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جنگ داخلی س�وریه در حالی به هش�تمین سال 
خود نزدیک می ش�ود که بدتری�ن فرضیه ممکن 
برای صهیونیس�ت ها به وقوع پیوسته و نیروهای 
مقاوم�ت در یک قدم�ی مرزهای جوالن اش�غالی 
قرارگرفته اند. جنگ سوریه با این هدف کلید خورد 
که حوزه نفوذ مقاومت محدودتر ش�ده و به تدریج 
یکی از بازوهای مهم آن قطع شود اما شرایط کنونی 
با آنچه برای تغییر ژئوپولتیک منطقه طراحی شده 
بود، کاماًل متفاوت است. نگاهی دقیق تر به شرایط 
میدانی س�وریه نش�ان می دهد که س�یر صعودی 

قدرت مقاومت از بهار سال جاری ...

هیزم آتش جنگ
در جوالن

یاد د اشت

کاهش متوالی نرخ ارز 
در بازار

»حمایت« گزارش می دهد

در دیدار محمد جواد الریجانی با سفیر بلغارستان مطرح شد

وال استریت ژورنال مدعی شد

»حمایت« از ادامه حاشیه های آزمون استعدادهای درخشان گزارش می دهد

تاکید بر همکاری های 
قضایی و حقوق بشری

 راه اندازی کانال ویژه مالی با ایران 
توسط آلمان و فرانسه

احتمال غربالگری دوباره 
دانش آموزان سمپاد

اعاده ۵۰۰ هکتار از اراضی دولتی با ورود 
مدعی العموم در استان آذربایجان غربی

 حکومت نظامی یک ماهه در اوکراین
 به دلیل افزایش تنش ها با روسیه 
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  دکتر حسین کنعانی مقدم 
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آگهی

 ))آگهي((
استناد رونوشت سند شماره   به         
اسناد رسمي 24  دفتر   97/7/11 مورخ    98028
عبدا...  و  محمد  فرزند  مرادي  علي  آقایان  قشم 
یوسف  و  احمد  فرزند  دوالبي  چادري  دوالبي 
آزاد دوالبي فرزند علي و محمد و احمد اسالمي 
چاهوئي فرزندان حسن تمامی شش دانگ سهام 
خود در مالكيت لنج باری به شماره ثبت 11082- 
بندرعباس را  به آقاي جالل شهریاري جاسكي 

فرزند محمد انتقال قطعي داده اند.
ایران  دریایي  قانون   25 ماده  استناد  به  مراتب 

آگهي مي گردد.
م.الف:3057

آگهي فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه)نوبت دوم( عمومی  

دستگاه مناقصه گذار : اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي خراسان شمالي
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي خراسان شمالي در نظر دارد فراخوان ارزیابی كيفی جهت برگزاری 
مناقصه عمومی  پروژه ذیل را از طریق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نماید. كليه مراحل برگزاری 
فراخوان ارزیابی كيفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی كيفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل 
مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد 

شد.
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی كيفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد 

به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
حداقل رشته و رتبه مورد نيازبرآورد اوليه)ميليون ريال(عنوان پروژهشماره مناقصه

اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت 97/32/24
محور جاجرم-امير آباد كيلومتر 2 الي 22

رشته راه و ترابري با پايه 5مجاز28468

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كيفی : روز   دو شنبه تاریخ 97/09/12
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كيفی :روز دو شنبه ساعت14:15 تاریخ 97/09/26

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس بجنورد-كمربندي مدرس چهارراه شهداي دانش آموز- ابتداي 
خيابان قيام جنوبي و تلفن 32249590

تبصره :به پيشنهادات واصله خارج از درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شناسه اگهی:300729

آگهی ابالغ وقت رسيدگی 
كالسه پرونده: 950156 وقت رسيدگی: شنبه 97/10/08 ساعت 9 صبح  خواهان: ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره(  خوانده : ثریا فریدیان فرزند مراد حميدرضا داودی فرزند علی – سعيد 
منظم فرزند علی اصغر – محمود نقيان فشاركی – علی اكبر سوهانی فرزند  عباس خواسته: ابطال 
ا سناد شماره 10495  مورخ 83/6/14 دفترخانه 645  تهران و 88 و مورخ 87/12/21 و 149  مورخ 
88/2/8  دفترخانه 1226 تهران و 7210   مورخ 88/2/16  دفترخانه 760 تهران و 129096  مورخ 
88/4/2 دفترخانه 37 تهران و اعاده مالكيت به حالت سابق و صدور حكم تملک پالک ثبتی 
79/1747 بخش 2 تهران در راستای آئين نامه اجرای  اصل 49 قانون اساسی به نام ستاد اجرایی 
دادخواستی بشرح فوق الذكر  به شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران ارجاع گردیده و وقت 
رسيدگی تعيين شده است كه بعلت مجهول المكان بودن خواندگان حسب ماده 73 قانون آیين 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت از طریق جراید  آگهی می گردد تا خواندگان مذكور در دادگاه 
حاضر و ضمن دریافت نسخه ای از دادخواست و ضمائم در وقت مقرر جهت رسيدگی در این شعبه 

دادگاه واقع در تهران خيابان شریعتی خيابان معلم حاضر گردد. 
58308 - مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی  وقت رسيدگی 
با توجه به  اینكه پرونده كالسه 970180 در خصوص اموال بجا مانده از آقای فضل اله عتيقه من جمله پالک 
ثبتی 1434 فرعی  از 4  اصلی بخش 10 تهران در  اجرای آئين نامه نحوه رسيدگی  به پرونده های موضوع 
اصل 49 قانون اساس�ی در شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی  تهران  واقع در تهران  خيابان شریعتی 
خيابان معلم مطرح رسيدگی  است   بدینوسيله به نامبرده ابالغ می گردد در تاریخ دوشنبه 97/11/15 
ساعت 9 صبح با در دست داشتن مدارک شناسایی شخصا در دادگاه حاضر  یا وكيل قانونی معرفی نماید. 

بدیهی است در صورت عدم حضور  برابر مقررات به پرونده مربوطه رسيدگی  خواهد شد. 
58309 مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ دادنامه 
حس�ب محتویات پرونده  كالس�ه 970103 در خصوص سهم االرث آقای مصطفی موالیی 
تفرشی در پالک های ثبتی 9 الی 19  و 25 فرعی از 2042 اصلی بخش 10 تهران  متعلق به 
آقای محمود موالیی تفرشی و خانم تاج ماه رحمتی )پدر و مادرش( مطابق دادنامه بدوی 
ش�ماره 9709970260400394   م�ورخ 97/7/29 صادره از ش�عبه چه�ارم دادگاه انقالب 
اسالمی تهران  تعيين تكليف و اتخاذ تصميم گردیده و حكم به تملک ملک مزبور به نفع 
س�تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( صادر گردیده است با توجه به غيابی بودن دادنامه 
فوق نسبت به نامبردگان بدینوسيله  مراتب از طریق انتشار آگهی به  ایشان ابالغ می گردد 

تا چنانچه ا عتراضی  دارند ظرف مهلت قانونی  اقدام و به این شعبه دادگاه اعالم نمایند. 
58310  مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضالب استان گيالن 1

شرح مختصر موضوع مناقصه :  اجرای انشعابات و بخشی از خطوط فاضالبروی فرعی در سطح شهر 2
آستارا 

3
مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت ستاد: از تاريخ 97/9/8 الی 97/9/13 

مهلت زمانی ارائه پيشنهاد تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 97/9/24 
زمان بازگشايی پيشنهادها : ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 97/9/25            

4

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه از مورخه 97/9/8 می باشد. كليه مراحل برگزاری مناقصه 
از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكتها از طريق سامانه تداركات 

الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای 

الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. )ضمنا پيمانكاران مكلف هستند پاكت الف 
را بصورت فيزيكی نيز تحويل دهند( اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات 

بيشتر در خصوص اسناد مناقصه – معاونت مهندسی و توسعه 01333368166 و برگزاری 
مناقصه – دفتر قراردادها 01333368482 – اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت 

در سامانه : رشت 01333251136 تهران 02141934 

5

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه :
قيمت اسناد مناقصه 500.000 ريال )پانصد هزار ريال ( است كه به حساب شماره 

0108102328005 بانک ملی شعبه محتشم رشت كد شعبه 3720 شماره شبا 
IR020170000000108102328005 به نام شركت آب و فاضالب استان گيالن فقط 

بصورت الكترونيكی از درگاه سامانه ستاد واريز گردد.    

