکتابي مربوط به خانم فریبا راندیاوري و اصل سند مورد ادعاي موضوع پرونده قولنامه مورخ 70/7/1 به حضور تقدیم و اعاده مي گردد. به لحاظ 
اجراي قرار کارشناسي و با عنایت به تعرفه مصوب و حجم بررسیها و صرف وقت و انرژي و چندین بار پیگیري حضوري تقاضاي افزایش دستمزد به 

میزان یک میلیون تومان دیگر را دارم منوط به   
با سپاس و تجدید احترام � کارشناس رسمي دادگستري المرضا کوشکی

آگهی
خواهان/شاکي: سیدمحمدصالح موسوي خوانده/متهم: عیوض علي اکبري خواسته/اتهام: تامین خواسته - مطالبه وجه به مجهول المکان آقای عیوض 
علي اکبري ابالغ می شود درخصوص دادخواست تقدیمی آقای سیدمحمدصالح موسوي بطرفیت شما مبنی بر مطالبه وجه که پرونده جهت رسیدگی 
به ش�عبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان دورود ارجاع گردیده وبه کالس�ه 9709986715400441 ثبت شده ووقت رسیدگی آن 97/10/10 
ساعت10:00 صبح می باشد به علت مجهول المکان بودن شما و درراستای اعمال ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی 
مراتب مذکوردریکی ازجرایدکثیراالنتشارجهت ابالغ به شما اگهی میگردد درصورت عدم حضوربدون حضور شما دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

کرد ضمنا شما می توانید قبل ازجلسه دادرسی به دفتر مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت نمایید./
شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان دورود

اجرائیه
خواهان/شاکي: محمد رک رک خوانده/متهم: نعمت مهدوي خواسته/اتهام: مطالبه وجه بابت ... - تامین خواسته بموجب درخواست اجراي حکم 
مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709976715400285 محکوم علیه محکوم است به  پرداخت مبلغ 000 /5/000تومان بابت اصل خواسته و 
مبلغ 207/000 تومان بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/180 تومان حق الوکاله وکیل و همچنین محاسبه تاخیرتادیه حکم از تاریخ ددخواست 96/11/16 
لغایت تسویه حساب کامل در حق خواهان صادر و اعالم مینماید هزینه حق االجرا بر عهده محکوم علیه میباشد.  محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه :  1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(.2-ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3-مالي معرفي 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و 
اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(.4-خودداري 
محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد.)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(5-انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده 
اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده21 
قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(.6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت 

محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(«
مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان دورود-مرجان قائدرحمت

اجرائیه
خواهان/شاکي: مجید لرستاني نژاد خوانده/متهم: ابرهیم قائدرحمتي خواسته/اتهام: مطالبه وجه بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه مربوطه 9709976638900443 محکوم علیه محکوم است به  پرداخت مبلغ 000 /79/000 تومان بابت اصل خواسته ومبلغ 112/000 
تومان به عنوان هزینه دادرسی ومبلغ 1/200/000 تومان  به عنوان حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی شصت درصد مرحله بدوی و پرداخت خسارت 
تأخیروتأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/10/9 لغایت وصول آن را مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی  محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه :  1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(.2-ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3-مالي معرفي کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري 
ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(.4-خودداري محکوم 
علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد.)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(5-انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي 
پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده21 قانون نحوه 
اجراي محکومیت مالي1394(.6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا 

تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(”
 منشي دادگاه حقوقي شعبه چهارم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود - فرهاد دلیخاني

آگهی حصر وراثت
رضا دالوند دارای شناسنامه شماره 203  به شرح دادخواست به کالسه 840-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نعمت اله دالوند  بشناسنامه 122 در تاریخ 54/08/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به :  نسرین دالوند دارای شناسنامه شماره 3  )فرزند متوفی( رضا دالوند دارای شناسنامه شماره 203  )فرزند متوفی( کبری ساالروند دارای 
شناسنامه شماره 538  )همسر متوفی( و مرحوم ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  پي در 
پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

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

آگهی حصر وراثت
عشرت مرزبان دارای شناسنامه شماره 256  به شرح دادخواست به کالسه 892-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مسعود باقری  بشناسنامه 3 در تاریخ 97/08/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به :  عشرت مرزبان دارای شناسنامه شماره 256  )همسر متوفی( زهرا باقری دارای شناسنامه شماره 4210008575  )فرزند متوفی( طیبه مرزبان 
دارای شناسنامه شماره 513  )مادر متوفی( محمد باقری دارای شناسنامه شماره 4210227560  )فرزند متوفی( میالد باقری دارای شناسنامه شماره 
4655  )فرزند متوفی( و مرحوم ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  پي در 
پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

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

آگهی حصر وراثت
حسن رضا پورمحبی دارای شناسنامه شماره 568  به شرح دادخواست به کالسه 806-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن جان پورمحبی بشناسنامه 7578 در تاریخ 97/03/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :  علیرضا حاجیوند دارای شناسنامه شماره 7605  )همسر متوفی( مرتضی پورمحبی دارای شناسنامه شماره 4210027431  
)فرزند متوفی( مصطفی پورمحبی دارای شناسنامه شماره 10725  )مادر متوفی( محمدرضا پورمحبی دارای شناسنامه شماره 569  )فرزند متوفی( 
حسن رضا پورمحبی دارای شناسنامه شماره 568  )فرزند متوفی( مرضیه پورمحبی دارای شناسنامه شماره 2468  )فرزند متوفی( سکینه پورمحبی 
دارای شناسنامه شماره 1743  )فرزند متوفی( مهناز پورمحبی دارای شناسنامه شماره 7606  )فرزند متوفی( مریم پورمحبی دارای شناسنامه شماره 
اینک با انجام تشریفات  7603  )فرزند متوفی( نازاری حاجیوند دارای شناسنامه شماره 175  )فرزند متوفی( و مرحوم ورثه دیگری ندارد. 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  پي در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
امیر فالحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف دادگستري دورود 

آگهی حصر وراثت
حسن آزادی دارای شناسنامه شماره 58  به شرح دادخواست به کالسه 898-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رحم خدا آزادی بشناسنامه -  در تاریخ 97/07/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  گل 
افروز آزادی دارای شناسنامه شماره 5  )همسر متوفی( لیال آزادی دارای شناسنامه شماره 421027264  )فرزند متوفی( زهرا آزادی دارای شناسنامه شماره 
4219908013  )فرزند متوفی( حسن آزادی دارای شناسنامه شماره 58  )فرزند متوفی( حسین آزادی دارای شناسنامه شماره 7  )فرزند متوفی( و مرحوم 
ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  پي در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
امیر فالحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف دادگستري دورود 

آگهی حصر وراثت
سارا حاجیوند سه سوکی دارای شناسنامه شماره 2713  به شرح دادخواست به کالسه 899-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا حاجیوند سه سوکی بشناسنامه 51  در تاریخ 97/08/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به :  سارا حاجیوند سه سوکی دارای شناسنامه شماره 2713  )همسر متوفی( ستایش حاجیوند سه سوکی دارای 
شناسنامه شماره 42106767780  )فرزند متوفی( و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  
پي در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

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

اگهی مزایده 
درراس�تای اجرای نیابت صادره ازش�عبه 10 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مشهد درپرونده 
کالسه 970345اجرای احکام مدنی دادگستری بروجن موضوع دعوی اقای محمود عتکی قرقی بطرفیت 
جواد زجاجیان مبنی بر مطالبه نظر به درخواست محکوم له وجهت اجرای مفاد نیابت صدرالذکر جلسه 
مزایده ای درمحل اجرای احکام مدنی دادگستری بروجن با حضورنماینده دادستان جهت فروش ملک 
بش�رح ذیل راس ساعت 9 صبح مورخه 1397/9/11 تشکیل وبه کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد برنده مزادیه می بایستی بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی رافی المجلس 
پرداخت ومابقی را ظرف یک ماه به حس�اب سپرده دادگس�تری واریز وفیش انرا به این اجرا ارائه نماید 
درصورتی که ظرف مدت یک ماه مبلغ مزایده را نپردازدسپرده او پس ازکسر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط ومزایده تجدید می گردد شرکت درمزایده برای عموم ازاد است به استثناء مسئولین اجرا واقربای 
سببی ونسبی انان ضمنا متقاضیان شرکت درمزایده می توانند  ظرف پنج روز قبل ازمزایده با اطالع این 
اجرا ازمال مورد مزایده بازدید نمایدمشخصات مال 20/250 ازسهام سوله وعرصه واعیان کارخانه ریسندگی 
نساج وامتیازات حاصله متعلق به جواد زجاجیان به شماره ثبت 1421واقع در شهرک صنعتی بروجن فاز 
3 بلوار کارخیابان 20متری نیلوفر با مساحت عرصه حدود 3589/58که درداخل عرضع یک باب سوله با 
مساحت 720 مترمربع با ابعاد 36*20وسرویس بهداشتی  با مساحت حدود 10 مترمربع وسهام وامتیازات 

به ارزش کل 5/751/708/750ریال مطابق نظریه کارشناسی 1193
مدیراجرای احکام مدنی دادگستری بروجن رحمانی 

آگهی مفقودی 
کلیه مدارک )برگ سبز- برگ کمپانی ( خودرو سواری سمند مدل 1383 رنگ خاکستری به شماره موتور 
12483162700 وشماره شاسی 83248815 و شماره انتظامی ایران 89 – 691 د 14 حتعلق به اقای محمد 

نصیری مفقود گردیده و از درجه ی اعتبار ساقط می گردد.               دادنامه 274

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده97099817874003290/شعبه 4حقوقی دادگاه عمومی گنبد بدینوسیله به خوانده عبدالرحیم ثنایی فرزند عبدالسلیم بشماره 
ملی2020030268-اخطار میگردد که خواهان زلیخا بهنام دادخواستی بطرفیت شما بخواسته تسلیم مبیع-الزام به تنظیم سند و...تقدیم نموده اند 
که به این شعبه ارجاع گردید وبشماره بایگانی970442/ثبت گردیده وپس ازثبت آن بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی 
وصدور اخطاریه برای خوانده میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد 
تا خواندگان دردفترشعبه 4دادگاه حقوقی گنبد حاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده ودرجلسه دادرسی که به روزسه 

شنبه مورخه1397/10/18ساعت10ظهرتعیین شده است شرکت نمایندچنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
9885-مدیر شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی گنبد کاووس

آگهی مزایده اموال منقول 
دایراه اجرای احکام مدنی  شورای حل اختالف شیروان در نظر دارد  نسبت به مزایده دو دستگاه  یخچال  الکترو استیل سوپری با مشخصات )1- 
یخچال ویترینی مینی سوپر الکترو استیل با کمپرسور ES – 1/4  HP  الله سفید به قیمت 15/000/000 ریال 2- یخچال ویترینی ES – 1/4- HP درب 
آبی به قیمت 15/000/000 ریال ( در مالکیت آقای سعید  جیران باغان  که از ناحیه کارشناسی مجموعا  به مبلغ سه میلیون تومان  معادل 30/000/000 
ریال ارزیابی شده را در خصوص پرونده اجرایی به کالسه شماره  971134 اجرای احکام مدنی  شورای حل اختالف  شیروان  در حضور نماینده حوزه 
قضائی و دادورز اجرای حقوقی به فروش برساند، مورد مزایده از قیمت کارشناسی مذکور شروع و به فرد یا افرادی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند واگذار خواهد شد ضمنا هزینه نقل و انتقال سند به عهده برنده مزایده می باشد. مکان مزایده: دادگستری شیروان – دفتر اجرای احکام مدنی 
شورای حل اختالف شیروان زمان مزایده: روز چهارشنبه 1397/09/21 – از ساعت 11 ظهر الی 12 بعدازظهر طالبین به خرید می توانند در مدت پنج 
روز قبل از موعد مزایده از مال مورد مزایده با مراجعه به این اجرا معرفی نامه اخذ نمایند% ضمنا برنده مزایده بایستی 10 درصد مبلغ مورد مزایده را فی 

المجلس به عنوان سپرده به دایره اجرا تسلیم نماید.  تاریخ انتشار در روزنامه 1397/09/05 16
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شیروان – دردهه 

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

برابر آراء هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی اسفراین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثیر االنتشار و 

محلی( به شرح ذیل آگهی می شود. 
بخش5:

پالک 40 - اصلی کسرق 
1.کالسه 1394114407116000037 آقای علی یزدی فرزند رمضان شش دانگ  مزرعه به مساحت 96 /61145 متر  
از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت محمد امانی فرزند علیخان و براتعلی تاجی فرزند تاج محمد  و1 فرعی  از محل 

مالکیت محمد مسافری خوش فرزند بابامحمد  برابر رای2232 /97
پالک 60 - اصلی پشت جوی 

2.کالس�ه 1397114407116000202 آقای حس�ن اس�دی فرزند قربان محمد شش دانگ  زمین متصل منزل به 
مساحت 44 /23 متر  از پالک 22 فرعی  از محل مالکیت ورثه محمدابراهیم روشنی زعفرانلو برابر رای2395 /97

پالک 63 - اصلی قلعه کریم 
3.کالسه 1391114407116001287 خانم ننه خانم طالبی فرزند ابوطالب شش دانگ  منزل به مساحت 72 متر  از 

پالک 0 فرعی  از محل مالکیت ورثه میرزا علی اصغر موسوی پور برابر رای2340 /95
4.کالسه 1396114407116000251 آقای مهدی علی زاده فرزند علی شش دانگ  منزل به مساحت 45 /93 متر  از 
پالک 604 فرعی  از محل مالکیت محمود علیزاده  و603 فرعی  از محل مالکیت علی علیزاده  برابر رای2289 /97

5.کالس�ه 1396114407116000431 آقای حمید راضی اردغان فرزند قمبر علی ش�ش دانگ  منزل به مساحت 
57 /199 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت محمد محمدپور فرزند حسین برابر رای2256 /97

6.کالسه 1396114407116000474 آقای رضا زبیدی فر فرزند حسین شش دانگ  منزل به مساحت 49 /123 متر  از 
پالک 0 فرعی  از محل مالکیت ورثه الله زار و شوکت حسنی و ورثه سیدعلی اصغر موسوی پور برابر رای2240 /97

7.کالسه 1397114407116000061 آقای امید محبتی فرزند قربان شش دانگ  منزل به مساحت 86 /144 متر  از 
پالک 19 فرعی  از محل مالکیت امید محبتی و  ورثه عبدالعلی ادیبی کوشکی )سهم االرث ام لیلی ادیبی کوشکی 

(  برابر رای2258 /97
پالک 64 - اصلی خرینان 

8.کالسه 1396114407116000473 آقای کاوه صدر فرزند علی شش دانگ  منزل به مساحت 62 /288 متر  از پالک 
4794 فرعی  از محل مالکیت علی محمد رمضانی و2077 فرعی  از محل مالکیت علی صدر و2143  فرعی  از محل 

مالکیت علی صدر  برابر رای2291 /97
9.کالس�ه 1397114407116000070 آقای موسی الرضا  خیرآبادی فرزند غالمرضا شش دانگ  منزل به مساحت 

13 /136 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت محمد ابراهیم رضایی  برابر رای2251 /97
10.کالسه 1397114407116000093 آقای مصطفی علیزاده فرزند رمضان شش دانگ  منزل به مساحت 14 /238 متر  

از پالک 647 فرعی  از محل مالکیت رمضان علیزاده برابر رای2195 /97
11.کالسه 1397114407116000096 آقای محمود رمضانی فرزند قربانعلی شش دانگ  منزل به مساحت 1 /230 متر  

از پالک 273 فرعی  از محل مالکیت قربانعلی رمضانی فرزند شیر محمد برابر رای2189 /97
12.کالسه 1397114407116000121 خانم ملیحه عارفی فرزند غالمحسین شش دانگ  منزل به مساحت 173 متر  

از پالک 2380 فرعی  از محل مالکیت برات محمد قدیمی برابر رای2273 /97
13.کالسه 1397114407116000123 آقای شاهین لعل عارفی فرزند محمد علی شش دانگ  مغازه ومنزل متصل به 
هم  به مساحت 71 /101 متر  از پالک 33 فرعی  از محل مالکیت ورثه غالمرضا لعل عارفی و شاهین ، فاطمه و سعید 

لعل عارفی فرزندان محمدعلی برابر رای2271 /97
14.کالسه 1397114407116000141 آقای حسین سید نژاد فرزند حسن شش دانگ  منزل به مساحت 41 /109 متر  

از پالک 1561 فرعی  از محل مالکیت محمداسماعیل محمد زاده برابر رای2295 /97
15.کالسه 1397114407116000237 خانم سریه نصرآبادی فرزند علی اصغر شش دانگ  منزل به مساحت 99 /219 

متر  از پالک 136 فرعی  از محل مالکیت جمشید وزینب وکلثوم خانزاده فرزندان حسن برابر رای2382 /97
پالک 65 - اصلی حسن آباد قصبه 

16.کالسه 1396114407116000141 آقای رضا آغاز فرزند هادی شش دانگ  منزل به مساحت 110 متر  از پالک 1083 
فرعی  از محل مالکیت هادی آغاز برابر رای2209 /97

17.کالسه 1397114407116000131 آقای حامد موحد فرزند محمدرضا شش دانگ  منزل به مساحت 93 /100 متر  
از پالک 801 فرعی  از محل مالکیت توکل حاتمی فرزند حاتم برابر رای2203 /97

پالک 67 - اصلی قریه قصبه 
18.کالسه 1396114407116000402 آقای حسین قربان زاده فرزند درویشعلی شش دانگ  منزل به مساحت 02 /94 

متر  از پالک 1294 فرعی  از محل مالکیت خانم آیلر نباتی آجقان  برابر رای2213 /97
19.کالسه 1397114407116000152 آقای تاج محمد ایمانی فرزند نورمحمد شش دانگ  منزل به مساحت 36 /98 

متر  از پالک 23 فرعی  از محل مالکیت اسماعیل رضایی غالمی برابر رای2201 /97
20.کالسه 1397114407116000176 آقای راضیه سهرابی فرزند رجبعلی شش دانگ  منزل به مساحت 69 /223 متر  

از پالک 23 فرعی  از محل مالکیت محمد روشنی زعفرانلو فرزند محمد ابراهیم برابر رای2402 /97
21.کالسه 1397114407116000178 آقای سیدعلی  سیدی فرزند سید عباس شش دانگ  منزل به مساحت 103 
متر  از پالک 23 فرعی  از محل مالکیت محمد روشنی و حشمت اغا ابراهیمی و سلیمان روشنی و بهادر محمدی 

کوشکی برابر رای2300 /97
22.کالسه 1397114407116000197 آقای حمید لعل خیرخواه فرزند اسمعیل شش دانگ  منزل به مساحت 11 /98 

متر  از پالک 10 فرعی  از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی برابر رای2293 /97
پالک 69 - اصلی قریه کشتان 

23.کالسه 1396114407116000100 آقای علی همتی فرزند نعمت اهلل شش دانگ  مغازه و زمین متصل به مساحت 
16 /210 متر  از پالک 180 فرعی  از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی برابر رای2199 /97

24.کالسه 1396114407116000108 آقای علی همتی فرزند نعمت اهلل شش دانگ  ساختمان به مساحت 33 /224 
متر  از پالک 180 فرعی  از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی برابر رای2237 /97