6

ميزان سپرده شركت در مناقصه  : 1.087.780.000 ريال )نوع تضمين  صرفا ضمانت نامه بانكی 
معتبر يا اصل فيش واريز وجه نقد يا اوراق مشاركت بی نام بر اساس آيين نامه تضمين برای 

معامالت دولتی شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94/9/22 می باشد .( 
مبلغ برآورد: 21.755.592.638 ريال مبنای برآورد اوليه : فهرست بها پايه سال 97 نوع 

فهرست بها: شبكه جمع آوری و انتقال فاضالب   
رشته پيمانكار: آب7

ارايه گواهينامه تاييد صالحيت ايمنی )HSE ( در هنگام عقد قرارداد الزامی است.   8

محل تامين اعتبار: عمرانی طرح شماره 1503002019 و ساير طرحهای دارای اعتبار و پرداخت 9
به صورت اسناد خزانه، اوراق مشاركت يا وجه نقد در صورت تخصيص . 

دستگاه نظارت : مشاور  10

11 http://iets.mporg.ir  :سايت ملی مناقصات كشور
www.abfa-guilan.ir   :سايت شركت آب و فاضالب شهري استان گيالن

مهلت اعتبار پيشنهاد: سه  ماه) برای مدت سه ماه ديگر قابل تمديد می باشد(12

هزينه دو نوبت آگهي مندرج در روزنامه كثيراالنتشار كشوری  به عهده برنده مناقصه مي باشد.13

شركت آب و فاضالب شهری استان گيالن 

آگهي مناقصه عمومي  یك مرحله اي )نوبت اول( شماره 24-97ق
شماره فراخوان سامانه ستاد:   200975117000018 

آگهی مناقصه عمومی فضای سبز 
شهری بخش1و2 شهر قوچان

 )نوبت اول(
 رجوع به صفحه آخر

کارشناسان رسانه ای با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضا 
با مفسدان اقتصادی در گفت و گو با  »حمایت« :

رسانه های ضد انقالب 
به تناقض افتاده اند

3

ضرورت استفاده از مشاورحقوقی متخصص 
در واحد های تولیدی

رییس کل دادگستری استان تهران در بازدید از کارخانه تولید کریستال مطرح کرد

ریی�س کل دادگس�تری اس�تان ته�ران، گف�ت: بای�د در واحد های 
تولیدی در زمان انعقاد قرارداد از مش�اور حقوقی متخصص اس�تفاده 
کنیم. غالمحس�ین اس�ماعیلی در راس�تای تحقق سیاست های کلی 
اقتصادمقاومتی در ادامه بازدید از ش�هرک های صنعت�ی با حضور در 
شهرک صنعتی شمس آباد از کارخانه تولید کریستال بازدید کرد  و با 
اشاره به اینکه در بسیاری از موارد مبنای معامالت بر اعتماد به شخص 
و یک برگ چک اس�ت، اظهارکرد: در معامالت و مش�اغل ب�ازار قرار 
داد های خوبی بسته و همچنین تضمین مناس�بی گرفته نمی شود. به 
گزارش میزان، وی افزود: بعضًا به جای یک قرارداد حقوقی مستحکم و 
تضمین متناسب به یک کاغذ چک اعتماد کرده و این مبنای یک معامله 
قرار می گیرد. قرارداد ها باید کامال حقوقی نوشته و تضمین مناسبی ...

   هیچ گاه قوه قضاییه با دانه درشت ها 
مماشات نکرده  است

   برخورد دستگاه قضا  با مفسدان  اقتصادی هشدار   
به کسانی است که قصد اخالل در بازار را دارند

3

2

یادداشت رهبر انقالب پس از دیدار با جمعی از برنامه سازان صداوسیما:

 جنگ نرم همه جانبه  دشمن 
قابل انکار نیست

در پی دیدار جمعی از تهیه کنن�دگان، کارگردانان و بازیگران س�یما با رهبر انقالب 
اسالمی -که پنجشنبه  ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷ برگزار شد- حضرت آیت اهلل خامنه ای فردای 
آن روز نکاتی را که به دلیل کمبود وقت نتوانسته بودند با این جمع در میان بگذارند، 
یادداشت کرده و برای آنان ارسال کردند. پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR متن 
دست نوشته ی رهبر انقالب را که حاوی نکات مهمی درباره ی وظایف جامعه ی هنری در 
قبال جنگ نرم همه جانبه ی دشمن علیه کشورمان است، برای استفاده عموم جامعه ی 

هنرمندان منتشر می کند.

 اعتراضات در تونس، الجزایر ، بحرین و موریتانی علیه سفر ولیعهد سعودی باال گرفت

بن سلمان  باز هم در بن بست
15
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نمایندگان مجلس شورای اسالمی با بررسی 
طرح جامع مدیریت شهری براساس اصل ۸۵ 

قانون اساسی مخالفت کردند.

نمایندگان در نشست علنی روز گذشته خود، در جریان 
بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص 
طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری 
و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با ماده 6 این طرح 
موافقت کردند. در ماده 6 این طرح آمده اس��ت که در 
روس��تاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی 
وجود ن��دارد وزارت آموزش و پرورش مکلف اس��ت 
وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیک ترین محل آموزشی 

مربوطه به صورت رایگان تامین کند.
در ادامه نشست علنی روز گذشته مجلس، نمایندگان 
با بررسی طرح جامع مدیریت شهری براساس اصل 
۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. در جریان بررسی 
تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح 
جامع مدیریت شهری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی 
محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در تذکر 
ماده 7۵ آئین نامه داخلی گفت: در جلسه  روز سه شنبه 

نسبت های نامناسبی به مجلس داده شد و درباره کلیات 
مجلس اظهاراتی بیان شد که درست نبود بطوری که 
یکی از همکاران گفت مجلس در سال پایانی حضور 
قلب ندارد این در حالی اس��ت که در سالهای قبل هم 
نمایندگان در سال پایانی مجلس به خوبی وظایف خود 
را انجام می دادن��د. وی ادامه داد: یکی از نمایندگان، 
مخالفت مجلس با بررسی الیحه ارزش افزوده طبق 
اصل ۸۵ قانون اساسی را تصمیم خبط خواند که این 
اظهارات درست نیست و شورای نگهبان معتقد است 
در موارد ضروری طرح ها و لوایح باید طبق اصل ۸۵ 
بررسی ش��وند. در ادامه مسعود پزشکیان که ریاست 
بخشی از جلسه علنی روز گذشته خانه ملت را برعهده 
داش��ت، پس از تذکر نماینده تویس��رکان در جریان 
رس��یدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل 
۸۵ قانون اساس��ی گفت: تضعیف مجلس از س��وی 

نمایندگان به هر شکل کار درستی نیست.
نمایندگان مجلس همچنین ب��ا یک فوریت الیحه 
موافقتنام��ه بین دول��ت جمهوری اس��امی ایران و 
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه موافقت 
کردند. احمد امیرآبادی عضو هیات رییسه مجلس هم 

از وصول سوال ملی دو نماینده از وزیران اطاعات و 
فرهنگ و ارشاد اس��امی خبر داد. وی اظهارداشت: 
همچنین سوال ملی محمدرضا صباغیان نماینده بافق 
از وزیر فرهنگ و ارش��اد اسامی درباره سیاست این 
وزارتخانه در بخش ارتقای فرهنگی و برنامه تجمع 7 
آبان در پاسارگاد و سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی 
نماینده شاهین شهر از محمود علوی وزیر اطاعات 
درباره اتخ��اذ مواضع ناص��واب و عملکرد ضعیف در 

موضوعات مهم و حیاتی کشور اعام وصول شد.