25.کالسه 1396114407116000345 آقای حسن حسین زاده فرزند ابراهیم شش دانگ  منزل به مساحت 94 /162 
متر  از پالک 68 فرعی  از محل مالکیت زبیده اسماعیلی کشتان برابر رای2425 /97

26.کالس�ه 1396114407116000446 خانم خدیجه عباس آبادی فرزند براتعلی ش�ش دانگ  منزل به مساحت 
39 /210 متر  از پالک 628 فرعی  از محل مالکیت حمیده حسن زاده قلعه نو فرزند علی اکبر  برابر رای2211 /97

27.کالسه 1396114407116000477 آقای محمد اسماعیلی فریمان فرزند اسماعیل شش دانگ  منزل به مساحت 
76 /378 متر  از پالک 176 فرعی  از محل مالکیت ورثه حاجی فیض اله)گلدسته،تاجی خانم،محمدحسین( برابر 

رای2297 /97
28.کالس�ه 1397114407116000044 خان�م س�میرا جعف�ر پورکش�تان فرزن�د محم�د 3 دان�گ وکالس�ه 
1397114407116000045 خانم سمیه جعفرپورکشتان فرزند محمد 3 دانگ  منزل به مساحت 105 متر  از پالک 130 

فرعی  از محل مالکیت جبار جعفرپور برابر رای2281 /97
29.کالس�ه 1397114407116000133 آقای مهدی نعمتی کشتان فرزند قربانعلی شش دانگ  منزل به مساحت 

76 /288 متر  از پالک 623 فرعی  از محل مالکیت غالمرضاحاتمی برابر رای2277 /97
30.کالس�ه 1397114407116000205 خانم س�کینه کریمی کشتان فرزند محمد اسمعیل شش دانگ  منزل به 

مساحت 49 /174 متر  از پالک 139 فرعی  از محل مالکیت برات محمد بابائی برابر رای2393 /97
پالک 72 - اصلی کالته کاهی 

31.کالسه 1396114407116000078 آقای حجی قربانی فرزند زین العابدین شش دانگ  زمین متصل به منزل به 
مساحت 5 /9 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت شهربانو ترکان برابر رای2132 /97

32.کالسه 1397114407116000184 آقای مهدی ارقند فرزند محمد ابراهیم شش دانگ  منزل به مساحت 58 /174 
متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت علیرضا علیمحمدی فرزند علی اصغر برابر رای2275 /97

پالک 73 - اصلی قریه حسین 
33.کالسه 1395114407116000155 خانم زهرا کمالی کوشکی فرزند زین العابدین شش دانگ  منزل به مساحت 

11 /228 متر  از پالک 158 فرعی  از محل مالکیت علی عیدی برابر رای1675 /97
34.کالسه 1396114407116000415 آقای احمد قلی زاده فرزند علی اکبر شش دانگ  منزل به مساحت 128 متر  از 

پالک 0 فرعی  از محل مالکیت ثریا حاتمی فرزند بابامحمد برابر رای2029 /97
وکالس�ه  دان�گ  غالمحس�ین 3  فرزن�د  ن�وروزی  نرج�س  خان�م  35.کالس�ه 1397114407116000023 
1397114407116000022 خانم زهرا نوروزی فرزند غالمحسین 3 دانگ  منزل به مساحت 46 /264 متر  از پالک 89 

فرعی  از محل مالکیت ورثه  یوسف نوروزی برابر رای2417 /97
36.کالسه 1397114407116000148 خانم لیلی قندی فرزند حسینعلی شش دانگ  منزل به مساحت 58 /183 

متر  از پالک 136 فرعی  از محل مالکیت فرانک و رویا و ویدا حاتمی فرزندان غالمرضا حاتمی برابر رای2421 /97
37.کالسه 1397114407116000195 آقای سعید جهانی فرزند اسمعیل شش دانگ  منزل به مساحت 29 /120 متر  

از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت یادگار نوریان  برابر رای2397 /97
38.کالسه 1397114407116000220 آقای مجید شاه بازی فرزند علی اکبر شش دانگ  منزل به مساحت 141 متر  از 

پالک 626 مفروز از 131 فرعی  از محل مالکیت علی اکبر شهبازی برابر رای2380 /97
پالک 74 - اصلی قریه خواجه ها 

39.کالسه 1397114407116000004 آقای حسن جعفری فرزند علی اکبر شش دانگ  منزل به مساحت 67 /235 
متر  از پالک 36 فرعی  از محل مالکیت توران حاتمی میالنلو برابر رای2267 /97

40.کالسه 1397114407116000134 آقای رحمن رمضان پور فرزند رجبعلی شش دانگ  منزل به مساحت 193 متر  
از پالک 46 فرعی  از محل مالکیت رجبعلی رمضان پور برابر رای2409 /97

41.کالسه 1397114407116000179 آقای علی اکبر حسین زاده فرزند حیدرقلی شش دانگ  منزل به مساحت 
2 /203 متر  از پالک 35 فرعی  از محل مالکیت ورثه عیسی حقانی  بذری)حسینقلی( برابر رای2400 /97

42.کالسه 1397114407116000149 آقای پیرحسن  عالئی فرزند نصرت اله شش دانگ  منزل به مساحت 13 /171 
متر  از پالک 46 فرعی  از محل مالکیت نصرت اله عالیی برابر رای2411 /97

43.کالس�ه 1397114407116000224 آق�ای جعف�ر اکب�رزاده فریم�ان فرزن�د ف�رج ال�ه 3 دان�گ وکالس�ه 
1397114407116000225 خانم انس�یه رحمتی فرزند فرج اله 3 دانگ  منزل به مس�احت 1 /105 متر  از پالک 26 

فرعی  از محل مالکیت هادی حاتمی فرزند اسماعیل برابر رای2389 /97
پالک 75 - اصلی کوشکی 

44.کالسه 1396114407116000096 آقای امیرمحمد عفتی حصاری فرزند امان اله شش دانگ  منزل به مساحت 
93 /114 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت حسین اکرمی برابر رای1856 /97

پالک 128 - اصلی عباس آباد 
45.کالسه 1391114407116001164 آقای شیرمحمد پرنا فرزند علیرضا شش دانگ  مزرعه به مساحت 80685 متر  

از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی برابر رای3841 /96
پالک 222 - اصلی مزرعه وقنات مهر آبادومنصور آباد 

46.کالسه 1394114407116000505 آقای ابراهیم طاهری فرزند براتعلی شش دانگ  باغ به مساحت 22 /87756 متر  
از پالک 3 فرعی  از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی برابر رای4083 /95

بخش13:
پالک 129 - اصلی صفی آباد 

47.کالسه 1393114407116000385 آقای حسین اصغر موالئی فرزند قربانعلی شش دانگ  باغ به مساحت 40000 
متر  از پالک 760 فرعی  از محل مالکیت براتعلی صفی آبادی فرزنداستادرضا برابر رای1875 /97

48.کالسه 1397114407116000058 آقای ابوطالب قنبری فرزند غالمعلی شش دانگ  مزرعه به مساحت 74908 
متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت علی ارغیانی فرزند محمد  برابر رای2265 /97

49.کالسه 1397114407116000059 آقای ابوطالب قنبری فرزند غالمعلی شش دانگ  باغ به مساحت 60025 متر  از 
پالک 0 فرعی  از محل مالکیت علی ارغیانی فرزند محمد  برابر رای2263 /97

پالک 143 - اصلی السک 
50.کالسه 1396114407116000167 آقای عباس توکلیان فرزند فرج اله شش دانگ  باغ به مساحت 25142 متر  از 

پالک 0 فرعی  از محل مالکیت محمد توکلیان فرزند محمدحسین برابر رای1453 /97
پالک 177 - اصلی سنجک 

51.کالس�ه 1392114407116000787 آقای رمضانعلی یحیی آبادی فرزند عباس ش�ش دانگ  باغ به مس�احت 
12 /378176 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت علی و تقی تقی زاده ، پیرعلی شعبانی ، شکر اله و رحیم شارعی 
و ابرهیم جوانمرد و عبرالرحمان بوش پاش و1و2 فرعی  از محل مالکیت سند رسمی خود متقاضی  برابر رای2260 /97

لذا به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی دارند 
باید از تاریخ انتشاراولین اگهی و در روستاها از تاریخ الحاق درمحل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید اداره ثبت محل  برابر مقررات مبادرت به صدور 
سند خواهد نمود .ضمن اینکه صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .  م الف 144    تاریخ انتشار 

نوبت اول:  شنبه 19          /08          /97 تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 05          /09          /97 50
اکبر اقبالی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین 
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   قضایی  

اخبار 

نظریه مشورتی

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان از محاکمه یکی دیگر از 
اخاللگ��ران امور اقتصادی و صدور کیفرخواس��ت در این اس��تان 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومي دادگس��تري کل اس��تان اصفهان، احمد 
خسروی وفا در خصوص دومین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 
اقتصادی بی��ان کرد: در پرونده ای دیگر با موضوع جرایم اقتصادی 
»حسین ش��فیعیون« فرزند عزیزاله به دلیل اتهامات اخالل در امر 

اقتصادی از طریق گرانفروشی کالن اقالم و لوازم و قطعات خودرو 
با لحاظ سود ۳ درصد مجاز عمده فروش��ی به میزان یک میلیارد و 
۳41 میلی��ون و 668 هزار و 840 ریال احتکار عمده و اختفا و امتناع 
از عرضه اقالم و لوازم و نیازمندی های یادشده به ارزش 12 میلیارد 
و 418 میلی��ون و 220 هزار ریال تحت پیگ��رد قضایی قرار گرفت 
و پرون��ده وی پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادس��را با صدور 

کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

وی اف��زود: دادگاه این متهم ب��ه صورت علنی و ب��ا حضور وکیل 
مدافع و خبرنگاران برگزار ش��د و قضات دادگاه ویژه رس��یدگی به 
جرایم اقتصادی استان اصفهان پس از ختم رسیدگی، صدور حکم 
کرده و نتیجه متعاقباً اعالم خواهد ش��د. خسروی وفا تصریح کرد: 
دستگاه قضایی به منظور حفظ امنیت و آسایش مردم، برخورد قاطع 
با اخاللگران و مفسدان اقتصادی را در دستور کار جدی خود داشته 

و مجازات های قانونی را در خصوص این افراد اعمال خواهد کرد.

صدور کیفرخواست برای  یکی دیگر از اخاللگران اقتصادی
رییس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد

بررسی علت فوت پسربچه ۷ ساله 
در یکی از بیمارستان های یزد

 دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
یزد با ارایه توضیحاتی در خصوص فوت 
پس��ربچه هف��ت س��اله در یک��ی از 
بیمارستان های یزد بیان کرد: هنوز نظر 
نهایی پزشکی قانونی اعالم نشده است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان یزد، علی اکبر شمس در 
خصوص فوت پس��ربچه هفت ساله در یکی از بیمارستان های یزد 
بیان کرد: سال گذشته پس��ربچه هفت ساله ای به دلیل شکستگی 
پا در بیمارس��تان بستری ش��ده بوده و در پای وی پالتین قرار داده 
بودند. هفته گذشته این پسربچه جهت خارج کردن پیچ و پالک از 
ناحیه شکسته شده در همان بیمارستان بستری شد؛ زمانی که آماده 
اعزام به اتاق عمل می شده بی تابی می کرد که در ادامه به او داروی 

آرامبخش تزریق شده است. 
وی خاطرنشان کرد: به محض تزریق آرامبخش این پسربچه بدحال 
شده و علیرغم تالش ها عملیات احیا به نتیجه نرسید و در حالی که 
کادر پزشکی حضور داشتند پس از یک ساعت تالش، متاسفانه این 

کودک فوت کرد.
شمس با اشاره به تشکیل کمیته مرگ و میر دانشگاه علوم پزشکی 
یزد جهت بررس��ی علت مرگ این پسربچه، اذعان کرد: بالفاصله 
این کمیته در بیمارس��تان مربوط تشکیل ش��ده و در حال حاضر در 

حال بررسی موضوع هستند.
وی با بیان اینکه جسد به پزشکی قانونی منتقل شده و کالبدشکافی 
انجام شده است، اظهار کرد: هنوز نظر نهایی پزشکی قانونی در تعیین 
علت فوت اعالم نشده است، خانواده متوفی نیز هنوز شکایت خود 
را به دادسرا ارایه ندادند و در حال حاضر دالیل مربوط به این موضوع 

در حال جمع آوری است.

پیگیری مطالبات قانونی 
کارگران هفت تپه

رییس دادگستری شهرستان شوش گفت: سه نفر دیگر از عامالن 
اصلی تجمعات نیش��کر هفت تپه شوش آزاد شدند.جعفری چگنی 
اظهار کرد: کارگران نیش��کر هفت تپه تمام��ی مطالبات خود را در 
بستر قانونی مطالبه کنند و از هرگونه رفتاری که باعث سوء استفاده 

دیگران و غیر از کارگر می شود خودداری کنند.
وی اف��زود: ما نی��ز خود را از جامع��ه کارگری می دانیم و س��ازمان 
خصوصی س��ازی در چارچوپ قانون نس��بت به نظارت و بازنگری 
در شرایط واگذاری ش��رکت اقدامات قانونی را انجام دهد.جعفری 
چگنی با بیان اینکه مشکالت بیمه کارگران نیز از طریق استانداری 
حل شده است، اضافه کرد: حساب کارگران با کسانی که می خواهند 
از جریانات کارگری سوء استفاده کنند جدا است.رییس دادگستری 
شوش اضافه کرد: س��ه نفر دیگر از عامالن اصلی تجمعات نیشکر 

هفت تپه شوش آزاد شدند.
وی در گفت  وگو با میزان تاکید کرد که دستگاه قضا مطالبات قانونی 
جامعه کارگری هفت تپه را پیگیری کرده و جهت احیای نیشکر هفت 
تپه با عنوان سرمایه و پشتوانه اقتصادی شهرستان شوش همراهی و 

همکاری الزم را انجام خواهد داد.

اجرای امر به معروف 
در زندان ها

 مدیرکل زندان های استان مازندران گفت: امر 
به مع��روف و نهی از منک��ر در نهایت کرامت 

انسانی در زندان ها اجرا می شود.
علی اکبر غفاریان در نشس��تی با اعضای ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر اس��تان مازندران 
بر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در زندان های این استان در 
نهایت حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی تاکید کرد. وی بیان کرد: 
بیش از ۳6 روحانی به صورت رسمی یا قراردادی و ساعتی در زندان های 
استان فعالیت دارند که مهمترین وظیفه آنها ترویج نماز جماعت، برگزاری 
کالس های آموزشی و ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. 
غفاری��ان اضافه کرد: با توجه به اجرای مطل��وب فریضه امر به معروف و 
نهی از منکر در زندان ها در جهت پیشگیری از رفتارهای پرخطر و کاهش 
آس��یب های اجتماعی در محیط اداری در طول ۷ سال اخیر حتی یک نفر 

متخلف در بین کارکنان زندان های استان مشاهده نشده است.

اجرای طرح ارتقای مهارت های
اخالقی و زندگی خانواده زندانیان

 مدیر کل زندان های اس��تان قزوین از اجرای 
ط��رح ارتقای مهارت ه��ای اخالقی و زندگی 
خانواده زندانیان خبر داد. محمدعلی محمدی 
در کمیته کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 
زندان های اس��تان اظهار کرد: ط��رح ارتقای 
مهارت های اخالق��ی و زندگی خانواده زندانیان در راس��تای تفاهم نامه 
عملیاتی منعقده سازمان زندان ها با ستاد مبارزه با مواد مخدر ویژه همسران 

و فرزندان زندانیان استان اجرا می شود.

برگزاری آزمون پایانی دوره های 
سوادآموزی مددجویان بوشهر

آزمون پایانی دوره های س��وادآموزی و تحکیم مددجویان زندان مرکزی 
بوشهر برگزار ش��د. آزمون پایان دوره های سوادآموزی و تحکیم نهضت 
س��وادآموزی مددجویان زندان مرکزی بوشهر با حضور کارشناسان اداره 
آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد. تعداد دانش آموزان این دوره ۵1 
نفر بود که به دلیل آزادی، در آزمون پایانی، ۳4 نفر شرکت کردند و پس از 
برگزاری آزمون گواهینامه پایان دوره آموزشی و مدرک تحصیلی در این 

مقاطع به مددجویان شرکت کننده اهدا می شود.

در صورتی که ولی قهری علیه مولی علیه تحت والیت خود و 
مادر وی طرح دعوی کند، چون قانوناً نمی تواند در آن دعوی 
ب�ه عنوان نماین�ده مولی علیه دف�اع کند، ترتیب دادرس�ی 

چگونه است؟
اگرچه طبق مقررات مذکور در م��واد 1180، 1181 و 1218 قانون مدنی 
و ماده ۷۳ قانون امور حس��بی، طفل صغیر تحت والیت قهری پدر و جد 
پدری قرار دارد و در صورتی که محجور ولی یا وصی داش��ته باش��د حق 
دخالت در امور او را ندارد و به تصریح ماده 118۳ قانون مدنی، در کلیه امور 
مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او است، اما با 
توجه به اینکه ولی قهری نمی تواند در آن واحد هم خواهان و هم نماینده 
خوان��ده قرار گرفته و در واقع علیه خود طرح دع��وی کند، در صورتی که 
ولی قهری علیه مولی علیه تحت والیت خود و مادر وی طرح دعوی کرده 
باشد چون قانوناً نمی تواند در آن دعوی به عنوان نماینده مولی علیه دفاع 
کن��د، می توان چنین تلقی کرد که در آن پرون��ده، صغیر فاقد ولی قهری 
اس��ت. لذا دادگاه باید دادرس��ی را توقیف و در اجرای ماده ۵6 قانون امور 
حس��بی مراتب را به دادستان اعالم کند تا با عنایت به مالک ماده 118۵ 
قانون مدنی و مواد 86 و 10۵ قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نس��بت به تعیین قیم برای صغیر در آن پرونده اقدام 

کند و آنگاه دادرسی ادامه یابد.

در م�ورد مجانی�ن با توجه به م�اده 1223 قان�ون مدنی آیا 
دادس�تان می تواند قبل از رجوع به دادگاه مجانین را به اهل 

خبره معرفی کند یا خیر؟ 
مطابق ماده 122۳ قانون مدنی و ماده 9۵ قانون امور حسبی، در مورد 
مجانین دادس��تان بای��د قبال به خبره رجوع ک��رده و دالیل آن اعم از 
نظریات کارشناس��ان و اطالعات مطلعین را به دادگاه بفرستد. بدیهی 
اس��ت دادگاه نیز می تواند هر گون��ه تحقیقی ک��ه الزم بداند به عمل 
آورده و ب��رای احراز حقیقت اگ��ر قبال به خبره رجوع نش��ده، به خبره 
رجوع کرده یا کارش��ناس تعیین کند. ماده ۵۷ قانون امور حس��بی نیز 

موید این مطلب اس��ت.

در صورتی که تعدادی دکان محل کسب و پیشه جزو ماترک 
بوده و به اجاره داده ش�ده باشد، آیا همسر دائمی استحقاق 
دریافت س�هم االرث از بابت حق کسب و پیشه دریافتی را 

دارد یا خیر؟
چنانچه این دکان ها مربوط به مالک بوده و همراه با حق کسب و پیشه به 
اجاره داده شده و بشود و در زمان حیات مورث، حق کسب و پیشه دریافت 
نش��ده یا فقط قسمتی از آن دریافت شده باش��د، همسر دائمی متوفی به 
سهم االرث خود از حق مذکور ارث می برد، همچنین اگر دکان متعلق به 
مس��تأجر بوده و از بابت واگذاری آن به غیر، مبلغی توسط وارث مستأجر 
دریافت شود، همسر دائمی مس��تأجر نیز به نسبت سهم االرث خود از آن 

ارث می برد.

اگر تاجر دادخواست اعسار تقدیم کند، دادگاه باید قرار عدم 
استماع صادر کند یا رد دعوی؟

اگرچه بین قرار عدم استماع دعوا و قرار رد دعوا از حیث آثار، تفاوتی به نظر 
نمی رس��د، با این حال با توجه به اینکه برابر ماده ۳۳ قانون اعسار مصوب 
سال 1۳1۳ و ماده ۵12 قانون آیین دادرسی مدنی اصواًل دادخواست اعسار 
از تاجر قابل پذیرش و اس��تماع نیست، بنابراین به نظر می رسد در فرض 

سؤال صدور قرار عدم استماع دعوا موجه است.

آمارها نش�ان می دهد اگر دست اندرکاران 
امر مس�کن طی چن�د دهه گذش�ته موفق 
می ش�دند که س�االنه حداقل ی�ک میلیون 
واحد مس�کونی تولید کنند، ش�اید امروزه 
ش�اهد تعادل بین عرضه و تقاضا می بودیم 
اما با توجه به اینکه سطح تولید سیصد هزار 
واحد بوده و از طرفی با توجه به هرم س�نی 
کشور،  که متقاضیان نیز افزایش داشته اند، 
می توان به این نتیجه دست یافت که کشور 

ما تا نقطه مطلوب فاصله دارد.

 این امر در کالنشهرهایی مانند تهران باعث افزایش 
چش��مگیر قیمت امالک ش��ده که یکی از چاره های 
اندیشیده ش��ده در خصوص تولید انبوه مسکن، خرد 
کردن ام��الک بزرگ ب��ه قطعات کوچک ت��ر و نیز 
تجمیع قطعات کوچک ب��ه امالک بزرگتر به ویژه در 
بافت های فرسوده جنوب شهر است تا مقدمات ساخت 
و ساز آپارتمان های کوچک با رعایت استانداردهای 
مقاوم سازی و بهینه سازي مصرف انرژی و نیز رعایت 
تعریض معابر و پارکینگ و انباری تفکیک شده ممکن 
شود. در واقع تا رسیدن به بازار متعادل می توان از این 
راه میان بر در کنار سایر طرح های دولت از قبیل حمایت 
از انبوه سازان یا تسهیالت واگذاری زمین، بهره گیری 

کرد تا زمینه های متعادل تری فراهم شود.

 آشنایی با برخی اصطالحات حقوقی
ملک مش��اع، به ملکی اطالق می شود که مالکین در 

ذره ذره آن شریک هستند. 
در معنای تفکیک باید گفت که از نگاه ثبتی تقس��یم 
مال غیرمنقول )ملک( به قطعات کوچکتر را تفکیک 

می گوین��د. بنابراین در فرضی ک��ه مالک یا مالکین 
قطعه زمینی به مس��احت 4 هزار متر قصد دارند آن را 
به قطعات 2۵0 متری تقس��یم کنند گفته می شود که 

آن ملک به قطعات 2۵0 متری تفکیک شده است. 
افراز در اصطالح عبارت اس��ت از جدا کردن س��هم 
مشاع شریک یا شرکا. به عبارت دیگر به تقسیم اموال 
غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان اطالق 
می ش��ود بنابراین در تفکیک، مالک می تواند س��هم 
خود را به قطعات کوچکتر تقس��یم کن��د و به تنهایی 
مالک قطعات شود. اما در افراز گرچه ملکی به قطعات 
کوچکتر تقسیم می شود، حالت اشاعه و اشتراک آن از 
بین نمی رود لذا اگر ملک مشاعی تفکیک شود، شرکا 

در هر قطعه ای به نسبت سهم خود مالکیت دارند.
در صورت درخواست تجمیع قطعات از سوي مالکین 
)به ویژه در بافت هاي فرس��وده ش��هر( و مشروط به 
رس��یدن به حداقل نصاب مس��احت قطعه حاصل از 
تجمیع )از زمان ابالغ این طرح تا پایان سال 1۳90- 
200 مترمربع، از ابتداي س��ال 1۳91 تا پایان س��ال 
1۳9۵- 2۵0 مترمربع، از آغاز سال 1۳96 تا پایان سال 
1400، ۳00 مترمربع و از آغاز سال 1401 به بعد ۵00 
مترمربع(، به ازاي هر قطعه مازاد بر یک، 20 درصد و 
به نحوي که مجموع این افزایش تراکم، از یک طبقه 

تجاوز نکندد، تراکم تشویقي تعلق خواهد گرفت.
تجمی��ع اراض��ي ب��ه وی��ژه در بافت هاي فرس��وده 
مس��کوني، با اعمال سیاست هاي تش��ویقي از جمله 
کاهش عوارض تراکم تا سقف تراکم ساختماني مجاز 
)ما به التفاوت تراکم پایه مالي و تراکم ساختماني مجاز(، 
حمایت مي ش��ود که نحوه و میزان آن توسط شوراي 

اسالمي شهر تهران، تعیین مي شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، 

در محالت، بافت ها یا عرصه های��ي که به هر علت، 
امکان تأمین پارکینگ در س��اختمان هاي مسکوني 
موجود و احداثي وجود ندارد شهرداري تهران موظف 
است ترتیبي اتخاذ کند تا در کنار عرصه هاي مذکور و 
در فاصله هایي تا شعاع 2۵0 متر، پارکینگ هاي عمومي 
و ترجیحاً به صورت مشاعي و با حق انتقال و واگذاري 
به اشخاص جهت پالک هایي که طبق ضوابط قابلیت 
تأمین پارکینگ ندارند با مشارکت بخش خصوصي و 

مصرف کنندگان محلي ایجاد و احداث شود.
پیش بیني محل احداث پارکینگ هاي عمومي مورد 
نیاز شهر به عنوان یکي از فضاهاي خدمات عمومي 
ش��هر به ویژه در کن��ار رینگ هاي ش��هري و مراکز 
و گس��تره هاي کار و فعالی��ت )خصوص��اً در مقیاس 
منطقه اي و فرا منطقه اي(، در یک نقش��ه مستقل در 
طرح تفصیلي الزامي است. شهرداري موظف است در 
جهت احداث پارکینگ هاي مذکور با مشارکت بخش 
خصوصي و طبق ضوابط مصوب کمیسیون ماده )۵( 
شهر تهران در برنامه ای مشخص اقدامات الزم را به 
عمل آورد. نحوه تملک یا آزادسازي عرصه این فضاها 
یا مشارکت با مالکین اینگونه کاربري ها، در اجراي این 
بند طبق ضوابط و مقررات حاکم بر فضاهاي خدمات 

عمومي واقع در طرح هاي مصوب خواهد بود.

 حف�اظ�ت از می��راث تاریخ�ي هنگام 
تجمیع

حفاظت از آثار تاریخي، فرهنگي و معاصر ش��هرها، 
ش��امل حفاظت از کلیه آثار ثبت شده و کلیه آثاري که 
در آین��ده ثبت خواهند ش��د و رعایت حریم مجموعه 
ثبت شده داراي حریم، الزامي بوده و هرگونه تغییر در 

عرصه آثار مذکور منع قانونی دارد.
در این راستا هنگام درخواست تجمیع، یکی از نکاتی 
که باید ملحوظ نظر واقع شود، حفاظت از آثار معماري 
معاصر، و اینکه هرگونه مداخله در حدود 2 هزار و ۳00 
خانه مس��کوني واجد ارزش با هماهنگي شهرداري و 
میراث فرهنگي و گردش��گري صورت خواهد گرفت 
همچنین تغییر در نماي ابنیه ارزشمند تاریخي ممنوع، 
و هرگونه اقدام براي ایمن سازي این ابنیه و تغییرات 
در داخل بنا، منوط به مجوز سازمان میراث فرهنگي 

و گردشگري است.
ش��ایان توجه است که ضوابط س��اخت و ساز شامل 
مرمت، احیا، بهسازي، نوس��ازي و بازسازي، در کلیه 
آثار و محوطه هاي تاریخي و فرهنگي ثبت شده توسط 
سازمان میراث فرهنگي، از جمله پالک هاي واقع در 
زیر پهنه هاي مسکوني ارزشمند تاریخي تابع ضوابط و 
مقررات مصوب میراث فرهنگي است. بنابراین هرگونه 

س��اخت و س��از در مجاورت یا حریم آثار ثبت شده، با 
کسب مجوز و رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث 

فرهنگي و گردشگري، مجاز است.

 تجمیع حدود ملک
به منظور تسریع بیش��تر در کار مراجعین و جلوگیری 
از مکاتباتی که ممکن اس��ت برای متقاضیان ایجاد 
مشکل کند به کلیه مدیران ثبت مناطق و شهرستان ها 
و واحدهای ثبتی که اختیار امضای اسناد مالکیت و ثبت 
دفتر امالک دارند اجازه داده شده است در مواردی که 
دو یا چند پالک که در اثر ساختمان یا الاقل دیوارکشی 
به صورت واحدی درآمده باشد یا قطعاتی که وصل به 
هم باش��د و با رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن 
شرایط این دستور مالک تقاضای تجمیع کند یا مالک 
یا مالکین امالک مزبور سهام مشاعی برابر در امالک 
مورد تجمیع داشته باش��ند و با تسلیم اسناد مالکیت 
صادره قصد تجمیع حدود داشته باشند و انجام تقاضا 
ب��ه هیچ وجه مخالف مقررات ج��اری نبوده و موجب 
تضییع حق و تعارض و تولید اختالفی نش��ود و ملک 
در بیع شرط یا وثیقه و بازداشت نباشد و ترسیم نقشه و 
تنظیم صورت مجلس که متضمن حدود تجمیع شده 
باشد، مشروط بر اینکه تجاوزی به مجاورین و کوچه ها 
و معابر و اموال عمومی نشود و حدود تجمیعی با حدود 
امالک مجاورین از هر حیث مطابق و با دفتر امالک 
نیز تطبیق کند دس��تور اصالح و تجمیع را با بایگانی 
کردن اسناد مالکیت اولیه و صدور سند مالکیت جدید 
ص��ادر و مرات��ب را ب��ا در نظر گرفتن کلی��ه مقررات 
مربوط در دفتر امالک توضیح دهند. ضمناً نسبت به 
پالک هایی ک��ه حدود آنها به کوه یا نظایر آن محدود 
ش��ده از شمول این دس��تور خارج است. بدیهی است 
این اجازه مانع نظارت کامل مدیران مناطق برحسن 

جریان نخواهد بود.
تجمیع حدود دو یا چن��د پالک که اجازه ثبت در دفتر 
امالک و صدور سند مالکیت آن به مدیران ثبت مناطق 
و شهرس��تانها و واحدهای ثبتی داده شده در صورتی 
است که اختیار امضای اسناد مالکیت و ثبت امالک را 
داشته باشند و در عمل مستلزم دقت و توجه و بررسی 
کلی و همه جانبه وضعیت پالک ها و ش��رایطی است 

که برای تجمیع حدود الزم است.
این شرایط عبارتند از:

1- ه��رگاه پالک های مورد تجمی��ع دارای مالکین 
مشاعی باش��ند مالکین باید سهام مش��اعی برابر در 

پالک های مورد تجمیع داشته باشند.
2- هیچ یک از پالک های مورد تجمیع در قید اسناد 

شرطی یا رهنی نباشند.

۳- هیچ ی��ک از پالک ه��ای مورد تجمی��ع در قید 
بازداشت نباشند.

4- اس��ناد مالکیت پالک های م��ورد تجمیع از نظر 
مساحت و حدود مطابق دفتر امالک باشند.

بدین معنا چنان که ب��ه دالیلی از قبیل طرح تعریض 
گذر یا اشتباه در مساحت اولیه یا وجود اضافه مساحت 
در پالک یا عدم تطبیق با مجاورین یا هر علت دیگر 
س��ند مالکیت یا محل تطبیق نکند بدواً باید با رعایت 
مقررات مربوط درخصوص هر مورد نسبت به اصالح 
س��ند مالکیت اقدام و پس از اص��الح و تطبیق کامل 
اسناد مالکیت صادره با محل و مجاورین، نقشه بردار 
و نماینده ثبت نسبت به تهیه کروکی تجمیع حدود و 
گزارش اق��دام کنند و در مواردی که اس��ناد مالکیت 
صادره فاقد مساحت و طول ابعاد است دقت کافی به 
عمل آید و با کنت��رل دقیق مجاورین و توجه به طول 
ابعاد آنها و حصول اطمینان از عدم تجاوز و تضییع حق 
مجاورین و شوارع، مس��احت و طول ابعاد برای سند 
مالکیتی که فاقد مساحت و طول ابعاد بوده است تعیین 
شود، سپس نس��بت به تجمیع حدود با سایر پالک ها 
اقدام شود به همین دلیل در مواردی که حدود پالک 
به مس��یل یا کوه یا آبریز کوه یا اراضی ملی یا اراضی 
دولتی محدود است از شمول این دستور خارج و برای 
تجمیع حدود چنین پالک های��ی باید مراتب به اداره 
کل ثبت اس��تان گزارش و طبق دستور عمل شود. در 
چنین حالت های خاصی تعیین مرز بین اراضی ملی و 
دولتی یا تعیین حد مسیل ها و بسترها با اراضی مورد 
مالکیت اش��خاص باید با حضور نمایندگان دستگاه 
مربوط و با بررسی نقشه های هوایی و سوابق موجود 
در ثبت و مدارک و مس��تندات قانونی باشد؛ به طوری 
که بیم هیچ گونه تعدی و تجاوز به اراضی ملی و دولتی 

فراهم نباشد.
۵- پالک های مورد تجمیع کاربری یکس��ان داشته 
باش��ند لذا چنان که قطعه زمینی با کاربری مسکونی 
در مجاورت پ��الک دیگری قرار گی��رد که کاربری 
مس��کونی ندارد با وجود تمام شرایط دیگر با هم قابل 

تجمیع نخواهند بود.
6- وضعیت مکانی پالک های مورد تجمیع به نحوی 
باشد که بتوان بدون در برگرفتن پالک های مجاور و 
معابر آنها در یک مح��دوده کادر کرده و یا اصطالحًا 
پالک های تجمیع شده بتوانند با هم کاماًل موزاییک 

شده و فاصله ای بین آنها نباشد.
۷- تجمیع حدود با رعایت مفاد ماده 106 قانون مدنی 
و حفظ حقوق ارتفاقیه که برای مالک در امالک مجاور 
یا برای امالک مجاور در ملک مورد تجمیع وجود دارد 

صورت می گیرد.

نگاهی به شرایط حقوقی تجمیع  چند پالک ثبتی

گزیده ها

ریی�س کل دادگس�تری اس�تان کهگیلویه و 
بویراحمد گف�ت: انفصال و ش�الق در انتظار 

مدیران خاطی خواهد بود.

حجت االس��الم غالمرضا مزارعی در نشست ستاد 
استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
با بیان اینکه انفصال و شالق در انتظار مدیران خاطی 
خواهد ب��ود، از بی مباالتی برخ��ی از مدیران بانکی 
گالیه و اظهار کرد: اگر از شهروندی وثیقه ای گرفتید 
که معادل وجه پرداختی نیست برای شما جرم تلقی 
خواهد شد و در انتظار برخورد دادگستری و مجازات 
باشید. تسهیالت بانکی امانت عموم مردم است و باید 

در قبال وثایق محکم پرداخت شود.
وی افزود: بانک هایی که وثایقی گرفتند و نمی توانند 
مطالباتشان را وصول کنند به عنوان متهم برای آنها 
پرونده تشکیل می شود. مسئوالن حراست بانک ها 
نیز وظیفه دارند بر امور پرداخت تس��هیالت نظارت 
کنند و جلوی مفاس��د را بگیرن��د و اگر نظارت نکنند 

ش��خصاً دخالت خواهم کرد. مدیر کل ثبت اسناد و 
امالک نیز باید نظارت دقیق و کافی داش��ته باش��د 
همچنین ارزیاب ش��ما باید رسمی دادگستری باشد 
که گزارش خالف واقع نده��د و در صورت گزارش 

غیر واقعی با وی برخورد خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد 
به بانک ملی استان هشدار داد که ظرف مدت 20 روز 
باید کلیه مطالباتش را صفر کند و در غیر این صورت 

به عنوان تبانی و س��هل انگاری در حفظ بیت المال با 
شما برخورد خواهد شد. کلیه بانک ها موظفند و باید 
کلیه مطالبات خود را با کارشناسی از اموال و امالک 

خارج از طرح نیز وصول کنند.
به گ��زارش رواب��ط عمومی دادگس��تری اس��تان 
کهگیلویه و بویراحم��د، مزارعی در رابطه با تخریب 
بخشی از پل سوم بشار که پس از 1۳ سال، تنها یک 
الین آن، چند م��اه پیش افتت��اح و در بارندگی اخیر 
تخریب ش��د، با اعالم اینکه عبور و مرور بر روی این 
پل ممنوع ش��ده و مقصران زندانی می شوند، عنوان 
کرد: دادستان مرکز استان به صورت جدی پیگیر قضه 
پل سوم بشار یاسوج است. کسی که اولین خشت پل 
سوم بش��ار یاسوج را گذاش��ته تا کنون که تحویل و 

افتتاح شده است، باید پاسخگو باشد.
وی خاطرنشان کرد: برخی از دست اندرکاران پل سوم 
هم احضار ش��دند اما مابقی از جمله مدیرکل سابق و 
اس��بق، پیمانکار و ناظر در هر کجای کشور باشند با 

گرفتن نیابت احضار شوند.

رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد مطرح کرد

انفصال و شالق در انتظار مدیران خاطی

دادس�تان عمومی و انقالب مرکز استان 
آذربایج�ان غرب�ی با اش�اره ب�ه حادثه 
پتروش�یمی ارومی�ه و ف�وت دو نف�ر از 
کارکن�ان از تش�کیل پرون�ده قضای�ی 
و احض�ار مدی�ر کارخان�ه ب�رای ارای�ه 

توضیحات خبر داد.

 مصطفی حبیبی با اش��اره به حادثه پتروش��یمی 
ارومی��ه و ف��وت دو نف��ر از کارکنان، از تش��کیل 
پرونده قضایی و پیگیری آن خبر داد و اظهار کرد: 

علت اولیه فوت دو نفر از کارکنان در پتروش��یمی 
ارومیه، ریزش مخزن فیلترهای گازدار حین پاک 
و تخلی��ه کردن آن بوده که ای��ن موضوع در حال 

بررسی است.
وی گفت: دس��تورات قضای��ی الزم صادر و مدیر 
کارخانه نی��ز برای ارایه توضیحات احضار ش��ده 

است.
 از طرفی اداره کار مکلف ش��ده اس��ت تا نظرات 
کارشناس��ان خود را برای بررسی علت این حادثه 

جمع آوری کند و نتیجه را ارایه دهد.