  توقف فعالیت ۵۳ موسسه آموزشی 
از سال ۹۱ تاکنون

در ادامه، منصور غامی وزیر علوم هم که برای پاسخ به 
سوال محمد فیضی زنگیر نماینده اردبیل درباره اینکه 
علت توسعه تحصیات تکمیلی در موسسات آموزشی 
غیرانتفاعی بدون داش��تن حدنص��اب هیات علمی 
چیس��ت و چرا علیرغم افزایش دانشجو در دانشگاه 
پیام نور مکانیزمی برای تطابق رشته با اعضای هیات 
علمی وجود ندارد، به صحن علن��ی آمده بود، گفت: 
براس��اس اصل 44 قانون اساسی وزارت علوم باید از 

بخش غیردولتی حمایت کند تا این بخش بتواند سهم 
و وظیفه خود را در حوزه قانونی در بخش های آموزشی 
به درستی انجام دهد. وی با تاکید بر اینکه دانشگاه های 
غیردولتی تحت نظارت مستمر وزارت علوم قرار دارند 
و شاخص های کیفی آنها تحت نظر است، ادامه داد: 
تا اواخر س��ال 91، 3۵3 موسسه غیردولتی در کشور 
وجود داش��ت که در حال حاضر کمتر از 300موسسه 
وجود دارد که با بررس��ی های صورت گرفته به دلیل 
عدم تامین شاخص ها فعالیت آنها متوقف شده است. 
غامی در پاسخ به سوال محمد فیضی درخصوص 
موضوع دانش��گاه پیام نور نیز تصریح کرد: دانشگاه 
پیام نور در یک بازه زمانی فراخ��وان داده و داوطلبان 
استخدام را جذب کرده که فرآیند بررسی طوالنی شده 
و ضمن بررسی احکامی صادر شده که در هیأت علمی 
دانشگاه ها وجود نداشته و طی دو سال گذشته تاش 
شده تا این موضوع ساماندهی شود. به گزارش خانه 
ملت، پس از پاسخ های غامی، نماینده مردم اردبیل در 
مجلس با بیان اینکه اگر وزیر علوم در رعایت حد نصاب 
هیأت علمی دانشگاه های غیرانتفاعی مصمم باشد 

اعام کرد که از ادامه پیگیری سوال از وی می گذرم.

مخالفت نمایندگان با بررسی طرح جامع مدیریت شهری 
در مجلس صورت پذیرفت

  سیاست  

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از دیپلمات های غربی مدعی 
شد: بعد از امتناع لوکرامبوزگ و اتریش برای پذیرش میزبانی 
کانال ویژه مبادالت مالی با ایران، آلمان و فرانسه برای میزبانی 

این ساختار پا پیش گذاشته اند.

اتحادیه اروپا از چند ماه پیش اعام کرده بود برای مقابله با تحریم های 
آمریکا علیه ایران، قصد دارد یک کانال ویژه پرداخت مالی ایجاد کند که 
امکان ادامه همکاری اقتصادی با ایران را فراهم می کند. این کانال قرار 
بود پیش از اجرایی شدن دور دوم تحریم های آمریکا در روز 13آبان اجرایی 
شود اما امتناع کشورهای اروپایی از میزبانی ساختار جدید باعث شد که این 
اتفاق رخ ندهد. در همین رابطه، روزنامه  آمریکایی وال استریت ژورنال از 
قول دیپلمات ها گزارش داده که فرانسه و آلمان قرار است میزبان نهادی 
شوند که وظیفه تسهیل مبادالت مالی با ایران را به عهده خواهد گرفت. 
طبق این گزارش، در صورتی که فرانسه میزبانی این ساختار را به عهده 
بگیرد، یک مقام آلمانی ریاست آن را به عهده خواهد گرفت. ممکن است 
این همکاری در جهت عکس هم باشد، یعنی آلمان میزبانی ساختار را به 
عهده بگیرد و یک مقام فرانسوی رییس آن باشد. در بخش دیگری از این 
گزارش آمده که سازوکار فعالیت کانال ویژه مالی به این صورت خواهد بود 
که از یک نظام اعتباری برای مبادله کاال میان ایران و کشورهای اروپایی 
استفاده خواهد کرد. کشورهای اروپایی ادعا می کنند از این طریق می توانند 
بدون نیاز به بانک های اروپایی یا پرداخت پول به ایران با این کشور تجارت 
کنند. وال استریت ژورنال همچنین نوشت: ساختار پیشنهادی اروپا ظاهراً 
منابع چندانی در اختیار نخواهد داشت؛ حامیانش پذیرفته اند تأثیر اقتصادی 
آن هم محدود خواهد بود، با وجود این، واش��نگتن خواستار جلوگیری از 
تشکیل آن شده است.  البته پیش از این، »ریچارد گرنل« سفیر آمریکا در 
آلمان گفته بود که تاش های کشورهای اروپایی برای دور زدن تحریم ها 
اقدام هوشمندانه ای نیس��ت. دیپلمات ها هم به این روزنامه آمریکایی 
گفته اند: هنوز هیچ تصمیمی درباره این طرح نهایی نش��ده و در صورت 
پیش��برد طرح فعلی، راه اندازی آن تا س��ال جدید میادی طول خواهد 
کشید. سران کشورهای اروپایی ممکن است در حاشیه نشست گروه۲0 

در آرژانتین درباره این طرح بحث و تبادل نظر کنند.
روز گذشته هم اتحادیه اروپا در بیانیه ای به بیان جزئیات دیدارهای هیأت 
ایرانی با اتحادیه اروپا پرداخت. در این بیانیه آمده است: چهارمین نشست 
در سطح عالی  مذاکرات سیاسی میان اتحادیه اروپا و ایران در بروکسل  
برگزار شد. این نشست، بخشی از تبادل نظرهای متداول میان اتحادیه اروپا 
و ایران بود.  دستور جلسه متمرکز بر مسایلی مانند بازرگانی، انرژی، حمل 

و نقل، محیط زیست، مهاجرت، کمک های انسانی، سیاست های مربوط 
به )مبارزه با( موادمخدر، آموزش، فرهنگ، تحقیق، مبارزه با تروریسم و 
مسایلی منطقه به ویژه سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان بود. این بیانیه 
افزود: به موازات آن، مذاکرات در زمینه حقوق بشر هم به عنوان بخش کامل 
مذاکرات سیاسی  ایران و ادامه تبادل نظر متداول که نوامبر و فوریه سال 
۲016 صورت گرفت، برگزار شد. طرف ایرانی برای این مذاکرات هم خانم 
»پروانه سلحشوری« عضو مجلس ایران و رییس فراکسیون زنان و آقای 

»عبدالرضا مصری«  نماینده مجلس ایران بودند.