 دس�تگیری ۷ قاچاقچی مواد مخدر در 
آذربایجان غربی 

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان آذربایجان 
غربی در گفت وگو با میزان همچنین از شناسایی و 
دستگیری ۷ متهم به قاچاق پیش ساز مواد مخدر 
در این اس��تان خبر داد و عنوان کرد: طی عملیات 
شناسایی توسط اداره اطالعات 6 هزار کیلوگرم از 
پیش ساز های مواد مخدر در این استان کشف شد 

و ۷ نفر دستگیر شدند.
وی بیان کرد: پرونده در ش��عبه 6 بازپرسی مورد 

رس��یدگی اس��ت و متهمان نیز به زندان معرفی 
شده اند.

تشکیل پرونده قضایی در رابطه با حادثه پتروشیمی ارومیه
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چهرهها

آمبوالنس های اورژانس 2 برابر شد
 رییس سازمان اورژانس کشور با اشاره 
به افزایش تعداد آمبوالنس های این 
ش��مار  ک��رد:  تصری��ح  مرک��ز 
آمبوالنس های اورژانس در دو سال 
اخیر، دو برابر ش��ده است. پیرحسین 
کولیوند همچنین بیان کرد به عبارتی 
می توان گفت؛ تعداد آمبوالنس ها در 
سال 9٥، دو هزار و ٤٠٠ دستگاه بود که این تعداد اکنون به پنج هزار و ٥٠٠ 

دستگاه رسیده است. 

اجرای تدریجی طرح ساماندهی 
کودکان کار 

 معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری 
تهران درخصوص طرح ساماندهی 
کودکان کار، گفت: اجرای این طرح 
باید به ص��ورت تدریج��ی و با تدبیر 
انجام شود تا ش��اهد کاهش آسیب 
باشیم.عبدالعظیم رضایی ساماندهی 
آس��یب دیدگان اجتماع��ی به ویژه 
کودکان کار و خیابان را از وظایف مهم دس��تگاه ها، س��ازمان ها و نهادها 
عنوان کرد و افزود: ش��ورای اجتماعی کشور به منظور ایجاد هماهنگی و 
وحدت رویه و تببین نقش و تکالیف هر یک از ارگان های ذی ربط مسئولیت 
را به استانداری تهران محول کرد و مجتمع فوریت های خدمات اجتماعی 

راه اندازی شده است.

نوسازی مدارس 90هزار میلیارد تومان 
اعتبار می خواهد

 رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: 
برای نوسازی و مقام سازی 3٠درصد 
مدارس فرس��وده کش��ور به 9٠هزار 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است و اعتبارات 
دولتی برای این بخش کمتر از دو هزار 
میلیارد تومان است. محمدرضا رضایی 
با بیان اینکه ساخت یک سوم فضاهای 
آموزشی کشور توسط خیران صورت می گیرد، ادامه داد: بیش از سه مترمربع، 

فضاهای آموزشی کشور پایین تر از سرانه جهان است.

اجرای طرح 
دندانپزشک خانواده 

رییس اداره بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت از اجرای طرح 
دندانپزش��ک خانواده در روستا و شهر با همکاری شبکه و واگذاری 
بخشی از واحدهای دندانپزشکی به بخش خصوصی خبر داد.حمید 
صمدزاده همچنین گفت: خوش��بختانه پس از اجرای طرح تحول 
سالمت، شاخص پوس��یدگی دندان از 2/9در سال 91 به 1/8٤ در 
سال 9٥ رسیده اس��ت.وی اظهار کرد: با شروع طرح دهان و دندان 
عاری از پوسیدگی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی، 67٠هزار دانش 
آموز گروه ه��دف از یک میلیون و 132 هزار دان��ش آموز این پایه 

تحصیلی، خدمات بهداشت دهان و دندان دریافت خواهند کرد.

تسهیالت ریالی 
برای اعزام دانشجویان به خارج 

هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی تهران دستورالعمل نحوه پرداخت 
تمامی تس��هیالت اعزام به خارج از کش��ور را اصالح و به معاونت 
بین الملل دانش��گاه ابالغ کرد. براین اس��اس تمامی پرداخت های 
مربوط به دوره های فرصت مطالعاتی، کنگره های خارج از کش��ور، 
س��فرهای برنامه ریزی  ش��ده و بورس های تکمیلی دانش��جویان 
 از پرداخ��ت دالری ب��ه ریالی تغییر کرد. این مصوبه در جلس��ه 1٥ 
 آبان ماه هیات رییسه دانشگاه به دنبال نوسانات قیمت ارز و مسائل
پی��ش روی اعضای هیات علمی و غیرهی��ات علمی در این باره به 

تصویب رسیده است.

بیمه نبودن خدمات 
مراکز اقامتی درمان اعتیاد 

رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان س��ازمان بهزیستی کشور 
گفت: بیمه معتادان چهارسالی است که در اختیار بیمه سالمت است؛ 
سال گذش��ته اعتبار بیمه درمان اعتیاد حدود 78میلیارد تومان بود، 
اما این بیمه فقط در اختیار معتادانی قرار گرفت که به مراکز سرپایی 
مراجعه کردند. فاطمه عباسی خاطرنشان کرد: این درحالی است که 
مراکز بستری و اقامتی هزینه های باالتری دارند و افراد بی بضاعت 
ب��ه آنجا مراجعه می کنند؛ بنابراین پیش��نهاد داده ای��م تا زمانی که 
مشکالت بیمه ای حل شود، دست کم 2٠ تا 3٠درصد این بودجه در 

اختیار بهزیستی قرار گیرد. 

بررسی الیحه جدید برج باغ 
عضو کمیس��یون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان 
اینکه الیحه جایگزین مصوبه برج - باغ به کمیسیون های تخصصی 
محیط زیست و شهرس��ازی ارجاع داده شده اس��ت، گفت: به نظر 
می رسد با توجه به سپری ش��دن فرآیند انتخاب شهردار تا یک ماه 
دیگر این الیحه برای جمع بندی نهایی به صحن شورا آورده شود. 
علی اعطا تصریح کرد: براساس کلیات الیحه پیشنهادی ساخت وساز 
در باغات به حداقل می رسد، سطح اشغال و طبقه برای هر باغ با توجه 
به مساحت آن در نظر گرفته خواهد ش��د و با این کار مالکان عمال 
نمی توانند از امتیازی به نام برج- باغ اس��تفاده کنند، البته می توانند 

فعالیت های متنوعی را در باغ داشته باشند.

خبر

HEMAYATONLINE.
IR

درسیودومینکنفرانسبینالمللیوحدتاسالمیعنوانشد

شکست تفرقه در جهان اسالم
سی و دومین کنفرانس وحدت 

گروه
ک�ه ب�ا ش�عار »ق�دس، محور فرهنگی

وحدت« و با حض�ور نمایندگان 
100 کش�ور، از روز ش�نبه در 
تهران آغ�از به کار کرده بود ام�روز پایان خواهد 

یافت.

یکی از ویژه برنامه ه��ای این دوره از کنفرانس مذکور تبیین 
دستاوردهای کشور در ٤٠ س��ال گذشته بود و اینکه امسال 
سه کمیسیون درخصوص فلسطین با عناوین، »فلسطین و 
معامله قرن«، »فلسطین و قدس شریف« و »فلسطین و حق 
بازگشت« در دستور کار کنفرانس وحدت بود. آیت اهلل محسن 
اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در آیین 
افتتاحیه این کنفرانس با اشاره به برخی پیام های کنفرانس 
وحدت عنوان کرد که امروز ش��اهد حضور اندیش��مندانی از 
1٠٠ کشور جهان هس��تیم تا وحدت و یکپارچگی خود را در 
مسیر قرآن و عترت و حمایت از جبهه مقاومت اسالمی ابراز 
کنند. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی با اشاره 
به وحدت و استقامت جهان اس��الم به عنوان نخستین پیام 
این اجالس گفت: جهان اس��الم یکپارچه و یکدل در مسیر 
رسول خدا )ص( گام برمی دارد و این در حالی است آمریکا و 

گروهک های تکفیری از جبهه مقاومت شکست خورده اند.
آیت اهلل اراکی یکی از پیام های برگزاری کنفرانس وحدت را 
اعالم پیام حمایت از سران مقاومت دانست و افزود: پیروزی 

جمهور اسالمی و سرافرازی آن در برابر توطئه های آمریکا و 
متحدانش در منطقه با توجه به محوریت جمهوری اسالمی 

در جهان از پیام های این کنفرانس است.
به گفته وی، اعالم شکس��ت و اف��ول حتمی و قطعی تمدن 
وحش��ی آمریکا و حمای��ت همه جانبه از ملت ه��ای مقاوم 
فلس��طین، یمن و دیگر ملت های مظلوم جهان از پیام های 

دیگر این کنفرانس بین المللی به شمار می رود.

 وحدت تنها راه پایان مسئله فلسطین
همچنین حامد کرزای، رییس جمهور س��ابق افغانستان در 
این کنفرانس اعالم کرد که تجربه جمهوری اسالمی ایران 
به مسلمان ها نش��ان داد که می توان در راس��تای توسعه و 
پیشرفت گام های تأثیرگذاری برداشت.  به گفته وی وحدت 
بین مسلمانان تنها راه حل پایان مسئله فلسطین و مشکالت 
جهان اسالم است بنابراین باید شعار وحدت را در عمل اجرایی 
شود. کرزی همچنین تصریح کرد: زمانی مسلمانان پیش گام 
تمدن بشری در جهان بودند، امروز می توانیم دوباره با تکیه به 

نیروی انسانی مان به پیشرفت و توسعه دست یابیم. 

 حزب اهلل با محور قراردادن قدس
 بر اسرائیل پیروز شد

مع��اون دبیرکل حزب اهلل لبن��ان نیز بابیان اینکه اس��تکبار 
آمریکایی س��ردمدار ظلم و جنایت در جهان است، تصریح 
کرد: حزب اهلل با محور قراردادن قدس و فلس��طین بر رژیم 

صهیونیستی پیروز شد.ش��یخ نعیم قاسم به این موضوع نیز 
اش��اره کرد که استکبار آمریکایی س��ردمدار ظلم، استبداد و 
جنایت در جهان است. وی خاطرنشان کرد هدف اسرائیل از 
اشغال فلسطین، پسرفت منطقه و جلوگیری از پیشرفت آن 
است، اسرائیل ایستگاه شرارت و فتنه افکنی است.وی این را 
هم گفت که آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی با یکدیگر 
علیه فلسطین و قدس متحد شده اند. براین اساس اگر خواهان 
نجات خود و آینده نس��ل های خود هستیم، باید حول محور 
قدس متحد ش��ویم.همچنین رییس  دفتر سیاس��ی جنبش 
مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( در سخنانی بر ضرورت 
تحریم و جرم دانسته شدن هرگونه عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیس��تی تاکید و اعالم کرد ملت فلسطین هرگز اجازه 
عملی شدن توطئه معامله قرن را نخواهند داد. اسماعیل هنیه 
که به سبب مانع تراشی و کارشکنی های رژیم صهیونیستی 
نتوانست به ایران سفر کند، به صورت ویدئوکنفرانس گفت: 
وی افزود مسئله فلسطین در مرحله خطرناکی به سبب ادامه 
پروژه صهیونیس��تی برای حذف آن به س��ر می برد، دشمن 
صهیونیستی راهبرد و طرح خود علیه قدس را اجرا می کند. 

 پیام آیات عظام به کنفرانس وحدت اسالمی
همچنین آیت اهلل نوری همدانی در پیامی به کنفرانس وحدت 
اس��المی گفت: وحدت اس��المی در دوران معاصر با توجه 
به ش��رایط حاکم بر جهان و دنیای اس��الم به یک ضرورت 
اجتناب ناپذی��ر درآم��ده اس��ت. وی افزود: ض��رورت وجود 

همدلی و وحدت باطنی میان مس��لمانان، از ش��اخصه های 
مهم در جوامع اس��المی اس��ت. تالش برای ترویج وحدت 
قلب��ی در تقریب مذاهب اس��المی، از مهم ترین مؤلفه های 
نش��ر و گس��ترش وحدت در میان جوامع اس��المی است. 
آیت اهلل ن��وری همدانی گفت: اهمیت گفت وگ��و در روابط 
انسانی، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل انکار است. گفت وگو 
زیربنای وحدت اسالمی و مقدمه ای برای رسیدن به اصول 
مشترک و حقیقت است. بدون شک، یکی از شرایط اتقان و 
حکمتی که قرآن به آن اشاره می کند، استناد به قرآن و دلیل 
عقلی و زبانی اس��ت که دیگران آن را می فهمند. وی افزود: 
امسال که کنفرانس اسالمی با محوریت قدس کارش را آغاز 
کرده است، در حقیقت به یک مسئله حیاتی در جهان اسالم 
پرداخته است. مسلماً مقابله با جنایات استکبار جهانی و رژیم 
صهیونیستی و نیز جنایات هولناکی که در کشور یمن نسبت به 
برادران و خواهران مسلمان ما اعمال می شود، درگرو وحدت 
و انسجام و همدلی همه مسلمانان است و کنفرانس وحدت 
اس��المی می تواند در آگاهی بخشی به آحاد جامعه اسالمی 
تأثیرگذار باش��د. آیت اهلل مکارم شیرازی نیز در پیامی به این 
کنفرانس گفت: تش��کیل همایش وحدت بسیار خوب است 
ولی تا ریشه های اختالف سوزانده نشود شعار وحدت به جایی 
نمی رس��د. هرگاه پیروان مذاهب اختالفات را کنار بگذارند 
می توانند برادروار دست به دست هم دهند و در مقابل دشمنان 
بایس��تند. وی افزود: دش��منان ما به طور دائ��م از هر ابزاری 
مخصوصاً دروغ های رسوا و تهمت های ناجوانمردانه استفاده 

می کنند؛ ما هرگز نباید اخبار مربوط به خود را از رس��انه های 
دشمن بگیریم، بلکه باید آن را از منابع موثق دریافت کنیم که 
در این صورت بسیاری از بدبینی ها از بین خواهد رفت. الزم 

است از یکدیگر فاصله نگیریم و جلسات مشترک میان علما و 
دانشمندان مذاهب در طول سال تشکیل شود. دیدار حضوری 

بسیاری از مشکالت را برطرف می کند.

وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی گفت: فضای مطالعه در کشور به طور متوسط در شبانه روز 12/٥ دقیقه است 
و در کل کشور ٥9 درصد گفته اند، کتاب غیردرس��ی مطالعه نمی کنند.  سید عباس صالحی همچنین اظهار 
کرد: در دهه اول انقالب اس��المی در س��ال های ٥7 تا 67 حدود 3٥ هزار کتاب چاپ اول داشته ایم ولی االن 
726 هزار عنوان کتاب چاپ ش��ده که رشدی 2٠ برابری را نشان می دهد. مولفانی که در دهه ابتدای انقالب 
بودند، 27 هزار مولف بود، اما در دهه چهارم انقالب 6٠٤ هزار مولف فعالیت دارند که بیش از 2٥ برابر رشد را 
نش��ان می  دهد.وی ادامه داد: در فضای جنسیتی نیز تعداد مولفان زن در سال ٥7، 11 مولف بود و 388 مولف 
مرد فعالیت داش��ته اند. این اختالفی 3٠ برابری بود که االن با 6٠ ه��زار مولف مرد و 28 هزار مولف زن، این 
نسبت به دو برابر رسیده است؛ در واقع فاصله های جنسیتی تولید علم در انقالب اسالمی کمتر شده است. به 
گزارش مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی اضافه کرد: جریان ناشران خصوصی در این ٤٠ سال روند رشد 
قابل توجهی داش��ته است. 1٠ ناش��ری که 3٠٠ کتاب به باال تولید کرده اند، ناشران خصوصی بودند. جریان 
نش��ر خصوصی ما نیز در انقالب اسالمی قدم به قدم پیشرفت های بیشتری داشته است. عالوه بر این حوزه 
کتابخانه های عمومی روند رو به رشدی داشته و 9 برابر در این چهار دهه رشد کرده است.صالحی همچنین 
بیان کرد: نمی توان نادیده گرفت که اتفاقات قابل توجهی در حوزه رخدادهای فرهنگ مکتوب کش��ور پدید 
آمده است. این حجم کمی عناوین، مولفان، تغییر جنسیتی و... مسیری است که ما در حوزه مکتوب به پیش 
آورده ایم.وی با بیان اینکه البته این ها به معنای این نیست که گام های پیش رونده ما کم نیست، افزود: باید به 

راهی که نرفته ایم، بنگریم تا تالش مان را مضاعف تر کنیم. 

کتابخوانی

رییس سازمان بسیج مستضعفین در آستانه آغاز پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در پیامی 
به جامعه هنری و سینماگران کشور تصریح کرد: جهان بیش از همیشه به اهتزاز پرچم سینمای مقاومت 
در عصر امروز محتاج اس��ت. سردار غالمحس��ین غیب پرور در پیامی به جشنواره فیلم مقاومت نوشت: 
پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت امس��ال در حالی آغاز می شود که در آستانه چهل سالگی 
پیروزی شکوهمند انقالب اس��المی به دست امام بزرگوارمان خمینی کبیر)ره( و سرکوب و ریشه کنی 
جرثومه های س��تم و بی عدالتی استکبار در این سرزمین بار دیگر، شاهد آن هستیم که شیطان بزرگ و 
نادان در اقدامی کور با راهبرد کهنه و قدیمی »تحریم«  در صدد انتقام گیری و عقده گش��ایی از انقالب 
اسالمی و تضعیف این نظام الهی است.وی ادامه داد: این گونه توطئه ها و کینه ورزی ها بیش از هر چیز، 
عزم و اراده آهنین ملت سلحشور ایران اس��المی را می آزماید و درکنار اقیانوس بیکران مقاومت ملت؛ 
همصدایی و همگرایی قاطبه س��ینماگران و هنرمندان آزادیخواه، مبارز و مستقل ایران، جهان و بویژه 
جهان اس��الم را می طلبد.به گزارش فارس، رییس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: بدیهی 
است هر جا ظلمی به وقوع می پیوندد، هر جا بمبی بر سر ملتی فرو می ریزد، هر جا کودکی زیر آوار بمباران 
سوداگران بین المللی مرگ و جنگ ساالران غربی، صهیونیستی و عربی به سینه خاک سپرده می شود 
این فریاد عدالت خواهی روح هنر مقاومت اس��ت که انعکاس می یابد و جهان بیش از همیشه به اهتزاز 
پرچم س��ینمای مقاومت در عصر امروز محتاج است.  بیش از همیشه باید صدای این نهضت و جنبش 

سینمایی فراگیر، کوبنده،  نافذ و بلند باشد. 

  پرچم مزین به نام »محمد المصطفی)ص(« هم زمان با والدت باسعادت پیامبر اعظم )ص( در حرم امیرالمؤمنین )ع( برافراشته شد.جهان محتاج سینمای مقاومت است

  حجت االسالم عبدالکریم بهجت پور، مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با اشاره به چهار شیوه پیامبر )ص( برای هدایت جامعه 
گفت: تحوالت جامعه در عصر نبوی نش��ان داد که قرآن توان و ظرفیت اصالح گری را دارد.به گفته وی قرآن توانست ملتی را که هیچ 
تمدنی نداشت به سید تمدن ها تبدیل کند. رسول اکرم )ص( این مسیر را با قرآن آغاز کرد و در ابتدا این مسیر با یک اقلیت در مکه آغاز 

شد که به یک اکثریت در مدینه و یک حکومت در منطقه مبدل شد.

  پیش تولید سریال »س��لمان فارسی« به طور رسمی آغاز شد. به گفته مرتضی میرباقری، معاون سیما، سریال سلمان فارسی هم در 
داخل و هم در خارج، بسیار پرلوکیشن است، و این سریال بزرگ ترین طرح ساخت سریال در ایران محسوب می شود.