 تعلل شود براساس منافع مان تصمیم می گیریم
اما مقامات تهران، این روزها مواضع قاطعانه تری نس��بت به وعده های 
اتحادیه اروپا اتخاذ می کنند. در همین رابطه، سیدعباس عراقچی معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه طی چهارمین دور گفت وگوهای بلندپایه سیاسی 
بین ایران و اتحادیه اروپا در دیدار »هلگا اشمید« دبیرکل سرویس اقدام 
خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل، با تأکید بر اهمیت راهبردی برجام برای 
صلح و امنی��ت بین المللی و منطقه ای و ی��ادآوری تأیید پایبندی کامل 
جمهوری اسامی ایران به تعهدات خود ذیل برجام در سیزدهمین گزارش 
پی در پی آژانس بین المللی انرژی اتمی، ضرورت تسریع در اجرای کارآمد، 
قابل دوام و متقابل تعهدات س��ایر اعضای برجام و به خصوص اتحادیه 

اروپا و کشورهای اروپایی، در شرایط خروج غیر قانونی آمریکا از توافق را 
خاطرنشان کرد. وی یادآور شد: تعلل در اجرای تعهدات، این دستاورد مهم 
دیپلماسی برای جامعه بین المللی را با چالش جدی روبرو خواهد ساخت 
و جمهوری اسامی ایران در این صورت بر اساس استقال و منافع خود 

تصمیم خواهد گرفت.  
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم در سومین سمینار 
همکاری های صلح آمیز هس��ته ای بین ایران و اروپا در بروکسل طی 
سخنانی درباره نگرانی های موجود درخصوص سرنوشت برجام، گفت: 
بعد از خروج آمریکا از برجام، دولت فعلی آمریکا تحریم های غیرقانونی 
و غیرانسانی خود را علیه ایران مجددا تحمیل کرد. بخش های بانکی 
و انرژی ایران نیز از س��وی آمریکا و با ه��دف متوقف کردن فروش و 
صادرات نفت تحت تحریم قرار گرفتند. وی افزود: به این دلیل اس��ت 
که نقش طرف های باقیمانده در برجام به ویژه اتحادیه اروپا در برداشتن 
گام های عملی برای حفظ توافق و حفاظت جهان از بی قانونی، بیشتر 
تعیین کننده اس��ت. به گزارش فارس، کمالوندی ادامه داد: بنابراین با 
توجه به این شرایط، مسئولیت طرف های باقیمانده محدود به اجرای 
تعهدات حداقلی آنها نمی شود، بلکه ما باید به تداوم همکاری چندجانبه 
ذیل این توافق، از طریق تعمیق همکاری از وضعیت کنونی به بیشترین 

سطح ممکن، بیندیشیم.

 راه اندازی کانال ویژه مالی با ایران 
توسط آلمان و فرانسه

وال استریت ژورنال مدعی شد

  دکتر حسین کنعانی مقدم 
یادداشت

هیزم آتش جنگ در جوالن
جنگ داخلی سوریه در حالی به هش��تمین سال خود نزدیک می شود که 
بدترین فرضیه ممکن برای صهیونیس��ت ها به وقوع پیوسته و نیروهای 
مقاومت در یک قدمی مرزهای جوالن اشغالی قرارگرفته اند. جنگ سوریه 
با این هدف کلید خورد که حوزه نفوذ مقاومت محدودتر ش��ده و به تدریج 
یکی از بازوهای مهم آن قطع ش��ود اما شرایط کنونی با آنچه برای تغییر 
ژئوپولتیک منطقه طراحی شده بود، کامًا متفاوت است. نگاهی دقیق تر 
به شرایط میدانی س��وریه نشان می دهد که سیر صعودی قدرت مقاومت 
از بهار سال جاری و پس از حمله اسرائیل به پایگاه نظامی »تی – 4« که 
با پاسخ دندان ش��کن جبهه مقاومت مواجه گردید، آغاز شد و دو ماه پیش 
با خروج تروریس��ت ها از جنوب این کشور به اوج خود رسید. گزارش های 
موثق حاکی از آن اس��ت که فرماندهان رژیم اشغالگر قدس نگران پایان 
مأموریت ح��زب اهلل لبنان در ادلب طی چند هفته آتی هس��تند، چراکه با 
خاموش شدن غائله تروریست های تکفیری در این منطقه، هدف بعدی 
مقاومت، استقرار در بلندی های جوالن خواهد بود. شواهد و قرائنی وجود 
دارد که ثابت می کند صهیونیست ها از گشودن جبهه ای جدید در جوالن 
اشغالی به موازات جنوب لبنان و نوار غزه به وحشت افتاده اند و چندین اقدام 

همزمان را در دستور کار خود قرار داده اند.

1. متعاقب رصدهای میدانی در ادلب، ارتش اس��رائیل در حدفاصل بندر 
حیفا تا مرزهای شمالی شامل ش��هرهای صفد، نهاریا و جوالن در حالت 
آماده باش قرار دارد و تدابی��ر ویژه ای برای رویارویی احتمالی با نیروهای 
حزب اهلل تدارک دیده است. صهیونیست ها عاوه بر اینکه مرخصی نیروها 
و فرماندهان خود را لغو کرده و یا به حداقل رس��انده اند، به تدریج بر میزان 
آمادگی مردم این مناط��ق با پخش آژیر خطر و هدایت آن ها به س��مت 
پناهگاه ها افزوده اند. از سوی دیگر در اواخر هفته گذشته، تلویزیون رژیم 
صهیونیستی بخش هایی از مانور ویژه کماندوهای این رژیم را که با هدف 
آمادگی برای جنگ در دو جبهه غزه و لبنان در جریان است را منتشر کرد. 
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیس��تی در این خصوص اظهار کرد که این 
رزمایش، شامل همکاری های گسترده با نیروی هوایی است و به منظور 
هلی برن نیروها و نیز حمله به اهداف مشخص با کمک نیروهای زمینی اجرا 
می شود؛ افزون بر اینکه کماندوها برای انتقال به مناطق جنگی و مسکونی 
تمرین می کنند. این در حالی اس��ت که دستگاه های اطاعاتی - نظامی 
صهیونیست ها بعد از آزمودن توان باالی مقاومت در پاسخ به هر تجاوزی، 
به طور مستمر و البته پنهانی در حریم هوایی شمال فلسطین، جنوب لبنان 
و جنوب غربی س��وریه مشغول گشت زنی و رصد هس��تند تا خاءهای 
اطاعاتی خود را پرکرده و از طریق عملیات های پیشدستانه مانع از ورود و 
استقرار مقاومت در بلندی های جوالن شوند چون می دانند که این اتفاق 

برای آن ها یک فاجعه خواهد بود.

۲. در ۲۵ آبان سال جاری، آمریکا پس از نیم قرن به قطعنامه سازمان ملل 
برای مجبور کردن رژیم صهیونیستی به بازگرداندن بلندی های جوالن 
اش��غالی به س��وریه، رأی منفی داد. در این قطعنامه تصریح شده بود که 
تصمیم اسرائیل در سال 19۸1 در خصوص اعمال قوانین خود بر جوالن 
سوریه و اداره آن باطل است و همان گونه که قطعنامه 497 شورای امنیت 
بر آن تأکید دارد، این تصمیم رژیم صهیونیستی پایه و اساسی ندارد. نکته 
اینجاست که »نیکی هیلی«، نماینده آمریکا در سازمان ملل، حدود یک 
ماه پس از تار و مار ش��دن تروریس��ت ها در جنوب سوریه به این قطعنامه 
رأی منفی داد، درحالی که در طول ۵0 سال گذشته، هیچ کدام از نمایندگان 
کاخ سفید چنین اقدامی نکرده بودند و حداکثر به آن رأی نمی دادند. جمله 
معروفی اس��ت که می گوید »اگر انتظار اتفاق فوق العاده ای داری باید کار 
فوق العاده ای نیز انجام دهی«! آمریکایی ها به همین سیاق، شستشان از 
اتفاق بسیار مهمی که بزودی در جوالن اشغالی روی خواهد داد خبردار شد 
و با دادن رأی منفی به این قطعنامه که موردحمایت قاطبه جامعه جهانی نیز 
بود، کار به اصطاح  فوق العاده ای انجام دادند؛ بلکه بتوانند از این طریق، 
صهیونیس��ت ها را مالک جوالن جا بزنند و هرگونه حمله به آن را مغایر با 

قوانین بین المللی جلوه دهند.

3. اعطای مجوز به شرکت آمریکایی – صهیونیستی »جنی انرژی« برای 
انجام عملیات اکتشاف و استخراج نفت در بلندی های جوالن که به ورود 
نومحافظه کاران به حوزه انرژی سوریه رسمیت بخشید نیز بخش دیگری 
از پازل نگرانی اس��رائیل را کامل می کند. »ریچارد واکر«، ستون نویس 
پایگاه تحلیلی »امریکن فری پرس« در تحلیل چرایی این اقدام می نویسد: 
»نتانیاهو سال های زیادی صرف کرد تا متحدان خود در کنگره را متقاعد 
سازد تا با توس��ل به زور، دولت سوریه را تغییر دهند. هدف نهایی نتانیاهو 
فروپاشی سوریه است تا دیگر نتواند به طور مؤثر مالکیت تاریخی خود بر 
بلندی های جوالن را ثابت کند. این مسئله تأکیدی بر این است که آمریکا 
همیشه در جنایات اسرائیل همدست و کمک رسان است ... داستان زمین 
دزدی در جوالن، راه توطئه آمیز اسرائیل و حامیانش و نمایشنامه نابودی 
سوریه، مستقیم از کتاب استراتژی نو محافظه کارانی بیرون می آید که در 
طول دهه های گذش��ته، وحشت بسیاری را در منطقه ایجاد کرده اند. این 
مسئله همچنین بخشی از استراتژی جامع کنترل ذخایر طبیعی در سراسر 

دنیا نیز هست که با استفاده از تاکتیک تغییر رژیم حاصل می شود.«

4. درصورتی ک��ه اقدامات فوق مؤثر واقع نش��وند، صهیونیس��ت ها یک 
کارت دیگر را برای روز مبادا نگه داش��ته اند که عبارت اس��ت از باز کردن 
پای آمریکا به جنگ مستقیم در سوریه. صهیونیست ها به خوبی می دانند 
که کار تروریست های سوریه، امروز و فردا تمام می شود. از طرفی، ترامپ 
اعام کرده که آمریکا در مقاب��ل هفت هزار میلیارد دالری که در منطقه 
خرج کرده، کمتر از صفر عایدی داش��ته و ازای��ن رو، این گزینه نیز مطرح 
اس��ت که پنتاگون بخواهد نیروهایش را از منطقه خارج کند و س��ربازان 
زهوار در رفته ائتاف عربی یا ناتوی عربی جانش��ین سربازان آمریکایی 
شوند. اگر این اتفاق بیفتد، طی مدت کوتاهی به لقمه چپ مقاومت تبدیل 
می ش��وند و همچنان که در یمن شکس��ت خوردند، چند صباحی بیشتر 
در مقابل حزب اهلل و نیروهای هم ردیف��ش دوام نخواهند آورد. بنابراین، 
آخرین کارتی که اس��رائیل در منطقه با آن ب��ازی خواهد کرد، ایجاد یک 
نبرد مصنوعی و جعلی با مقاومت است تا از این رهگذر، پای آمریکایی ها 
را به دخالت نظامی بازکرده و خونشان را برای ماجراجویی ها و اشغالگری 
در ج��والن بریزد. ترامپ هم البته از اینکه نیروهای نظامی خود را به یک 
»ارتش استیجاری« تبدیل کند، بدش نمی آید و رسماً به رژیم های جعلی 
منطقه اعام کرده که در صورت تأمین هزینه های جنگ، حاضر است تا 

ارتش مزدور آمریکا را در هر نقطه ای وارد رویارویی کند.
و باالخره اینکه به تعبیر روزنامه »الرأی الیوم«، »اگر تصمیم به باز شدن جبهه 
جوالن گرفته شود، روندی فرسایشی برای رژیم اشغالگر اسرائیل رقم می زند 
که جنگ فرسایشی مشابه آن در جنوب لبنان در برابر آن چیزی نیست؛ جنگی 
که درنتیجه آن، ارتش اسرائیل در کمربند امنیتی جنوب لبنان به رهبری آنتوان 
لحد در سال ۲000 شکست خورد... به نظر می رسد پیش گویی سید حسن 
نصراهلل درباره جنگ آتی و هشدارهای او به اسرائیلی ها در مورد اینکه آن ها 
هیزم آتش این جنگ خواهند ب��ود و نیز توصیه هایش به آن ها برای فرار به 
سمت غرب از راه دریا و یادگیری زودهنگام شنا برای نجات جانشان پیش از 

آغاز جنگ، در آستانه تحقق است.«

گزیده ها

 غربی ها موازنه قدرت را به نفع 
صهیونیست ها طراحی می کنند

علی اکبر والیتی مشاور مقام 
ام��ور  در  رهب��ری  معظ��م 
بین الملل در دیدار هیات عالی 
از نماین��دگان جنب��ش جهاد 
اس��امی و حماس، با تبریک 
پیروزی بزرگ ملت فلسطین 
در براب��ر رژی��م کودک کش 
صهیونیس��تی، گفت: دش��منان از این پیروزی های بزرگ ش��ما 
خش��مگین و دوستان شما خرسند ش��دند، چرا که توانستید هیمنه 
پوش��الی آن را بش��کنید و این توفیق بزرگی برای ملت فلس��طین 
محسوب می شود و نشانه دیگری است از این که تنها راه نهایی در 
برابر توطئه دشمنان همانا راه مقاومت و ایستادگی است. به گزارش 
ایسنا، وی افزود: غربی ها در جهت تامین منافع خود در منطقه همواره 
موازنه قدرت را به گونه ای طراحی می کنند که در جهت تامین امنیت 
و منافع رژیم اشغالگر قدس باشد اما با اتحاد ملت های مسلمان و با 
به وجود آمدن هسته مقاومت این توطئه ها با شکست مواجه شده و 

به لطف الهی خواهد شد.

حمله شیمیایی تروریستی به ادلب 
تاسف بار است

حسین امیرعبداللهیان دستیار 
ویژه رییس مجلس و مدیرکل 
ام��ور بی��ن الملل در دی��دار با 
»لوآن جاگاریان« سفیر روسیه 
در ایران، اظهار داشت: تاش 
جمه��وری اس��امی ایران و 
روس��یه همواره ب��ر تمرکز بر 
راه حل سیاس��ی در  س��وریه و همچنین یمن بوده است و متاسفانه 
کش��ورهایی که منافعشان درجنگ تامین می ش��ود، مانع از پایان 
درگیری و برقراری آتش بس در این کش��ورها هس��تند. وی افزود: 
حمله شیمیایی جدید تروریس��تی علیه حلب نیز توسط طرفداران 
جنگ و ناامنی در منطقه مدیریت ش��ده اس��ت. در این دیدار لوآن 
جاگاریان، سفیر روسیه در تهران، گفت: باید تاش کنیم تا جنگ در 
س��وریه و یمن هر چه سریعتر به پایان برس��د. به گزارش مهر، وی 
افزود: ش��رایط انسانی در یمن اصا مناس��ب نیست. سفیر روسیه 
اظهارداش��ت: اجاس آس��تانه پیش��رفت خوبی داش��ته اس��ت و 
گفت وگوها باید تا یافتن یک راه حل سیاسی مناسب ادامه پیدا کند 

و راه حل نظامی اصًا جوابگو نخواهد بود.