  همزمان با میالد باسعادت پیامبر اکرم)ص( آیین گشایش نمایشگاه دائمی علوم با موضوع روایت دستاورهای دانشمندان اسالمی- 
ایرانی در موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد. غالمرضا خواجه سروی،  مدیر عامل موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در این 
باره گفت: این نسخه های خطی میراث ارزشمند، 12 رشته علمی را شامل می شود که رشته هایی نظیر ریاضی،  کیمیا،  فالحت،  نجوم،  

طب و جغرافیا از جمله آنها هستند.

  کمپانی دیزنی اعالم کرد؛ پس از 2٥ سال، نسخه بازسازی شده انیمیشن محبوب شیرشاه را روانه سینماها خواهد کرد. این درحالی 
است که تیزر این انیمیشن که  به مناسبت »روز شکرگزاری« منتشر شد، در 2٤ ساعت نخست 22٤ میلیون و 6٠٠ هزار بار دیده شد تا 

پس از »انتقام جویان: نبرد ابدیت« با 238 میلیون بازدید، در جایگاه دوم پربیننده ترین تیزر تاریخ سینما قرار بگیرد.

تیترواره

۵۹ درصد افراد کتاب غیردرسی نمی خوانند

جشنواره

در روزه�ای گذش�ته 
گروه

ز اجتماعی ا زی�ادی  د  تع�دا
اس�تان های کش�ور با 
ب�ارش ب�رق و ب�اران 
مواجه بوده اند، آنچه که موجب ش�ده تا 
نیروهای امداد و نج�ات در حالت آماده 

باش قرار گیرند.

 آماده   باش در استان های جنوبی
درح��ال حاضر 1٥ اس��تان کش��ور درگیر وقوع 
س��یل، برف و کوالک هستند، این درحالی است 
ک��ه به گفته مرتضی س��لیمی، رییس س��ازمان 
ام��داد و نجات جمعیت هالل احم��ر بر اثر وقوع 
س��یل، چهار نفر در گیالن مفقود ش��ده اند. این 
در حالی اس��ت که در دو روز گذشته 11 محور و 
مناطق عشایرنشین استان های اردبیل، اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری، زنجان، فارس، قزوین و 
مرکزی، تحت تاثیر برف و کوالک قرار داشتند. 
از س��وی دیگر اس��تان های ایالم، چهارمحال 
و بختیاری، خوزس��تان، سیس��تان و بلوچستان، 
فارس، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، 
لرس��تان و مازندران اس��تان هایی هستند که در 
روزهای گذشته به خاطر شدت بارندگی ها، دچار 
س��یل و آبگرفتگی شده بودند تا به آنجا که تعداد 
زیادی مس��افر در راه مانده به مناطق امن منتقل 
 و اس��کان اضط��راری یافته اند. از س��وی دیگر 
رییس سازمان امداد و نجات هالل احمر از مفقود 
ش��دن چهار نفر در رودبار، چیره و فومن گیالن 
خبر داد و اینکه32 واحد مس��کونی تا روز گذشته 
از آب تخلیه شده اند، همچنین تعدادی خودروی 
گرفتار در مسیر سیالب به وسیله تیم های امدادی 
رهاسازی شده اس��ت. به گزارش خبرگزاری ها، 
درمجموع شرایط اقلیمی روزهای گذشته موجب 
شد تا رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل 

احمر با اش��اره به وضعیت جوی مناطق مختلف 
کشور اظهار کند که با توجه به بارش باران و برف، 
نیروهای هالل احمر در سراس��ر کشور در حالت 
آماده باش قرار دارند؛ البته در حال حاضر بیشترین 

درگیری را در استان لرستان و خوزستان داریم.

 هشدار به رانندگان 
براین اس��اس بس��یاری از جاده های کش��ور در 
روزهای گذشته درگیر بارش باران و برف بودند، 
شرایطی که موجب شد تا سرهنگ نادر رحمانی، 
رییس مرکز اطالع��ات و کنترل ترافیک پلیس 
راهور ه��م عنوان کند؛ محوره��ای مواصالتی 
کش��ور در روزهای آینده نیز بارندگی داش��ته و 
شرایط تردد در آنها چندان مناسب نخواهد بود. از 
سوی دیگر  مه گرفتگی همراه با کاهش دید نیز 
موجب ش��د تا رانندگان برای آمد و شد در برخی 
محورهای استان اردبیل، محور کالت � مشهد، 
قوچان � مشهد در استان خراسان رضوی، محور 
بجنورد � آش��خانه در استان خراس��ان شمالی، 

محورهای بوئین زهرا، قزوین � رش��ت و گردنه 
کوهین در اس��تان قزوین و زنج��ان � قزوین در 
استان زنجان دچار مشکالتی شوند. براین اساس 
رییس مرکز اطالع��ات و کنترل ترافیک پلیس 
راهور  با اشاره به مناس��ب نبودن سفر در برخی 
از محورهای مواصالتی ک��ه بارندگی دارند، به 
رانندگان توصیه کرد در صورت امکان سفر خود 
به روزهای آینده موکول کنن��د. اگر هم امکان 
تغییر در زمان س��فر وجود ندار، حتما مس��افران 
تجهیزات زمس��تانی به همراه داش��ته و حداکثر 

احتیاط را در هنگام رانندگی مدنظر قرار دهند.

 مس�دود ش�دن برخی از محورهای 
مواصالتی

در ای��ن میان ب��ارش باران در برخ��ی مناطق از 
جمله اس��تان لرس��تان و به ویژه پلدختر باعث 
مس��دود ش��دن برخی محورهای مواصالتی و 
حت��ی تخریب برخی مناطق ش��د. عالوه براین 
آب بیشتر روستاهای پلدختر قطع است و با وجود 

حضور اکیپ های آبفار استان در منطقه به علت 
مسدود بودن راه دسترسی، در ساعت اولیه امکان 
خدمات دهی وجود نداشت، تا به آنجا که علیرضا 
کاکاوند، مدیر عامل شرکت آبفار لرستان عنوان 
کرد: در صورت نیاز تانکر آبرس��انی به روس��تاها 
فرس��تاده می ش��ود. اعزام اکیپ ه��ای امداد و 
نجات به این منطقه، همچنین آماده باش هالل 
احمر لرس��تان برای حوادث احتمالی سیل و ... از 
اقداماتی بود که ب��رای مقابله با حوادث احتمالی 

صورت گرفت.

 اعزام تیم های امدادی 
به ارتفاعات اسالم 

اع��زام چهار تی��م امدادی برای جس��ت و جوی 
12 کوهنورد مفقود ش��ده به ارتفاعات اس��الم به 
خلخال نیز اق��دام دیگری بود که بعد از ش��دت 
گرفتن بارش ها در این منطق��ه صورت گرفت.
ش��اهین فتحی، معاون عملیات سازمان امداد و 
نجات هالل احمر در ای��ن باره اعالم کرد که در 
جریان بارش برف صبح روز گذشته، 12 کوهنورد 
در ارتفاعات کوهس��تانی اسالم به خلخال مفقود 
ش��دند که عملیات جس��ت و جوی مفق��ودان با 
اعزام دو تیم امداد کوهس��تان از استان گیالن، 
یک تیم امداد کوهس��تان از استان اردبیل و یک 
تیم از افراد محل��ی و هیات کوهنوردی تالش به 

منطقه آغاز شد. 
در مجموع باید گفت س��امانه بارش��ی جدید که 
از جمعه گذش��ته از جنوب غرب وارد کشور شده 
موج جدید بارش ها را به دنبال داش��ته است. این 
س��امانه به تدریج غرب، شمال غرب، دامنه های 
البرز در زنجان، قزوین، البرز، تهران، س��منان و 
بخش هایی از مرکز و جنوب کشور را در برگرفت 
و موجب بروز برخی مش��کالت در تردد و آسیب 

دیدن برخی واحدهای مسکونی و افراد شد.

آماده  باش نیروهای امدادی در کشور
15استاندرگیروقوعسیل،برفوکوالکشدند

آخرین وضعیت طرح امریه روستایی سربازی
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درباره آخرین وضعیت طرح امریه سربازی جوانان 
روستایی گفت:  اعطای امریه سربازی به جوانان روستایی در حال حاضر یک طرح است که ستاد کل نیروهای 
مسلح در حال بررسی آن است.س��ردار موسی کمالی با بیان اینکه این طرح هنوز اجرایی نشده است، افزود: 
تنها تفاهمی در این خصوص میان س��تاد کل نیروهای مس��لح و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری 
به امضاء رسیده که در حال س��پری کردن مراحل کارشناسی و بررسی های الزم است.وی این را هم گفت: 
اینطور نخواهد بود که هر فردی که در روستا باشد امریه دریافت کند؛ شرایط دریافت این امریه جزو مواردی 
است که در حال بررسی است.رییس اداره س��رمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح همچنین درباره 
چگونگی اقدام برای دریافت امریه، جزییات و زمان اجرای این طرح نیز بیان کرد: در حال حاضر باید جزییات 

و نحوه اجرای این طرح نهایی شود. 

مربیان مهدهای کودک  رتبه بندی می شوند
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اجرای طرح، کفایت مربیان مهد کودک هاة 
برای تمام مربیان از سال آینده گفت: بر اساس این طرح مربیان رتبه بندی و ضمن افزایش امنیت شغلی شان از 
حقوق و مزایای باالتری برخوردار می شوند.محمد نفریه با اشاره به اینکه طرح مذکور از سه سال قبل و با همکاری 
دانش��گاه علوم بهزیستی آغاز شده است، افزود:  بعد از آماده شدن طرح پژوهشی مذکور، ابزارهای الزم را برای 
سنجش کفایت مربیان ساختیم یا استانداردسازی کردیم.وی با بیان اینکه مربیان از چهار منظر  سالمت جسمی، 
روانی، میزان دانش و سطح دینداری بررسی می شوند، اظهار کرد: برخی از این شاخص ها باید به استاندارد کشوری 
تبدیل می شدند. برای مثال برای تبیین شاخص سطح دینداری از ظرفیت دانشگاه امام صادق استفاده شد تا این 
ش��اخص ها برای مربیان مهدکودک ها استخراج شوند.نفریه افزود: تمام این شاخص ها در یک سال و از سوی 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مشخص و سال گذشته روی 16٠٠ مربی اجرا شد. 

تسلیم شدن خیانت به نسل های آینده است
حجت االسالم حسن روحانی، رییس جمهور درافتتاحیه کنفرانس وحدت با بیان اینکه تسلیم شدن خیانت به خود و نسل های 
آینده اس��ت، گفت: امروز برای مس��لمانان راهی جز وحدت و یگانگی وجود ندارد و اگر ما متحد ش��ویم، می توانیم در برابر 
صهیونیست ها و آمریکایی ها بدون تردید به پیروزی برسیم.وی تصریح کرد: آنچه آمریکا از منطقه و جهان می خواهد بردگی 
اس��ت و همین موضوع اختالف ما با آن هاست. رییس  سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی گفت: امروز دنیای 
اسالم تنهاست و مسلمانان باید دست یکدیگر را بگیرند. وی تاکید کرد: بیگانه اتکایی از بزرگترین اشتباهات تاریخی است. 
وی با اش��اره به قرارداد ٤٥٠ میلیارد دالری عربستان با آمریکا و 11٠ میلیارد دالری خرید سالح، گفت: ما حاضریم با همه 
توان از منافع مردم عربس��تان در برابر تروریسم و تجاوزگران و ابرقدرت ها دفاع کنیم و همان طور که به کمک مردم عراق، 

سوریه، افغانستان و یمن رفتیم حاضریم بدون چشم داشتی از آن ها حمایت کنیم. 
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گزارشی از محافل نظامی رژیم صهیونیستی به رسانه های این رژیم 
درباره اوضاع ارتش و وضعیت نظامیان و تجهیزات آن در پادگان های 
مختلف درز  پیداکرده است. روزنامه صهیونیستی »هاآرتص«، به 
نقل از اس��حاق بریک ژنرال بازنشس��ته ارتش رژیم صهیونیستی 
فاش کرد: فرماندهان و افس��ران ارتش اقدام به گمراه کردن افکار 
عمومی درباره آمادگی ارتش اسرائیل برای جنگ می کنند. این افسر 
عالی رتبه رژیم صهیونیستی گفت: ارتش اسرائیل در حال حاضر از 
ضعف و مشکالت زیادی رنج می برد اما فرماندهان نظامی اسرائیل 
به دنبال مخفی کردن واقعیت هستند. فرماندهان ارتش واقعیت را 
درباره مش��کالت و اختالالت و کمبودهایی که در ارتش اسرائیل 
وجود دارد، نمی گویند. بحران شدید در نیروی انسانی ارتش و انبار 
س��الح و تعمیر و نگهداری تانک ها و نفربرها وجود دارد. وی فاش 
کرد که در جریان بازدید از انبارهای تسلیحات موارد فوق العاده ای از 
مشکالت جدی درباره کمبود نیروی انسانی و عدم تعمیر و نگهداری 
سالح و مهمات نظامی به ویژه تانک ها و نفربرها را متوجه شده است. 
این ژنرال بازنشسته اس��رائیلی از دادن گزارش به گادی آیزنکوت 
رئیس س��تاد ارتش این رژیم و بی توجهی آیزنکوت پرده برداشت. 
شایان ذکر اس��ت که در گزارش��ی که ژنرال بریک در ماه آگوست 
گذشته ارائه داده بود از عدم آمادگی ارتش رژیم صهیونیستی برای 
هر جنگ آتی خبر داده بود که این رویارویی و کشمکش میان وی 

و آیزنکوت را به دنبال داشت.

 
یک روزنامه انگلیس��ی نوشت که امارات کش��وری بربر است اما 
هم پیمان ضروری برای انگلیس محس��وب می ش��ود. به گزارش 
روزنامه »ساندی تایمز«، رود لیدل، نویسنده انگلیسی در مقاله ای 
نوشت: امارات کشوری بربر اس��ت اما ما باید آن را هم پیمان خود 
نگه داریم. امارات هم پیمان��ی برای انگلیس در منطقه ای پرتنش 
و چهارمین بازار بزرگ ب��رای کاالهای انگلیس در جهان خارج از 
اتحادیه اروپاس��ت طوری که ارزش واردات امارات از انگلیس به 
۱۰ میلیارد پوند در س��ال می رسد. وی گفت: خشم و غضب درباره 
حکم حبس ابد متیو هجز، دانشجوی دکترای انگلیسی در امارات 
که به جاسوس��ی متهم شده و درخواس��ت ها برای واکنش به این 
حکم توجیه شدنی اس��ت اما این مس��ئله به گونه درستی صورت 
نگرفته است. این مسئله را می توان به خشم غربی ها از قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی در کنسولگری این کشور 
در اس��تانبول تش��بیه کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
زمانی که گفت این کشور عربس��تان را به خاطر پرونده خاشقجی 
تحریم نمی کند ب��ه این دلیل که به منافع آمریکا آس��یب می زند، 

موضع درستی گرفت. 

 
نیروهای آمریکا پنج پس��ت دیده بانی در مرزهای س��وریه با ترکیه 
در راس��تای تقویت حضور نظامی خود در شمال شرق سوریه ایجاد 
کرده اند. به گزارش روزنامه »الش��رق االوس��ط«، یکی از رهبران 
یگان های مدافع خلق کرد س��وریه گفت: ارتش آمریکا ایجاد س��ه 
پس��ت دیده بانی در تل ابیض و دو مرکز در عین العرب)کوبانی( در 
مرزهای سوریه با ترکیه را آغاز کرده است. همچنین خلوصی آکار، 
وزیر دف��اع ترکیه گفت: این تدابیر اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد و 
ما بارها به همتای��ان آمریکایی خود این را ابالغ کرده ایم. برج های 
مراقبت��ی هیچ فای��ده ای ندارند و ما در اتخاذ تدابی��ر برای مقابله با 
خطرات و تهدیدات تردید نخواهیم کرد. اقدام آمریکا با هدف حمایت 
از نیروهای س��وریه دموکراتیک در جنگ علیه داعش است به ویژه 
اینکه ای��ن نیروها به خاطر حمله ترکیه ب��ه یگان های مدافع خلق 
کرد حمالتش��ان به داعش را تعلیق کرده اند. ایجاد مراکز دیده بانی 
که به دنبال اقدامات مشابه در ش��هرهای بزرگی مثل رأس العین، 
عمودا و الدرباسیه صورت خواهد گرفت در راستای اقدامات نظامی 
و دیپلماتیک اس��تراتژیک آمریکا برای ابقای ۲۰۰۰ سرباز و صدها 
تن از یگان های ویژه ائتالف ضد داعش با س��ه هدف است: جنگ 
با داعش و ممانعت از بازگش��ت آن، اخراج ایران از سوریه و پیشبرد 

راهکار سیاسی سوری.

 
روابط اسرائیل و عربستان که از سال ۲۰۱۴ وارد روابطی غیررسمی 
شده و ابهاماتی را دربردارد با افش��ای فروش تجهیزات جاسوسی 
و نظارتی به کش��ورهای ع��رب حوزه خلیج ف��ارس و ریاض برای 
ردیابی مخالفانشان مبهم تر شد. نش��ریه »لوفیگارو« در گزارشی 
نوشت به گفته ادوارد اسنودن، مقاطعه کار و جاسوس سابق آژانس 
امنیت ملی آمریکا، و موسسه تحقیقاتی کانادایی سیتی زن لب یک 
اپلیکیشن جاسوس��ی توسط سرویس های س��عودی استفاده شده 
است تا جمال خاشقجی را پیدا کنند. این برنامه کامپیوتری توسط 
ش��رکت NSO Group مستقر در اسرائیل در تلفن همراه عمر 

عبدالعزیز نصب شده بود. 
او یکی دیگر از مخالفان س��عودی در تبعید خودخواس��ته است که 
با خاشقجی رابطه نزدیک داش��ت. این ویروس با نام" پگاسوس" 
که توانایی های باالیی دارد می تواند ه��ر تلفن همراه دیگری را از 
طریق فیشینگ باز کند. پس از باز کردن یک لینک به راحتی و بدون 
هیچ س��روصدایی نصب می ش��ود و تمامی ارتباطات و تعامالت و 

جابه جایی های یک گوشی همراه را ثبت می کند.