فشار ترامپ به آژانس 
برای بررسی ادعای نتانیاهو

مقام های ارشد وزارت خارجه 
آمریکا مدعی شدند که »دونالد 
ترامپ« رییس جمهور آمریکا 
به رژیم صهیونیستی وعده داده 
آژانس بین المللی انرژی اتمی 
را برای بررس��ی ادعاهای این 
رژیم درباره ایران تحت فشار 
قرار دهد.  در روزهای گذشته، »برایان هوک« نماینده ویژه دولت 
آمریکا در امور ایران به فلسطین اشغالی سفر کرد. هوک، عاوه بر 
دیدار با مقام های ارشد وزارت خارجه اسرائیل با مقام های موساد و 
دستگاه اطاعات نظامی این رژیم هم دیدار کرد. مقام های اسرائیلی 
به کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شدند که مقام های 
موساد و رئیس دفتر سیاسی وزارت خارجه اسرائیل در دیدار با هوک 
از بی توجهی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ادعاهای اس��رائیل 
درباره فعالیت های هسته ای ایران گایه کرده اند.  مقام های وزارت 
خارجه آمریکا که در این گفت وگوها حاضر بوده اند به ش��رط عدم 
افشای نام ادعا کردند  هوک به مقام های اسرائیلی قول داده آمریکا، 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی را برای بررس��ی اطاعات ادعایی 

صهیونیست ها علیه ایران تحت فشار قرار خواهد داد. 

انتقاد ظریف از برخورد دوگانه 
برخی با حقوق بشر

محمدجواد ظری��ف وزیر امور 
خارج��ه که برای ش��رکت در 
کنفرانس بین المللی افغانستان 
در ژنو به سر می برد، روز گذشته 
با »میش��ل باش��لت« کمیسر 
عالی حقوق بشر سازمان ملل 
متحد دیدار و با اشاره به اتکای 
جمهوری اسامی ایران به پشتوانه مردم به عنوان تنها عامل پایدار 
برای حفظ و حراست از امنیت ملی کشور، احترام به حقوق بشر را نه 
تنه��ا یک تعهد اخاقی بلک��ه یک الزام امنیت ملی دانس��ت. وی 
همچنین با ابراز تاس��ف از سوءاس��تفاده اب��زاری از مفاهیم واالی 
حقوق بش��ری و بهره برداری ابزاری از سازوکارهای حقوق بشری 
سازمان ملل برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل، صدور گزینشی 
قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران را تقبیح کرد.  وزیر خارجه از 
اعمال تحریم های یکجانبه، غیرقانونی و ظالمانه آمریکا علیه مردم 
کش��ورمان بعنوان نقض بارز حقوق بش��ر انتق��اد و از مواضع خوب 
»گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه« قدرانی کرد. به گزارش 
خبرگزاری ها، باشلت نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار آمادگی 

خود را برای تعامل سازنده و مفید با کشورمان اعام کرد.

کاالهای احتکار شده 
در بین مردم درست توزیع نشد

س��ردار غامحسین غیب پرور 
بس��یج  س��ازمان  ریی��س 
درخص��وص  مس��تضعفین 
انبارهای احتکار و شناسایی های 
صورت گرفته توسط نیروهای 
بسیجی در سراسر کشور، اظهار 
داشت: در کشف انبارهای احتکار 
شده بسیج خیلی وسیع عمل کرد، اما یک نگرانی داشتیم و آن ترخیص 
و رساندن محتوای این انبارها به دست مردم بود. وی با بیان اینکه بسیج 
در بخش کشف و تشخیص بس��یار موفق عمل کرد، تشریح کرد: در 
مراحل بعدی مشکات قانونی وجود داشت که بسیج به صورت مستقل 
نمی توانست وارد شود و اگر چه دوستان در تعزیرات به دنبال کمک بودند، 
اما دس��ت آنها نیز بسته بود. به گزارش خبرگزاری بسیج، وی در ادامه 
یادآور شد: بارها درخواست کمک به تعزیرات را داده بودیم و بسیج هم 
اعام آمادگی کرد، اما به خاطر مشکات قانونی این کمک عمًا رخ 

نداد و اجناس به خوبی به دست مردم نرسید و دچار مشکاتی شدیم.

 HEMAYATONLINE. 
IR

فیاض شجاعی گفت: تعیین تکلیف درباره ممنوعیت قانون 
منع بکارگیری بازنشستگان به دوشنبه آینده موکول شد.

دادستان دیوان محاس��بات با تبیین نتایج جلسه روز گذشته نمایندگان 
دستگاه های اجرایی، قضایی و مقننه در دیوان محاسبات، دستور کار این 
جلسه را تعیین تکلیف درباره ابهامات قانون منع بکارگیری بازنشستگان، 
اتخاذ رویه یکس��ان میان دس��تگاه ه��ای اجرایی- نظارت��ی و قضایی 
درخصوص موعد اجرای این قانون و دایره ش��مول و دامنه اس��تثنائات 

آن برشمرد.
 وی افزود: در این جلس��ه ابتدا درباره اه��داف مجلس از وضع قانون منع 
بکارگیری بازنشس��تگان گفت وگو و تس��هیل در ورود جوانان به حیطه 
مدیریتی و اجرایی به عنوان هدف اصلی این قانون مطرح شد. شجاعی 
افزود: در ادامه، موضوع زمان اجرای این قانون مطرح شد که تقریباً همه 
اعضای حاضر در جلسه اتفاق نظر داشتند که ۲6آبان تاریخ قطعی اجرای 

این قانون است. 

   بازنشستگان دستگاه های اجرایی اعاده شده اند
وی گفت:  همچنین تعیین تکلیف بازنشسته های بکارگرفته شده در 
دستگاه های اجرایی به تفصیل مطرح و تصمیم گیری در این باره مبنی 
بر اینکه آیا ممنوعیت مقرر در بکارگیری بازنشستگان شامل اعاده به 
خدمت کارکنان دولت هم می ش��ود یا خیر؛ به جلسه بعد موکول شد. 
دادستان دیوان محاسبات افزود:  در این جلسه همچنین دامنه شمول 
این قانون به تفصیل بررس��ی ش��د که در این باره هم در جلسه آینده 

تصمیم گیری می شود.
ش��جاعی گفت: همچنین مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان 
دستگاه های حاضر در این جلس��ه به مسئولیت معاون حقوقی دیوان 
محاسبات تشکیل شود و دیدگاه های کارشناسی را برای جلسه آینده 
که احتمااًل دوشنبه بعد در همین دیوان برگزار خواهد شد، آماده کنند تا 
به جمع بندی نهایی برسیم. وی افزود: البته خروجی جلسه آینده ممکن 

است به نحوی باشد که به علت برخی ابهامات به جمع بندی نرسیم.
دادستان دیوان محاسبات  درباره اصرار برخی مدیران بازنشسته مبنی بر 

ادامه حضور در مناصب برغم شمول این قانون به خبرگزاری صداوسیما، 
گفت: البته نمایندگان دولتی حاضر در جلسه تأکید داشتند که دولت با 
آمادگی کامل این قانون را اجرا کرده است و افرادی هم که باقی مانده اند 
از مصادیق ابهام در این قانون هستند. شجاعی با این حال تأکید کرد: 
مدیران بازنشس��ته اعاده به خدمت که مشمول قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان هستند، اگر همچنان در موقعیت خود ابقا شوند مرتکب جرم 
تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی هستند که مجازاتی در ماده ۵9۸ قانون 
مجازات اسامی برای آنان درنظر گرفته شده است. گفتنی است؛ انصاری 
معاون امور اداری و استخدامی و جنیدی معاون حقوقی رییس  جمهور به 
نمایندگی از دولت،  خدادادی رییس کمیسیون اجتماعی، موسوی رییس 
فراکسیون جوانان، قاضی زاده هاشمی، سعیدی و ساعی از طراحان این 
قان��ون به نمایندگی از مجلس، معاون قضایی دی��وان عدالت اداری و 
نماینده رییس سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگی از قوه قضاییه 
و رییس دیوان محاس��بات، دادستان و نیز معاون حقوقی این دیوان در 
جلسه بررسی ابهامات قانون منع بکارگیری بازنشستگان حضور داشتند.