جلدروز

روزنام��ه »نیویورک تایمز« در 
س��رمقاله ای درب��اره اظهارات 
اخی��ر ترام��پ درب��اره قت��ل 
خاش��قجی می نویس��د: دونالد 
ترام��پ، رئیس جمهوری آمریکا 
روز سه ش��نبه هفت��ه گذش��ته 
انتقادهای تند از س��وی منتقدان 
بدبین برجسته آمریکایی را تأیید 
کرد. ترامپ با رد یافته های س��یا، 
در بیانیه ای گیج کننده که از سوی 
کاخ س��فید منتشر ش��د، گفت که 
نادرست بودن قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه ن��گار مخالف س��عودی و 
اینکه مس��ئولیت اصلی ب��ر گردن 

کیست، اصاًل مهم نیست چون او در مقابل عربستان نمی ایستد. او گفت 
که ش��انس تأمین مالی، نفت و کمک در خاورمیانه از س��وی عربستان را 
با مس��ئول دانستن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در قتل خاشقجی 
به خطر نمی اندازد. ترامپ کاماًل مش��خص کرد که هدفش از استفاده از 
این عالمت تعجب در جمله ای که گفته است، حتی اگر حقیقی و عادالنه 
نباش��د، چیست: اگر ولیعهد بن س��لمان درباره این رویداد ناراحت کننده، 
اطالعاتی داشته باشد، خیلی خوب می شود- شاید او بداند شاید هم چیزی 
نداند! خاشقجی ساکن ویرجینیای آمریکا بود اما شهروندی این کشور را 
نداش��ت و ستون نویس روزنامه واشنگتن پست نیز بود. این مسئله به نفع 
امنیت خبرنگاران یا آمریکایی های خارج نش��ین نیست که ترامپ حتی 
به صورت ش��فاهی اقدام به محکوم کردن تیم کش��تار خاشقجی نکرده 
است. ولیعهد ۳۳ ساله عربستان متحد و رفیق جارد کوشنر، داماد ترامپ و 
خود رئیس جمهوری آمریکا است. ترامپ در این بیانیه اعالم کرد:  جهان 
مکانی بسیار خطرناک است. او با تحسین از حاکمان مستبد در جای جای 
جهان و عربستان، جهان را خطرناک تر هم کرده است. قتل خاشقجی به 
نظر بازتاب غرور رو به رش��د نژادی از حاکمان خودکامه غیرقابل نفوذ در 
مقابل شرم یا قضاوت اخالقی اس��ت. ترامپ معافیت آن ها از مجازات را 
تأیید می کند. در شرایط ساده و اغلب نادرست، بیانیه ترامپ بازتاب دیدگاه 
او اس��ت که تمامی روابط، معامالتی هستند و مالحظات حقوق بشری یا 
اخالقی باید قربانی درک اولیه منافع ملی آمریکا ش��وند یا همان عبارت 
معروفی که خودش می گوید:"نخست آمریکا!" ترامپ گفته است:  هرگز 
تمام آن چیزی که درباره قتل خاش��قجی اس��ت، نمی فهمیم. به هرحال، 
روابط ما با دولت عربس��تان اس��ت. قتل جمال خاشقجی از منظر حقوق 
بشری، حقیقت و عدالت می طلبد که هیچ کس در عربستان به ویژه ولیعهد، 
بدون حسابرس��ی نماند. رئیس جمهوری آمریکا بدون توجه به شواهد و 
مدارک موجود درباره اینکه عربستان دست به کمپین هوایی تبعیض آمیز 
در یمن می زند و مسئول فاجعه بشری در این کشور است، مدعی شد که 
اگر ایران از جنگ یمن عقب نش��ینی کند، عربستان نیز با خشنودی این 
کار را می کند و به تأمین کمک های بش��ری می پردازد. این مطلب در پی 
انتقال ده ها میلیارد دالر از فروش س��الح و سرمایه گذاری ای مطرح شد 
که ترامپ مدعی اس��ت از عربستان به چنگ آورده – ادعایی که به شدت 

اغراق آمیز و دور از واقعیت است.

گزارش

 کاهش صادرات نفت عربستان 
از500 هزار بشکه فراتر می رود

وزیر انرژی عربستان سعودی پیش بینی کرد که صادرات نفت این کشور 
بیش از کاهش تولید اعالم ش��ده در ماه دس��امبر، در ماه ژانویه سال آتی 

هم کاهش یابد.
»خالد الفالح« وزیر انرژی عربس��تان س��عودی اعالم ک��رد که صادرات 
نفت این کش��ور در ماه ژانویه ۲۰۱۹ کمتر از میزان صادرات ماه دس��امبر 
پیش رو خواهد بود. عربس��تان در تاریخ ۱۱ نوامبر )۲۰ آبان( اعالم کرده 
بود که از ابتدای ماه دسامبر، صادرات نفت خود را روزانه ۵۰۰ هزار بشکه 
در روز کاهش خواهد داد. خالد الفالح این بار نیز در گفت وگو با خبرگزاری 
اینترفکس، گفت: تولید نفت در عربستان در مقایسه با سال های گذشته 
بسیار باال رفته و به رقم ۱۰.۷ میلیون بشکه در روز رسیده است. وزیر انرژی 
عربس��تان افزود: در ماه اکتبر روزانه ۱۰.۷ میلیون بشکه در روز تولیدشده 
است و این میزان با پایان ماه به طورقطع کاهش می یابد. خالد الفالح تأکید 
کرد: عربستان هرگز بازار را اش��باع نخواهد کرد، نفتی که هم پیمانانمان 
ب��ه آن نیاز ندارند را صادر نخواهیم کرد؛ به زودی در ماه دس��امبر اقدام به 
کاهش تولید می کنیم و پیش بینی می کنم که در س��ال جدید نیز کاهش 

تولید ادامه یابد.
 پیش ازاین رویترز به نقل از چند منب��ع نزدیک به اوپک گزارش داده بود 
که عربستان سعودی از تصمیم آمریکا برای اعطای معافیت در خصوص 
تحریم نفتی ایران به برخی کشورها ازجمله هند و چین متعجب شده است 
چراکه باعث کاهش قیمت نفت می شود. این منابع گفته اند که عربستان 
اکنون قصد دارد با کاهش صادرات نفت خود از کاهش بیش��تر قیمت ها 
جلوگیری کند. خال��د الفالح نیز پیش ازاین با اع��الم اینکه تغییراتی در 
قیمت نفت و میعانات نفتی به وجود خواهد آمد گفته بود: چشم بازار نفت 

بیش ازحد به آمریکا دوخته شده است. 

میانمار
معترضان میانماری که از سوی راهبان بودایی هدایت می شدند در 
اعتراض به بازگشت مسلمانان روهینگیایی از بنگالدش در استان 
راخین دست به تظاهرات زدند. یکی از راهبان حاضر در این تظاهرت 
گفت: همه مردم کشور مسئول حفاظت از امنیت آن هستند. پذیرش 
بنگالی ها برای ما و کش��ورمان هیچ س��ودی ندارد. این معترضان 
بودایی با در دست داشتن بنرهایی خواستار اقدام مسئوالن میانمار 
علیه "مهاج��ران غیرقانونی" و عدم اجازه ب��ه "مهاجران فراری" 
برای اسکان در بخش های ش��مالی راخین شده اند. برخی از مردم 
میانمار معتقدند که مسلمانان روهینگیایی از بنگالدش به این کشور 
مهاجرت کرده اند و آنان را شهروند میانمار نمی دانند. این اعتراض 
چند روز پس از موعد آغاز روند بازگش��ت مسلمانان روهینگیایی از 
بنگالدش به میانمار صورت گرفته اس��ت. این در حالی اس��ت که 
نتایج پژوهش جدید »آژانس توسعه بین المللی اونتاریو« با موضوع 
»مهاجرت اجب��اری روهینگی��ا: تجربه های ناگفته« نش��ان داده 
اس��ت که از ماه اوت س��ال ۲۰۱۷ تاکنون، حدود ۲۴ هزار مسلمان 
روهینگیایی به وسیله ارتش میانمار کشته شده و حدود ۱۸۰۰۰ زن 
و دختر روهینگایی از سوی نیروهای ارتش مورد تجاوز جنسی قرار 
گرفته اند. این پژوهش که با همکاری مؤسس��ات و کارشناسانی از 
کش��ورهای اس��ترالیا، بنگالدش، کانادا، نروژ و فیلیپین انجام شد، 
نش��ان داد بیش از ۴۰ هزار مسلمان روهینگیایی هم با گلوله ارتش 

میانمار مجروح شده اند.

عکسنوشت

یک شرکت نیوزیلندی اخیراً فرچه ای به شکل دونالد ترامپ را برای تمیز 
کردن دستش��ویی وارد بازار کرده و برای تبلیغ آن هم از شعار انتخاباتی او 
)آمریکا را دوباره عالی کن( الهام گرفته است. وب سایت »نیوزیلند هرالد« با 
اعالم این خبر نوشته است: دونالد ترامپ ممکن است رئیس جمهور آمریکا 
باش��د اما برخی در نیوزیلند به این امید که بتوانند دستشویی های خود را 
دوباره تمیز و براق کنند، از او استفاده دیگری می برند. در تبلیغ این محصول 
با الهام از شعار تبلیغاتی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا 
آمده است: "با فرچه ترامپ، توالتت را دوباره عالی کن!" شرکت فروشنده 
در وب سایت خود از استقبال شدید مردم نیوزیلند برای خرید این محصول 
خبر داده و به خریداران جدید گفته اس��ت که برای دریافت سفارش خود 
باید بین ۶ تا ۸ هفت��ه منتظر بمانند! فرچه ترامپ ۳۵ دالِر نیوزیلند )حدود 

۲۴ دالر آمریکا( قیمت دارد.

پایتخت و دیگر ش��هرهای فرانسه از صبح شنبه 
ش��اهد تظاهرات و اعتراضات گس��ترده نسبت 
ب��ه افزایش قیم��ت حامل های ان��رژی و دیگر 
سیاس��ت های اقتصادی دولت ماکرون بود. این 
اعتراضات حتی در نیمه شب شنبه نیز ادامه یافت 
و روز گذش��ته به اوج خود رس��ید. پلیس فرانسه 
اما با ش��دت گرفتن این اعتراضات با خش��ونت 
وارد میدان ش��د و برای متفرق ک��ردن هزاران 
تظاهرات کننده در خیابان مشهور »شانزه لیزه« 
پاریس، از گاز اش��ک آور و ماشین های آب پاش 
اس��تفاده کرد. تظاهرات کنندگان که به »جلیقه 
زردها« معروف هستند به افزایش بهای سوخت 
و سیاست های اقتصادی دولت فرانسه معترضند.
تصاویر منتشرشده از تظاهرات شنبه شب، شانزه 
لیزه و خیابان های اطراف را به مانند یک »میدان 
نبرد« میان نیروهای پلیس و تظاهرات کنندگان 
مبدل کرده اس��ت که در می��ان دود و آتش قرار 
دارد. امانوئل ماکرون از نیروهای پلیس به دلیل 
»شجاعت و حرفه ای گری« آنها برای مواجهه با 

تظاهرات کنندگان و بازگرداندن آرامش نسبی به 
پاریس قدردانی کرد. 

ماکرون با انتش��ار پیام��ی در توئیتر نوش��ت: از 
ماموران اجرای قانون و نیروهای امنیتی و پلیس 
ب��ه خاطر فعالیت حرفه ای آنها تش��کر می کنم. 
شرم بر کس��انی باد که به آنها حمله کردند. شرم 
بر کسانی که علیه شهروندان عادی و خبرنگاران 
خش��ونت اعمال کردند. شرم بر کسانی که سعی 
کردند مقام های منتخب را تهدید کنند. هیچ جایی 
برای این گونه اقدامات خشونت آمیز در جمهوری 
فرانسه وجود ندارد. در خالل تظاهرات در پاریس، 
یک خودروی یدک کش به آتش کشیده و منفجر 
شد. تصاویری از آتش س��وزی در شانزه لیزه نیز 
در ش��بکه های اجتماعی منتشر ش��ده است. در 
نزدیک��ی خیابان »فریدلند« پاری��س، پلیس به 
تظاهرات کنندگانی که پرچم فرانس��ه در دست 
داشتند و ش��عار »ماکرون، استعفا« سر می دانند 
و او را »دزد« خط��اب می کردن��د، گلوله ه��ای 

پالستیکی شلیک کرد.

در پاریس مقام ها اجازه تجمع در نزدیکی برج ایفل 
را دادند اما درخواست برای برگزاری راهپیمایی 
در »پالس دال کنکورد« که نزدیک مجمع ملی و 
کاخ الیزه است،  رد شد. همچنین برج ایفل برای 
بازدید عموم بسته شد. معترضان در خیابان شانزه 
لیزه پاریس با باال رفت��ن از موانع فلزی و عبور از 
محدوده هایی که پلی��س برای توقف آنان ایجاد 
کرده بود سعی داش��تند به برخی ساختمان های 
اصلی دولتی از جمله محل اقامت نخس��ت وزیر 
برسند. تظاهرات کنندگان نماهای سنگی شهر 
را تخریب و مواد آتش زا به س��مت پلیس پرتاب 
کردند و در شعارهایش��ان خواس��تار اس��تعفای 
امانوئل ماکرون شدند. شمار تظاهرات کنندگان 
در خیابان ش��انزه لیزه پاریس حدود هشت هزار 
نفر برآورد شده است. جلیقه زردها تالش داشتند 
به س��مت کاخ ریاست جمهوری فرانسه »الیزه« 
حرکت کنند اما پلیس مانع آنها شد. دولت فرانسه 
نیز اعالم کرد طی روز ش��نبه و در سراس��ر این 
کش��ور ۸۱ هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند. 

در پی خشونت های پاریس، پلیس ۱۳۰ نفر را در 
پاریس و دیگر نقاط این کش��ور بازداش��ت کرد.  
پلیس پاری��س نیز اعالم ک��رد در تظاهرات  روز 
شنبه، ۲۰ نفر مجروح شدند که چهار نفر از آنها از 

نیروهای امنیتی بودند.
»کریستوف کاستانر«، وزیر کشور فرانسه احزاب 
راست افراطی و به طور مشخص »مارین لوپن«، 
رهب��ر جبهه ملی فرانس��ه را به ش��لعه ور کردن 
اعتراض ه��ا متهم کرد اما لوپن ب��ا رد این اتهام 

خواستار پاسخگویی دولت به معترضان شد.
با این حال فرانک بوهلر، ش��خصیت سیاس��ی 
از جناح راس��ت فرانس��ه گفت: امیدوارم موجی 
گس��ترده از جلیقه پوش��ان زرد ایجاد شده و این 
هفته، طرفداران راست افراطی به سمت پاریس 
سرازیر شوند. ش��نبه هفته گذشته نیز ۳۰۰ هزار 
نفر در سراس��ر فرانس��ه در قالب جلیق��ه زردها 
به سیاس��ت های اقتصادی ماک��رون اعتراض 
سراسری کردند که در پی آن دو نفر کشته و ۶۰۰ 

تن دیگر زخمی شدند.
تظاهرات  اعتراضی در فرانس��ه از هفدهم نوامبر 
)۲۶ آبان ماه( آغاز شده بود. رانندگان و شماری از 
اتحادیه های بازرگانی و احزاب سیاسی از عوامل 
محرک برای آغاز موج اعتراض ها در این کشور 
بودند. مخالفان به اعمال مالیات بر سوخت های 
فسیلی که توسط دولت ماکرون در سال گذشته 
میالدی )۲۰۱۷( ارائه شد، معترض هستند. دولت 
فرانسه می گوید این مالیات ها به منظور ترغیب 
ش��هروندان این کشور برای اس��تفاده از وسایل 
حمل ونقل پاک اس��ت. رویترز گزارش کرد این 
ناآرامی ها تبدیل به یک دردسر برای ماکرون شده 
است چراکه او خود را به مثابه یک قهرمان در برابر 
تغییرات اقلیمی می بیند. جنبش اعتراضی جلیقه 
زردها، در ابتدا بطور خودجوش شکل گرفت، اما 
همزمان ش��بکه های اجتماعی نقش وسیعی در 
گسترش آن ایفا کردند. این حرکت اجتماعی، بر 
خالف پیش بینی ها، از هفته گذشته تاکنون ادامه 
یافته و یک فراخوان دیگر، بار دیگر فرانسوی های 
معترض را برای برگزاری تجمعی وس��یع در روز 
ش��نبه ۲۴ نوامبر دعوت کرد. اداره پلیس پاریس 
و وزیر کشور فرانس��ه اظهار کردند، به دنبال این 
درگیری ها ۱۳۰ تن دستگیر شده اند که ۶۹ تن از 
آنان در پاریس بازداشت شدند. طی این درگیری 
۲۴ تن نیز زخمی شدند که پنج نفر از آنان نیروهای 

پلیس هستند.

آتشخشممعترضاندرخیابانهایپاریسشعلهورشد

 هفته دوم تظاهرات علیه سیاست های اقتصادی دولت فرانسه، به تظاهرات های خشونت آمیز در نقاط مختلف پاریس، 
گروه

کشته شدن 2 نفر، زخمی شدن 600 تن دیگر و بازداشت شدن 130 معترض منجر شد. امانوئل ماکرون رییس جمهور بینالملل
فرانسه اما در اولین واکنش به این اعتراضات خشونت آمیز بیان کرد که معترضان باید شرم کنند! 

حمایت ماکرون از خشونت پلیس فرانسه

چهرهخبر

تالش ترامپ برای متوقف کردن کاروان پناه جویان در مرز مکزیک
دونالد ترام�پ در پیامی توییتری اعالم ک�رد، پناهجویان تا 
بررسی پرونده هایشان در دادگاه های آمریکا در مرز جنوبی 
این کش�ور با مکزیک منتظ�ر خواهند ماند. پی�ش از این نیز 
او اعالم کرده بود که به ارتش آمریکا دس�تور داده اس�ت در 

صورت لزوم به مهاجران غیر قانونی شلیک کنند! 

دونال��د ترامپ، رییس جمهور آمریکا در توییتر خود نوش��ت: مهاجران 
حاض��ر در م��رز جنوبی اج��ازه نخواهند داش��ت ت��ا بررس��ی و تایید 
پرونده هایشان در دادگاه، وارد آمریکا شوند. تنها به کسانی اجازه ورود 
خواهیم داد که به طور قانونی وارد کش��ور شوند. همه آنان در مکزیک 
باقی خواهند ماند. ترامپ در این پیام توییتری همچنین تهدید کرده در 
صورتی که به هر دلیلی الزم ش��ود مرز جنوبی کشور خود را ببندد، این 

کار را خواهد کرد.
رییس جمهور آمریکا در ادامه نوشت: آمریکا پس از دهه ها سوء استفاده، 
به هیچ عنوان دیگر این وضعیت هزینه بر و خطرناک را تحمل نخواهد 
کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ترامپ این توییت ها را پس از آن 
منتشر کرد که روزنامه واشنگتن پست روز شنبه گزارش کرد، مقامات 
مکزیکی با طرح »ماندن در مکزیک« دولت ترامپ موافقت کرده اند. بر 
اساس این طرح، مهاجرانی که می خواهند برای پناهندگی از مرز جنوبی 
وارد آمریکا ش��وند، تا پایان تصمیم گیری درباره پذیرش آنان از سوی 

آمریکا، در مکزیک خواهند ماند.
رئیس جمهوری آمریکا به نیروهای ارتش این کش��ور مستقر در مرز با 
مکزیک اختیار داده تا در صورت لزوم از س��الح کشنده علیه مهاجران 
اس��تفاده کنند. اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در این 

زمینه یک روز پس از آن مطرح شد که جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا 
گفت که به نیروهای مستقر در مرز با مکزیک اجازه بیشتر برای کمک 
به مقام های مرزی را داده اس��ت. حدود ۵۸۰۰ نی��روی ارتش آمریکا 
به مکزیک اعزام ش��ده اند ت��ا پیش از ورود مهاج��ران از هندوراس به 
تامین امنیت در این مرز بپردازند.این دس��تور چند روز پس از دس��تور 
قاضی آمریکایی در مس��دود کردن موقت دس��تور ترامپ برای اعمال 
ممنوعیت علی��ه مهاجران آمریکای مرکزی ب��ه داخل ایاالت متحده 

صادر شده است.
دستور برای استفاده از سالح کشنده برای مقابله با مهاجرات احتماال باز 
هم به دادگاه کشانده شود چون فعاالن می گویند که این دستور نقض 
کننده قانون ۱۸۷۸ است که ارتش را از انجام اقدامات مربوط به پلیس 

آمریکا منع می کند.

تدابیر امنیتی اطراف دفتر سلطنتی 
عربستان در غیاب بن سلمان 

نخست وزیر تونس به کودتا علیه رئیس جمهور 
متهم شد

فعال توییتری عربستان که به »مجتهد« معروف اس��ت از تحرکات امنیتی در اطراف دفتر سلطنتی بعد 
از ترک کش��ور از سوی محمد بن سلمان در اولین سفر خارجی از زمان جنایت قتل جمال خاشقجی پرده 
برداشت. مجتهد که به انتشار اطالعات از باالترین هرم قدرت در عربستان معروف است و بعضا هم صحت 
این اخبار و اطالعات ثابت می شوند توییت کرده که آنچه در اطراف دیوان سلطنتی رخ داده به دلیل برخی 
هرج و مرج ها و سردگمی ها در بین مقامات آل سعود است.  به نوشته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، وی 
فاش کرده است، این تحرکات امنیتی در اطراف دفتر سلطنتی بعد از ترک کشور از سوی محمد بن سلمان 

به مقصد کشورهای دیگر انجام گرفته است.
مجتهد در توییت دیگری آورده است، ۲۰ خودروی جیپ نظامی مجهز به توپ ۵۰ میلی متری، دوربین های 
دید در ش��ب و اش��عه مادون قرمز در اطراف کاخ و قصر العوجا مستقر شده اند. این فعال توییتری معروف 
فاش کرده است، ولیعهد سعودی بعد از اخباری مبنی بر اینکه اقداماتی در داخل 
خاندان سلطنتی برای کودتا علیه او در جریان است این تدابیر امنیتی را لحاظ 

کرده است.
وی خاطرنش��ان کرد: بن سلمان دس��تور اتخاذ تدابیر امنیتی استثنایی را 
داده و به نیروهای گارد س��لطنتی در الشرقیه و الغربیه تا ریاض دستور 
داده تا مانع وقوع کودتا در صورت اعالم آن از سوی شاهزاده احمد 
بن عبدالعزیز ش��وند. تصور می شود اگر او اقدام به اعالم عزل 
ملک س��لمان کند فورا ۹۵ درصد از خاندان سلطنتی با او در 

منزلش بیعت می کنند.

دبیرکل حزب »نداء« تونس، »یوس��ف الش��اهد« نخست وزیر این کش��ور را به تالش برای کودتا علیه 
رئیس جمهور متهم کرد.

»س��لیم الریاحی« دبیرکل حزب »نداء تونس« گفت که شکوائیه ای علیه »یوسف الشاهد« نخست وزیر 
و تعدادی از معاونان و سیاستمداران به دادگاه بدوی نظامی ارائه و آنها را به برنامه ر یزی برای کودتا متهم 
کرده است. الریاحی افزود که به عنوان یک شاهد اسناد و مدارکی در اختیار دارد که آن را در اختیار دادگاه 
قرار خواهد داد. طبق گزارش شبکه »نسمه تی وی«، الریاحی افزود که هدف اصلی از این شکایت، حمایت 
از روند دموکراس��ی در تونس در شرایط حساس کشور است. شکایت از نخست وزیر تونس در حالی است 
که این کشور روز پنجشنبه گذشته شاهد اعتصاب عمومی در ادارات، بانک ها، شهرداری ها، درمانگاه ها، 

وزارتخانه ها و تمامی موسس��ات دولتی و خدماتی در اعتراض به اوضاع نابس��امان 
معیشتی بود. این اعتصاب بنا به دعوت اتحادیه کارگران برگزار شد و بیش از ۶۵۰ 
هزار نفر در آن شرکت داشتند.  »محمد علی بوغدیری« معاون دبیرکل اتحادیه 

کل مشاغل تونس بر گفت وگو به عنوان حل مشکالت تأکید کرد.
وی گفت که ما در اتحادیه کل مشاغل مستقل از گروه های سیاسی هستیم. بنابر 
گزارش ش��بکه المیادین، بوغدیری همچنین بر همبستگی با موضع سندیکای 

روزنامه نگاران در مخالفت با س��فر »محمد بن زاید« ولی عهد سعودی 
به تونس تأکید کرد. وی در ادامه گفت که عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی جرم است و ما خواهان آن هستیم که این موضوع در 

قانون اساسی گنجانده شود.

به دنبال کش و قوس های بس�یار درباره خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا، در نشست روز یکشنبه سران این اتحادیه 
پیش نویس »برگزی�ت« را تصویب کردند و آن را به لندن 

ارائه دادند.

به دنبال نشست س��ران اتحادیه اروپا در بروکسل، توافق برگزیت 
)خروج انگلیس از اتحادیه اروپا( تصویب شد.

پس از حل مخالفت اسپانیا با توافق برگزیت به دلیل اختالف بر سر 
سرنوش��ت جبل الطارق،  نشست س��ران اتحادیه اروپا روز یکشنبه 
برگزار شد و سران موافقت خود را با توافق صورت گرفته بین اتحادیه 

و انگلیس را تصویب کردند.
توس��ک ظهر روز گذش��ته در توئیتر خود نوشت: س��ران ۲۷ کشور 
اتحادیه اروپا توافق خروج بریتانیا و بیانیه سیاسی درباره روابط آینده 
اتحادیه اروپا و بریتانیا را تصویب کردند.« با تصویب توافق برگزیت 
در نشست سران اتحادیه اروپا، حاال این توافق در اختیار نخست وزیر 
انگلیس قرار خواهد گرفت تا او این توافق را در پارلمان این کشور به 

تصویب نمایندگان برساند.

پیشتر در خبرها آمده بود که تنها ۴ ماه دیگر تا زمان خروج انگلستان 
از اتحادیه اروپا باقی اس��ت اما با توجه ب��ه مخالفت های نمایندگان 
ارشد پارلمان این کش��ور با توافق کنونی برگزیت، آینده مبهمی در 

انتظار این توافق است.
رئیس کمیسیون اروپا در بروکسل در اظهاراتی خطاب به نمایندگان 
پارلمان انگلیس ابراز امیدواری کرد که آنها توافق موجود بین اتحادیه 
اروپا و انگلیس درباره برگزیت را تایید کنند. همه پرسی درباره جدایی 
یا باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا س��وم تیر ۱۳۹۵ برگزار شد و 
مجموعا ۵۱.۹ درصد از رای دهندگان خواس��تار خروج شده و ۴۸.۱ 
درصد از ش��رکت کنندگان هم به ماندن رأی دادند. انگلیس اولین 

عضو اتحادیه اروپا است که تصمیم به خروج از آن گرفت.
چند ماه بعد از همه پرسی برگزیت، مذاکرات از نهم فروردین ۱۳۹۶ با 
به جریان انداختن ماده ۵۰ معاهده لیسبون که قواعد خروج یک عضو 
اتحادیه اروپا را تعیین می کند، آغاز شد. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، 
دو س��ال بعد از به جریان انداختن ماده ۵۰ معاهده لیسبون، انگلیس 
باید از اتحادیه اروپا خارج شود، اما در صورت توافق اعضای اتحادیه، 
این تاریخ می تواند تغییر کند و ضرب االجل برگزیت به تعویق بیافتد.

بعد از روز خروج یعنی ۲۹ مارس سال ۲۰۱۹ )نهم فروردین ۱۳۹۸(، 
۲۱ ماه دوره گذار تعیین خواهد شد که به معنای دوره  ای پیش از دوره 
پسابرگزیت است. در دوره گذار که تا پایان سال ۲۰۲۰ به طول خواهد 
انجامید، بریتانیا همچنان در اتحادیه اروپا باقی می ماند اما قدرتش 
محدودتر از قبل خواهد بود . در همین حال روز گذشته نخست وزیر 
انگلستان با صراحت از مردم کشورش خواست تا از توافقنامه مورد 

نظر او برای خروج از اتحادیه اروپا حمایت کنند.
نخست وزیر انگلیس افزود: اگر ش��ما به برگزیت رای داده یا نداده 
باشید، این توافقنامه به نفع منافع ملی و همه مردم ماست. در صورت 
شکس��ت توافقنامه ترزا می، جناح های مختلف حزب او و متحدان 
نزدیکی مانند وزرای اقتصاد و کار، طرحی را برای جایگزینی برگزیت 

به منظور ارتباط نزدیک تر انگلیس با اروپا تدارک دیده اند.
نخست وزیر انگلیس که روز ش��نبه با رئیس کمیسیون اروپا درباره 
این توافقنامه و بیانیه سیاس��ی گفت وگو کرد، در این نامه همچنین 
از مردم کشورش خواست تا همزمان با خروج از اتحادیه اروپا در ۲۹ 
مارس ۲۰۱۹، باب دوره جدید وحدت ملی را بگشایند و از جنگ تلخ 

ناشی از برگزیت دست بردارند.

سران اتحادیه اروپا توافق  برگزیت را تصویب کردند
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کسب برنز جام جهانی ژیمناستیک 
 در نخستین مرحله از مسابقات انفرادی 
ژیمناس��تیک کسب س��همیه المپیک 
2020 توکیو، س��عید رضا کیخا در جام 
جهانی کوتبوس آلمان در فینال وس��یله 
خرک حلقه بعد از نمایندگان چین تایپه و 
چین در جایگاه سوم جهان ایستاد و مدال 
برنز بر گردن آویخت. این نخس��تین مدال کشورمان در راه کسب 
سهمیه المپیک به شمار می رود. وی پیش از این در مرحله مقدماتی 
میان 44 ژیمناست در رده هفتم ایس��تاد و به فینال راه یافت.کیخا 
ششمین حرکت خود را نیز در این رقابت ها در کتاب جهانی داوری 

ثبت کرد.

اعالم برنامه های جدید تیم ملی 
کشتی فرنگی 

 س��رمربی تیم ملی کشتی فرنگی زمان 
نخس��تین اردوی این تیم را تغییر داد و 
برنامه های جدید خ��ود را تا رقابت های 
قهرمانی آس��یا اعالم کرد. براین اساس 
محمد بن��ا از برگزاری اردوی تیم ملی از 
اواس��ط آذر خبر دادو اینک��ه در نظر دارد 
نفرات برتر و مورد نظرش را در هفته نخس��ت دی ماه گزینش کند. 
به گفت��ه وی در مجموع 6 اردو تا رقابت های قهرمانی آس��یا برای 
فرنگی کاران در نظر گرفته شده که این اردوها طبق زمانبدی، قبل 

و بعد از جام تختی برگزار خواهد شد. 

لغو 3 دیدار هفته چهاردهم لیگ یک 
 سه دیدار فجرسپاسی و استقالل جنوب 
تهران، شهرداری ماهشهر و شهرداری 
تبریز و شاهین شهرداری بوشهر و مس 
رفسنجان به دلیل بارش شدید باران لغو 
شد. فریبرز محمودزاده، مسئول برگزاری 
مسابقات لیگ دسته اول نیز در این باره 
اظهار کرد: س��ه روز است که در این ش��هرها بارش باران را داریم. 
بنابراین ش��رایط جوی برای برگزاری این مسابقات مناسب نبود و 

طبق آیین نامه این مسابقه را به امروز موکول کردیم.

ایران قهرمان 
تکواندو تیمی جهان شد

 تیم شهرداری ورامین با پنج برد متوالی 
مقتدرانه عنوان نخست بیست و دومین 
دوره مسابقات قهرمانی تیمی جهان را از 
آن خود کرد.این تیم که به عنوان نماینده 
ایران در این رقابت ها شرکت داشت در 
گروه دوم با تیم های آذربایجان، چین و 
ازبکس��تان همگروه بود.اعضای تیم تکواندو ش��هرداری ورامین 
دردیدار نهایی با تیم روس��یه مبارزه کرده و و در یک رقابت نزدیک 
این تیم را با نتیجه 31 بر 30 مغلوب و قهرمان ش��دند.به این ترتیب 
تیم روس��یه دوم و تیم های آذربابجان و قزاقستان نیز عنوان سوم 

مشترک این رقابت ها را کسب کردند.

ورزش داخلی
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ششمین تساوی سرخپوشان زیر باران
دیدار تیم های پرسپولیس 

گــــروه
ورزشی

و تراکتورس�ازی تبریز در 
ورزش�گاه آزادی در هفته 
سیزدهم لیگ برتر فوتبال 

با تساوی به پایان رسید.

در ادامه بازی های هفته س��یزدهم لیگ برتر تیم 
فوتبال پرس��پولیس 15 در ورزشگاه آزادی تهران 
به مصاف تراکتورسازی تبریز رفت، بازی که بدون 
گل به پایان رسید. البته تیم فوتبال تراکتورسازی 
تبریز در دقیقه 60 بازی، مقابل پرسپولیس توسط 
احسان حاج صفی به گل رسید، اما این گل توسط 
کمک داور بازی آفساید و مردود اعالم شد.  همین 
تصمیم داور باعث اعتراض شدید بازیکنان و کادر 
فنی و بازیکنان تراکتورس��ازی تبریز شد. عالوه 
برای��ن علیرضا بیرانون��د، دروازه ب��ان ملی پوش 
پرسپولیس نیز اشتباهات متعددی در جریان بازی 
داشت که باعث شد شجاع خلیل زاده و سید جالل 
حسینی اعتراضاتی را به وی داشته باشند. به طور 
نمونه شروع مجددهای بیرانوند همچون همیشه 
نب��ود و برخی توپ ه��ای وی در میان��ه میدان به 
هافبک های تراکتورس��ازی ختم می شد. از سوی 
 دیگر بیرانوند که  قصد داش��ت، همبازیان خود در 
تیم مل��ی را از ای��ن صحن��ه دور کند با احس��ان 
حاج صف��ی درگیری لفظی پیدا ک��رد. به گزارش 
خبرگزاری ه��ا، اعت��راض اعض��ای کادر فن��ی 
تراکتورسازی به قدری بود کاظم محمودی مربی 
این تیم از س��وی داور بازی از زمین مس��ابقه اجرا 
شد. تصمیم داور مبنی بر اعالم آفساید ضربه سر 
حاج صفی سبب شد تا یکی از هواداران منتسب به 
تیم تراکتورس��ازی دچار حمله قلبی شده تا توسط 
آمبوالنس به بیمارستان منتقل شود. همچنین در 
دقیقه 70، کمال کامیابی نیا، هافبک پرسپولیس به 
دلیل آسیب دیدگی مجدد کتف خود، از زمین بازی 
خارج شد و محسن ربیع خواه جای او را گرفت. البته 
کامیابی نیا در جریان بازی با کارت زرد داور جریمه 
شد و به این ترتیب دیدار هفته آینده این تیم برابر 

ماشین سازی را از دست داد.

 می خواستیم برنده شویم
پ��س از اتمام ای��ن بازی پر حاش��یه، ام��ا برانکو 
ایوانکوویچ، س��رمربی تیم فوتبال پرسپولیس در 
نشس��ت خبری حاضر شد و عنوان کرد که رقابت 
مذکور یک ب��ازی بزرگ و به نوعی یک دربی بود. 
همه دربی ها همیش��ه این گونه هستند که قانون 
خاص��ی ندارند. دیگ��ر اینکه سرخپوش��ان قصد 
داش��تند برنده ش��وند، اما تراکتورسازی نشان داد 
لیاق��ت حضور در باالی ج��دول را دارد و یک تیم 

خوب است.
 سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه اظهار کرد: 
هیچ گله ای از بازیکنانم ندارم. واقعا در شرایط خیلی 
سختی بازی می کنند. بازی قبلی با پیکان را شاهد 
بودید و دیدید که سرخپوشان در رقابت کنونی چه 
ق��در انرژی خرج کردند. بازی بعدی را با ماش��ین 
سازی شروع می کنیم.  وی اما در مورد شرایط آب 

و هوایی و کیفیت نه چندان خوب بازی هم اظهار 
کرد: این طبیعی بود. البته بیش��تر به نفع تیمی بود 
که دفاع می کند. اگر زمین خشک بود کار برای ما 

شاید راحت تر می شد. 
این موضوع هیچ کمکی برای ما نش��د. باران اثر 
خودش را در بازی گذاشت. سرمربی پرسپولیس در 
ادامه در خصوص تفاوت بازی تیمش در لیگ برتر 
و لیگ قهرمانان هم گفت: ش��رایط بازی متفاوت 
اس��ت. در لیگ قهرمانان تیم ها می خواهند ببرند 
و بازتر بازی می کنند و ش��رایط متفاوت تر است. 
اما در لی��گ خودمان همه تیم ها جلوی ما بس��ته 

بازی می کنند. 
با این ش��رایط جوی و خس��تگی زیاد روزگذشته، 
س��خت تر بود که ببریم. ش��انس هایی که ایجاد 
کردیم باید تبدیل به گل می  شد. برانکو در مورد خال 
در خط هافبک پرسپولیس هم توضیح داد: ما نیمه 
دوم چیدمان خط هافبک را عوض کردیم. شجاعی 
ملی پوش و با تجربه است و سه جام جهانی را بازی 

کرده است. وی لژیونر بوده است. این ها برای اثبات 
کیفیت این بازیکن کافی است.

 بازی یکطرفه بود
این درحالی اس��ت که محمدرض��ا زنوزی، مالک 
باش��گاه تراکتورس��ازی تبریز معتقد است؛ بازی 
یکطرفه بود و تیم این باش��گاه خیلی خوب بازی 
کرد، ولی محمدرضا اکبری��ان داور این دیدار، دو 
پنالت��ی برای تیم تراکتورس��ازی تبری��ز را اعالم 
نکرد. از سوی دیگر محمد تقوی، سرمربی موقت 
تیم فوتبال تراکتورس��ازی تبریز تاکی��د دارد که 
می توانس��تیم در ضدحمالت به سرخپوشان گل 
بزنی��م.  همچنین وی در خص��وص اینکه به داور 
مسابقه می گفت که توپ به سر مدافع پرسپولیس 
خورده و آفساید نیست در حالی که طبق قوانین در 
این صورت هم آفساید اعالم می شود، هم بیان کرد 
که در جریان بازی تنش هایی که به وجود می آید، 
در آن ش��رایط اس��ت. با اعتقاد من در هر صورت 
تصمیم گیری با داور است و ما هم باید به تصمیم 

داور احترام بگذاریم.

 اگر روز تراکتور بود نتیجه می گرفت
 ع��الوه براین در حاش��یه دی��دار پرس��پولیس و 
تراکتور س��ازی در ورزشگاه آزادی رضا مهاجری، 
سرمربی تیم ماشین س��ازی تبریز بیان کرد: پنج 
ش��نبه هفته آینده تیم ما مقابل پرسپولیس بازی 
خواهد داش��ت براین اس��اس ب��ه بازیکنان خود 
استراحت دادیم تا بازی دو تیم تراکتورسازی تبریز 

و پرسپولیس را در ورزشگاه آزادی تماشا کنند. 
 مهاجری ام��ا درب��اره نتیجه دیدار پرس��پولیس 
و تراکتورس��ازی گف��ت: قطعا دوس��ت داش��تم 
تراکتورس��ازی نتیجه بگیرد. اگر روز تراکتور بود 
حتما نتیجه می گرفتند. این بازی حواشی دیگری 
نیز داش��ت، به عنوان مثال تعدادی از تماشاگران 
تبریزی پرچم ژاپن را در دس��ت داش��تند که البته 
زنوزی در این باره خاطرنش��ان کرد: این اقدام به 

خاطر سوگیتا بود و دلیل دیگری نداشته است.