رفع ابهامات قانون منع بکارگیری بازنشستگان تا دوشنبه آینده
دادستان دیوان محاسبات خبر داد

در پی دیدار جمعی از تهیه کنندگان، کارگردانان و بازیگران سیما با رهبر 
انقاب اسامی -که پنجشنبه  ۲4 آبان ماه 1397 برگزار شد- حضرت 
آیت اهلل خامنه ای فردای آن روز نکاتی را که به دلیل کمبود وقت نتوانسته 
بودند با این جمع در میان بگذارند، یادداشت کرده و برای آنان ارسال کردند. 
پایگاه اطاع رسانی KHAMENEI.IR متن دست نوشته ی رهبر 
انقاب را که حاوی نکات مهمی درباره ی وظایف جامعه ی هنری در قبال 
جنگ نرم همه جانبه ی دشمن علیه کشورمان است، برای استفاده عموم 

جامعه ی هنرمندان منتشر می کند.
متن این یادداشت به شرح زیر است:

بسمه تعالی
آنچه در نظر بود در دیدار دیشب با حضرات بازیگران و کارگردانان و 

تهّیه کنندگان سیما گفته شود و به    خاطر تمام شدن وقت گفته نشد:

- جنگ نرم همه جانبه ی دشمن، امروز قابل انکار نیست.
- با این حال، برخی آن را انکار میکنند و این خود نیز بخشی از جنگ 

نرم است.
- در این جنگ، هنرمن��دان و اهالی فکر و نظ��ر، در حکم نیروهای 

مسلّح در جنگ سختند.
- برخ��ی بی تفاوت از برابر این حادثه ی ملّ��ی میگذرند، برخی هم با 
دش��من همراهی و به او کمک میکنند؛ آنها مسئولّیت ناپذیر و اینها 
دشمن شیفته اند. در مقایسه با نیروهای مسلّح در جنگ سخت، میتوان 

گناه این دو دسته را تشخیص داد.
- امروز در کش��ور بحمداهلل کم نیس��تند کس��انی که دارای موضع 

مسئوالنه و تاش شایسته اند؛ این باید روزبه روز افزایش یابد.
- دف��اع از عظمت ای��ران، از فرهنگ ایران، از خان��واده ی ایرانی، از 

حرکت باش��کوه ملّت ایران و ... فقط با س��خنرانی و نگارش نیست؛ 
هنر باید میدان دار باشد.

- جایگاه فیلم و سریال در این میان بسیار برجسته است.
- در سریال ها به مسائل ملّی بپردازید؛ از شهدای عزیز، از دفاع مقّدس، 
از انقاب، از س��بک زندگی اس��امی، از انگیزه های ایمانِی ملّت و 
مظاهر آن، از ایستادگی شان در برابر ابرجنایت کاران و مفسدان عالم، 
از راه پیمایی اربعین و و و ... بگویید؛ عظمت و اس��تقال و شجاعت و 

ظرفّیتهای علمی و عملی این ملّت را با زبان هنر بیان کنید.
- پرداخت درس��ت و هنرمندان��ه ی این موضوعات بس��ی جّذاب و 

ُپرمخاطب است، هم در داخل کشور و هم در دیگر کشورها و ملّتها.
- سخنان شما دیشب نشان داد که شما هم عیناً همین دغدغه را دارید، 
موّفق و مؤّید باشید ان شاءاهلل.                     ۹۷/۸/۲۵

یادداشت رهبر انقالب پس از دیدار با جمعی از برنامه سازان صداوسیما:
جنگ نرم همه جانبه  دشمن قابل انکار نیست
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  قضـایی  

کاهش شهریه برای فرزندان اعضای 
هیأت علمی دانشگاه تهران باطل شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخش��ی از یک مصوبه هیأت 
امنای دانش��گاه تهران با کاهش شهریه این دانش��گاه برای همسران و 
فرزن��دان اعضای هیأت علمی و کارکنان آن مخالفت کرد. در ش��کایت 
سازمان بازرسی کل کشور در این مورد آمده است: »هیأت امنای دانشگاه 
تهران به استناد بند »ب« ماده »۲۰« قانون برنامه پنجم توسعه، شهریه 
همس��ران و فرزندان اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی را به میزان 
۸۰ درصد شهریه مصوب تعیین کرده است که این امر تبعیض ناروا است. 
این گزارش حاکی است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و 
بررسی در این مورد با این استدالل که بر اساس بند »۹« اصل سوم قانون 
اساس��ی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام 
زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسالمی ایران است 
و هیأت امنای دانشگاه تهران بدون رعایت مفاد این اصل برای همسران 
و فرزندان اعضای هیأت علمی و پرسنل دانشگاه امتیاز قائل شده و شهریه 
آنان را به میزان ۸۰ درصد مصوب کرده است، لذا این مقرره وجاهت قانونی 

ندارد و آن را ابطال کرد. 

کشف بیش از ۱۸ کیلوگرم مواد مخدر 
در حوزه قضایی هشترود

دادس��تان عمومی و انقالب شهرستان هشترود از کشف بیش از ۱۸ کیلو 
و ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در حوزه قضایی هشترود خبر داد.

 ش��اهرخ اس��دالهی با اعالم این خبر اظهارکرد: سرنشینان یک دستگاه 
ماشین سواری از نوع پراید که از شرق به طرف شهرستان ملکان در حرکت 
بود در محور مراغه هشترود در حوالی روستای چرتقلو توسط عوامل نیروی 

انتظامی دستگیر و به مراجع قضایی هشترود تحویل داده شدند.
وی اف��زود: دو متهم این پرونده پس از صدور قرار تأمین کیفری به زندان 
هشترود معرفی شدند و خودروی حامل موادمخدر نیز به پارکینگ داللت 

داده شد.

رهایی ۶ محکوم به قصاص از چوبه دار 
در گرگان

رییس شورا های حل اختالف استان گلستان با بیان اینکه با تالش های 
شعبه صلحی ویژه شورای حل اختالف زندان گرگان و گذشت اولیای دم 
از حق قانونی و ش��رعی خود ۶ زندانی محکوم به قصاص از ابتدای سال 
جاری، بخشیده شدند گفت: حرکت اولیای دم، حرکت ارزشی و الهی است.

احمد جعفری با بیان اینکه لذتی که در عفو و بخشش وجود دارد در انتقام 
وجود ندارد، افزود: حرکت اولیای دم، حرکت ارزشی و الهی است و ثواب 
این عمل در پیشگاه حق محفوظ خواهد بود. رییس شورا های حل اختالف 
گلس��تان خاطرنشان کرد: حل و فصل دعاوی و ایجاد صلح و سازش بین 
طرفین دعوا از وظایف اصلی شورا های حل اختالف است. جعفری از اقدام 
انسان دوستانه خانواده آن مقتوالن که با گذشت بزرگ خود ضمن اعطای 
حیات انسانی به قاتل نادم زمینه توسعه و گسترش صلح و سازش در جامعه 
را فراهم کردند؛ تقدیر کرد. از ابتدای س��ال ج��اری ۱۶ پرونده قصاص با 
پیگیری ها و تالش های اعضای ش��ورای حل اختالف اس��تان و گذشت 

بزرگ اولیای دم از قصاص چشم پوشی و رضایت دادند.