ورزش جهان

اعالم رقم فروش دخه آ 
از سوی شیاطین سرخ

دیوید دخه آ، دروازه بان تیم ملی اسپانیا و عضو باشگاه منچستر یوتایتد در 
پایان فصل قراردادش با شیاطین سرخ به پایان می رسد، ولی هنوز درباره تمدید 
قراردادش به توافق نرسیده است.سران باشگاه منچستر مبلغ 75 میلیون پوند را 
برای فروش این گلر اسپانیایی تعیین کردند. پیش از این رئال به دنبال دخه 
آ بود، اما با جذب کورتوا دیگر رئالی ها خواهان او نیستند. باشگاه پاری سن 
ژرمن با وجود جذب بوفون ولی می خواه��د یک گلر جوان تر را به خدمت 

بگیرد و با پیشنهادی وسوسه برانگیز به دنبال جذب دخه آ است.

شکست راکتس در دیترویت 
تیم های بس��کتبال لس آنجلس لیکرز و گلدن اس��تیت وری��رز در ادامه 
دیدارهای خود در NBA مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند. همچنین 
تیم هیوستون راکتس در سالن، لیتل کیسرز آره نا با وجودی که جیمز هاردن 
33 و کلینت کاپال 29 امتیاز و 21 ریباند برای این تیم کس��ب کردند، اما از 
میزبان خود دیترویت پیستونز شکست خوردند. آندری دروموند 23 امتیاز، 

20 ریباند، سه توپربایی و پنج دفاع برای پیستونز داشت.

رونالدو بازهم رکوردشکنی کرد
تیم های فوتبال یوونتوس و اسپال در چارچوب هفته  سیزدهم رقابت های 
سری آ. ایتالیا در تورین به مصاف هم رفتند که بانوی پیر موفق شد با نتیجه 
دو بر صفر اسپال را شکست دهد. گل نخست این دیدار را کریستیانو رونالدو 
مهاجم پرتغالی یوونت��وس و گل دوم بیانکونری را ماریو مانژوکیچ به ثمر 
رساند. رونالدو با گلزنی در این دیدار به سریع ترین بازیکن تاریخ یوونتوس 
که توانس��ته برای این تیم 10گل به ثمر برس��اند تبدیل شد.عالوه براین 
یوونتوس در این فصل و با حضور رونالدو بهترین ش��روع در تاریخ سری آ. 

را به ثبت رسانده است.

فرار بارسا از شکست 
در ثانیه های پایانی

 دیدار حساس اتلتیکومادرید و بارس��لونا در حالی که تا ثانیه های پایانی با 
برتری شاگردان سیمئونه رو به پایان بود، با گل ثانیه های پایانی دمبله به 
تساوی کش��یده شد.در نیمه دوم با گلزنی کاستا قفل دروازه ها باز شد تا در 
ادامه حمالت بارسا در ثانیه های پایانی توسط دمبله به ثمر بنشیند و بازی 
در نهایت با نتیجه تس��اوی یک بر یک به پایان برسد.برای اتلتیکو مادرید 
دیگو کاس��تا 77  و برای بارس��ا دمبله 90 گلزنی کردن��د.در جدول اللیگا 

اتلتیکومادرید با 24 امتیاز در دوم و بارسلونا با 25 امتیاز در صدر قرار دارد.

آگهی

سومین همایش ملی رویکردهای نوین در آموزش و پرورش با حضور رییس 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آموزش وپرورش، مدیر کل ومعاونین 
اداره کل آموزش وپرورش مازندران، مش��اور دانشگاه فنی وحرفه ای کشور، 
رئیس مجمع نمایندگان مازندران در مجلس، پژوهشگران و دیگر مهمانان در 

مجتمع آموزشی شرکت نفت محمودآباد برگزار شد.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران؛ مدیر 
کل آم��وزش وپرورش مازندران در این همایش با قدردانی از برگزارکنندگان 
گفت: س��ومین همایش ملی رویکردهای نوین در آموزش و پرورش در حالی 
برگزار  می ش��ود که موضوعاتی از قبیل آموزش وپژوهش،  نوآوری، خالقیت 
وکارآفرینی، مدیریت واقتصاد، فناوری، اطالعات و ارتباطات را در دستور کار 
خود دارد.عسکری نیکزاد با تأکید بر اینکه امر پژوهش را باید در بین معلمان 
ودانش��جویان گس��ترش بدهیم، افزود: یادگیری پایدار وآموزش را در دانش 
آموزان و با کس��انی که مخاطب ما هستند برقرارکنیم تا آموزش به درستی 
اتف��اق بیافتد. اینگونه می توانیم پژوهش را در تمام س��طوح تعلیم و تربیت 
تقویت کنیم.مدیرکل آموزش وپرورش مازندران یادآورشد: مسئله یابی یک 
هنر و یک حرفه اس��ت که باید این توان را داش��ته باشیم تا بتوانیم درحوزه 
کاری آموزش وپرورش، مس��ئله ومشکالت را شناسائی تا برای رفع مشکالت 
درهر زمینه ای پژوهش صورت گیرد.نیکزاد اش��اره کرد: وجود آس��یب های 
اجتماعی در بیرون از مدرس��ه از قبیل بچه های خانواده های بدسرپرس��ت 
وبی سرپرست، طالق و غیره برمشکالت آموزش وپرورش اضافه می شود. با 
این شرایط نمی شود با آموزش عادی بچه ها را تحت تاثیر آموزش خودمان 
قرار دهیم وآن تغییر رفتار را ش��اهد باش��یم.وی با بیان اینکه با توجه به این 
مش��کالت باید برای آنان راهکار مناس��ب پیدا کنیم، تصریح کرد: آموزش و 
پرورش در شرایط جدید و تحوالت پیچیده باید به موضوعات جدید بپردازد. 
ای��ن موضوعات به مدد پژوهش برای ارائه به دانش آموزان آماده می ش��ود. 
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اش��اره به اهمیت محوری پژوهش در 
س��ند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تأکید کرد: در راس��تای سند تحول 
بنیادین آموزش وپرورش اگر قرار است تربیت اتفاق بیافتد باید پژوهش را در 

آموزش و پرورش تقویت کنیم.
*معاون آموزش متوس��طه آموزش و پرورش مازن��دران نیز در این همایش 
گف��ت: خانواده، نظام آموزش��ی و الگوه��ا 3 موضوع مهم اس��ت که باید به 
آنها توجه داش��ت. برای س��اختن یا انهدام یک تمدن این 3 مورد از اهمیت 
محوری و تعیین کننده ای برخوردار هس��تند. اس��فندیار نظری با اشاره به 
اینکه جامعه ا ی که نقش��ی درتحول نداشته باش��د نمی توان با بهره گیری از 
تمام ابزارها برای تحول جامعه گامی برداش��ت، افزود : اگر قرار است اصالح 
و توس��عه ای در جامعه صورت گیرد مسیر آن آموزش و پرورش است.وی با 
بیان اینکه مس��یر اصلی توس��عه از آموزش و پرورش می گذرد، افزود: جهت 

بازگویی نتایج تحقیقات و تأثیرات ش��گرف فرآیند جهانی شدن، ایجاب می 
کند تا رویکردهای نوین مورد توجه برنامه ریزان آموزش و پرورش قرار گیرد.
این مقام مسئول با اشاره به تأکیدات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 
تصریح کرد: در راستای سند تحول بنیادین باید در مدارس به دانش آموزان 
فرصت ش��ادی، انتخاب و مهارت آموزی بدهیم. با این روش می توان اهداف 
س��ند تحول بنیادین را محقق س��اخت.وی یک��ی از مهم ترین ضرورت های 
پژوهشی امروز جامعه را بحث مهارت آموزی دانسته و خاطرنشان کرد: درآغاز 
س��ند تحول بنیادین به تقویت زندگی به سبک ایرانی و اسالمی تاکید شده 

است که مقدمه آن آموختن مهارت آموزی است.
*رییس س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش��ی آم��وزش وپرورش نیز در 
این گردهمایی گفت: در س��ازمان پ��س از پژوهش و تحقیقات متعدد، مدل 
رهبری اثربخش ترسیم شده است که هدف آن داشتن تصویر جامع و بسیج 
تمام منابع برای دست یابی به تصویر کالن و نهایی است.حیدر تورانی افزود: 
با مدیریت پژوهش، توس��عه منابع انس��انی، توسعه ارتباطات به کمک شش 
سیاس��ت راهبردی س��ازمان همچون ماندگاری کتب درسی، چندتالیفی و 
چندرسانه ای و چابک سازی برنامه درسی مؤلفه های مدل را محقق می کنیم 
تا به افزایش کیفیت آموزش برسیم.وی با بیان اینکه سیاست گذاری راهبردی 
در آموزش  وپرورش مهم اس��ت، تصریح کرد: سیاست مجموعه ای از قوانین 
اس��ت تا تمامی منابع و ظرفیت ها همس��و در راستای اهداف سازمان به کار 
گرفته شود. سیاست کمک می کند تا ارتباط افقی در سازمان تقویت شود و 
از جزیره ای عمل کردن جلوگیری شود.رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش��ی  آموزش وپرورش ادامه داد : برای اینکه دانش آموزان بهتر مطالب 
درس��ی را یادبگیراند بایدپژوهش محور بشود ونگاه این است که با تغییراتی 
که درکتوب درس��ی داده ش��د همگام با باسند تحول که دانش آموز فقط به 
دنبال یادگیری وحفظ کردن نباش��د بلکه طرح مس��ئله ، خالقیت و پرسش 

گری داشته باشند .
*مش��اور دانش��گاه فنی وحرفه ای کش��ور نیز گفت: اگر می خواهیم برنامه 
درس��ی و آموزشی اصولی داش��ته باش��یم حتما باید از فضای دانش بنیان، 
ریاضی محوری و نظر محوری صرف خارج ش��ویم و متأس��فانه هنوز همان 
فضا بر نظام آموزش��ی ما حاکم اس��ت.غالمرضا کیانی همچنین به س��اختار 
مدیریتی آموزش کش��ور اش��اره کرد و افزود: نظام استاد شاگردی محوری، 
مهارت محوری و دانش بنیان در عین استقالل باید در یک هماهنگی زنجیره 
وار با یکدیگر باش��ند تا تا بش��ود در عمل اتفاق بیفتد.وی تأکید کرد: امروز 
کارآمدی جدی ترین چالش نظام آموزش��ی کشور هم در آموزش و پرورش 
و هم در آموزش عالی و هم در سایر بخش های آموزشی کشور است.در این 
همایش 860  مقاله از 630 پژوهشگر ارسال شد که از 75 مقاله انتخابی در 
بین مقاالت انتخاب شده 10 مقاله برای سخنرانی و 200 پوستر انتخاب شد.

در سومین همایش ملی رویکردهای نوین در آموزش و پرورش مطرح شد

پژوهش زیربنای توسعه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

511/1آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیلیکات شرق
به شماره 7352

بدینوس�یله از کلیه سهامداران شرکت سیلیکات شرق)س�هامی خاص( دعوت می شود روز پنج شنبه 
م�ورخ 1397/09/15 س�اعت 9 صبح در مجم�ع عمومی فوق العاده که در محل قانونی ش�رکت واقع در 

مشهد-بلوار وکیل آباد- خیابان سامانیه-سامانیه2-پالک 198/1 حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1-تغییرآدرس شرکت
2- اتخاذ تصمیم در سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

هیئت مدیره شرکت سیلیکات شرق

آگهی تغییرات شرکت سازه های فوالدی آتین صنعت پارت سهامی خاص به 
شماره ثبت 382101 و شناسه ملی 10320325039 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش�د : ترازنامه و حس�اب سود و زیان س�ال مالی منتهی به پایان س�ال مالی 1396تصویب شد موسسه 
حسابرس�ی و خدم�ات مدیریت ادیب به شناس�ه مل�ی 10100150569 بعنوان بازرس اصلی و موسس�ه 
حسابرسی کاربرگ سامان به شناسه ملی 14006442020 بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی 

انتخاب شدند روزنامه کثیراالنتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )299297(

آگهی ابالغ اجراییه 
 مش��خصات محکوم له : سلطنت خس��بانی یزدانی  نشانی محل اقامت: تنکابن _ خ 
جمهوری_ کوچه مهر _ طبقه فوقانی  مش��خصات محک��وم علیه:  نام : محمد  نام 
خانوادگی: طالبی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان بموجب رای شماره ۴58 تاریخ 
۹7.6.18 شعبه سوم  شورای حل اختالف شهرستان تنکابن  و )رای شماره ..... تاریخ 
.....شعبه ....دادگاه عمومی ... (که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به: 
پرداخت بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته خواهان و مبلغ یک میلیون و سیصد 
و بیست هزار ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له . به استناد ماده 1۹ آئین نامه 
اجرایی ماده 18۹ قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی  محکوم 
علیه مکلف است پس از ابالغ  این برگ اجراییه ظرف ده روز مفاد ان را بموقع اجرا 
بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و با انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر 
این صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل 

تحویل خواهد شد. 830-68 2۴
امضا و مهر مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن

حصر وراثت
خانم  عظمت قلی پور توسه فرزند رجب به شرح درخواستی که به شماره ۹7- 217 
این ش��ورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که سید علی اصغر شجاعی فرزند سید علی اکبر به شماره شناسنامه 1۹1۹صادره از 
چهاردانگه در تاریخ 12/6/۹7 در اقامتگاه دائمی خود شهرس��تان ساری فوت نموده 
و ورثه/وارث حین الفوت عبارتند از /عبارتس��ت از : 1(س��یده یلدا شجاعی به شماره 
ملی 5760068555 دختر متوفی  2(عظمت قلی پور به ش��ماره شناس��نامه 137 
مادر متوفی 3(هاجر بهمنش به ش��ماره ملی 5760038826 همسر متوفی والغیر 
،اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از نزد متوفی نزد او می باش��د از 
تاریخ انتش��ار آگهی ظرف یک ماه به این ش��ورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی 

صادرخواهد شد2۴
69-830- علیرضا حسینی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف کیاسر 

اصالحیه آگهی حصر وراثت قائم شهر
بدین وسیله اعالم می گردد در آگهی حصر وراثت متعلق به شادروان 
س��یاوش سلیمانی، که در تاریخ ۹7/8/22در روزنامه حمایت به چاپ 
رس��یده است، نام ورثه محمد س��لیمانی به اشتباه مجید به کد ملی 
57700233۹5  تایپ ش��ده بود  که به محمد س��لیمانی به کدملی 

57700232۹5   اصالح می گردد. 

اگهی
خانم  زهرا عالی  ایولی فرزند نور محمد به شرح درخواستی که به شماره 
230/۹7 این ش��ورا ثبت گردیده درخواس��ت صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعالم داش��ته که ش��ادروان اکبر عالیش��اه فرزند عظیم به شماره 
شناس��نامه ۴70ص��ادره از چهاردانگه در تاری��خ 10/8/13۹7 در اقامتگاه 
دائم��ی خود شهرس��تان چهاردانگه فوت نموده و ورث��ه/وارث حین الفوت 
عبارتند از /عبارتس��ت از : 1(رضا عالیش��اه فرزند اکبر ش��ماره  شناسنامه 
1۴07  2(خدیجه عالیش��اه فرزند  اکبر  ش��ماره ملی 5760011871 3(

کوثر عالیش��اه فرزند اکبر ش��ماره ملی 2081270۴81 ۴(نرجس عالیشاه 
فرزند اکبر شماره ملی 57600۴0588 5(زهرا عالی ایولی فرزند نورمحمد 
ش��ماره  شناسنامه 6 6(س��یده فاطمه میرعمادی فرزند نور محمد  شماره 
شناسنامه 6 والغیر ،اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
ای از نزد متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این 

شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادرخواهد شد2۴
70-830 علیرضا حسینی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف کیاسر 

  اولین بار اس��ت که یک فیلم س��ینمایی در قالب حامی ی��ک بنیاد خیریه ظاهر
می ش��ود . تهیه کننده فیلم لس آنجلس تهران که پیش از این هم در حمایت و 
تبلیغ برای خیریه های مختلف گام های بسیاری برداشته بود عنوان کرد : متاسفانه 
همه دیدند چه شرکتهای بزرگی اسپانسر فیلم شدند اما کسی ندید که خود فیلم 
اسپانسر یک خیریه است . برای کسانی که با پست های تخریب گرایانه در صفحات 
مجازی علیه فیلم با اعالم اینکه این فیلم را نبینید ،هرچند تاثیری نداشت به فیلم 
و حرکت انس��انی آن تاختند ،متاس��فم . کارگردان فیلم لس آنجلس تهران ادامه 
داد:دست آنهایی را که انتقادی درست و منطقی و محترمانه از فیلم می کنند را به 
گرمی می فشارم و خواهان تعامل با تمامی منتقدان هستم و از مشوقان و حامیان 

نیز تشکر و قدردانی الزم را دارم. 
خوشحالم که برای اولین بار در ایران یک فیلم از ابتدای اکران در فیلم و تبلیغات 
آن و حتی در اکران با حضور هنرمندان در جهت حمایت از یک خیریه اقدام کرد. 
همچنین از اینکه در اکران به نفع خیریه دانش عالوه بر هنرمندان و مدیران بنیاد 
دانش ،از حضور مدیران و بنیانگذاران خیریه های دیگر همچون »محک«و »خانه 

ماه« ، ابراز خرسندی کرد. 
پاک��روان افزود:بنیاد دانش ،ارتقای س��طح دانش فرزن��دان یتیم و بی بضاعت این 

سرزمین را نشانه رفته است همان نقطه ای که اگر اهل فرهنگیم در فرنگسازی و 
حرکت بنیادین باید در آن جهت اهتمام کنیم .

وی افزود: دانش آموزان تحت تکفل این بنیاد تا دوران دکتری نیز حمایت می شوند 
و همه این اقدامات برای داشتن نسلی بهتر است و هر کسی به حد توان خودش می 
تواند یک یا چند دانش آموز را حمایت کند. پاکروان به وضعیت اقتصادی نامناسب 
مردم اش��اره کرد و س��اخت فیلم های مفرح ،تیاترهای شاد و موزیکال و کنسرتها 
را در ش��رایط کنونی مسّکنی برای بهبود هر چند کوتاه مدت حال مردم دانست. 
وی ادامه داد:حالمان خوب نیس��ت؛ در شرایط بداقتصادی،سیاسی و اجتماعی که 
داریم حداقل باید در حوزه فرهنگ ، حال مردممان را خوب کنیم، امیدوارم مردم 
عزیزمان با دیدن این فیلم لبخند بزنند که البته فروش بیش از 6.5 میلیاردتومانی، 
گواه این ادعاست و خوشبختانه این فیلم توانسته با مخاطبان ارتباط خوبی برقرار 
کند.تهیه کننده فیلم لس آنجلس تهران با اشاره به انتقادات غیرمنطقی و البته با 
قصد و نیت از فیلم تاکید کرد که قلم از ابزارهای مهم در هر کار فرهنگی محسوب 
می ش��ود و بنده هرگز حاضر نیس��تم قلمی که در دست دارم را به فحش و ناسزا 
آمیخته کنم چون ما انسانیم و می توانیم با یکدیگر صحبت کنیم و همین تعامل 

و گفت و گوی صلح طلبانه و منطقی است که ما را جذاب و متفاوتمان می کند.

فیلم لس آنجلس تهران حامی یک بنیاد خیریه