گام های ارزشمند مسئوالن نیرو های 
مسلح در جهت پیشگیری از وقوع جرم

دادس��تان نظامی استان سیستان و بلوچستان در دیدار با روسای حفاظت 
اطالعات یگان های نظامی این استان بر لزوم همکاری بیشتری با سازمان 

قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد.
محمدرض��ا حیدری در دیدار با رؤس��ای حفاظت اطالع��ات یگان های 
نظامی این اس��تان گفت: زندگی آرام و آسایش فردی و اجتماعی و رونق 

هر کشوری در تمامی ابعاد، وابسته به امنیت است.
حیدری، گفت: س��ازمان قضایی نیرو های مس��لح با هم��ت و همکاری 
فرماندهان و مس��ئوالن نیرو های مسلح و دس��تگاه های مرتبط توانسته 
گام های ارزشمندی در جهت پیشگیری از وقوع جرم بردارد. وی حفاظت 
اطالعات را از بخش های مهم و تأثیرگذار در نیرو های مس��لح دانست و 
اظهارک��رد: حفاظت اطالعات با توجه به اش��رافیتی که در یگان دارد، در 
کوتاه ترین زمان ممکن از تخلفات و جرایم مطلع می شود و انتظار این است 
که همکاری بیش��تری را با سازمان قضایی در راستای پیشگیری از وقوع 
جرم داشته باشد. حیدری تأکید کرد: موضوع اسلحه و مهمات در مجموعه 
نیرو های مسلح بسیار مهم است و یکی از مسئولیت های حفاظت اطالعات 
نظارت بر سالح و مهمات یگان ها است.دادستان نظامی استان سیستان 
و بلوچستان وجود امنیت را از نیاز های اولیه هر جامعه دانست و تأکید کرد: 
زندگی آرام و آس��ایش فردی و اجتماعی و رونق هر کش��وری در تمامی 
ابعاد، وابسته به امنیت است و وقتی که امنیتی نباشد زندگی در تمامی ابعاد 
تحت ش��عاع قرار می گیرد. وی با اش��اره به آیات قرآن کریم، امنیت را در 
رأس نعمت های بشری دانست و گفت: قطعاً امنیت زمینه توسعه و رزق را 
فراهم می سازد و کفران این نعمت، گرسنگی و ترس را به ارمغان می آورد.

روزانه بین ۲۷ تا ۳۰ هزار تردد 
در دادگستری کرمان به ثبت می رسد

معاون رییس کل دادگستری اس��تان کرمان عنوان کرد: در بحث پایش 
تصویری، تأمین کادر اداری برای حفاظت فیزیکی از ابنیه دادگس��تری 
اقدامات خوبی صورت پذیرفته است اما همچنان نیازمند مساعدت بیشتر 
مرکز در این رابطه هس��تیم. آیین تودیع ومعارفه فرمانده یگان حفاظت 
دادگستری استان با حضور معاون رییس کل دادگستری و مشاور رییس 
مرک��ز حفاظت اطالع��ات و فرمانده یگان حفاظ��ت قوه قضاییه کرمان 
برگزارشد. محمد باقر اسالمی، معاون رییس کل دادگستری استان کرمان 
گفت: طبق آمار اعالم شده روزانه به طور متوسط بین ۲۷ تا ۳۰هزار نفر وارد 
مجتمع های قضایی )دادگستری ها، دادسراها و دادگاه ها( سراسر استان 
می شوند و این امر، مسئولیت یگان حفاظت را در حفظ امنیت در دستگاه 
قضایی دو چندان کرده اس��ت. وی اظهارکرد: خوشبختانه با تالش های 
شبانه روزی رییس و کارکنان حفاظت اطالعات دادگستری استان، طی 
ده��ه ی اخیر با هم افزایی رییس کل دادگس��تری اس��تان و فرماندهی 
انتظامی استان، امنیت مطلوبی بر دادگستری های استان حاکم بوده است 
و کوچکترین مشکل امنیتی رخ نداده است.  علی شفیعی، رئیس حفاظت 
و اطالعات دادگس��تری استان کرمان نیز درادامه گفت: هدف از تشکیل 
یگان حفاظت، تأمین و اس��تقرار نظم و امنی��ت در محدوده مجتمع های 
قضایی است و به لحاظ اثرگذاری باالیی که قضات به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم در حوزه امنیت دارند، لزوم توجه به تأمین امنیت آنان بیش از 

پیش احساس می شود.

تاکید بر همکاری های 
قضایی و حقوق بشری

دبیر ستاد حقوق بشر در دیدار با سفیر بلغارستان در تهران به تقویت 
همکاری های قضایی و حقوق بشری میان دو کشور تاکید کرد.

اقای هریس��تو پولنداکوف، سفیر بلغارس��تان در تهران سه شنبه ۶ 
آذرماه س��ال جاری با دکتر محمدجواد الریجانی، دبیر ستاد حقوق 

بشر قوه قضاییه دیدار و گفت وگو کرد.
دبیر س��تاد حقوق بش��ر در این دی��دار عنوان کرد: م��ا معتقدیم که 
گفت وگو ه��ای صادقانه حقوق بش��ری باعث پیش��رفت وضعیت 
حقوق بش��ر در س��طح جهانی خواهد ش��د، در حالی ک��ه تبعیض، 
استاندار های دو گانه و س��رپوش برای اقدامات تروریستی به اسم 

حقوق بشر، منهدم کننده ارتقا حقوق بشر خواهد بود.
معاون بین المل��ل قوه قضاییه افزود: همانط��ور که در مبارزه با 
موادمخدر همکاری های موثر بسیار خوبی داریم، بهتر است که 
در مبارزه با تروریس��م نیز همکاری های س��ازنده و مؤثر داشته 
باشیم. سیاس��ت جمهوری اس��المی تس��امح صفر درصدی با 
تروریس��م بوده و ایران یکی از موفق ترین کش��ور ها در س��طح 
جه��ان در مبارزه با تروریس��م همانند داعش ک��ه مورد حمایت 

غربی ها اس��ت، می باش��د.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه سیاست های فعلی اروپایی ها 
در حمایت آشکار بی پرده از تروریست های بد سابقه مانند منافقین 
که دستانش��ان به خون هزاران شهروند بی گناه ایرانی آلوده است، 
اف��زود: درواقع ماهی��ت و عملکرد منافقین همانن��د داعش البته با 

پوسته نوع دیگر است.
الریجانی تأکید کرد: که چنین سیاستی اوال محکوم و ثانیا مخالف 
مصوبات ش��ورای امنیت س��ازمان ملل و ثالث��ا مخالف معیار های 
حقوق بش��ری و تهدیدی برای صلح و ثبات بین المللی اس��ت لذا 
مبارزه با تروریسم بدون مسامحه، فریبکاری و بدون تقسیم بندی 

به خوب و بد و قاطعانه باید صورت گیرد.
در این دیدار همچنین س��فیر بلغارستان خواس��تار گسترش زمینه 
همکاری های بین الملل��ی به خصوص حوزه های قضایی و حقوق 
بش��ری میان دو کش��ور گردید و از رای مثب��ت و حمایت ایران در 
خصوص عضویت بلغارستان در ش��ورای حقوق بشر سازمان ملل 

تقدیر و تشکر کرد.

بازگرداندن ۱۴ کارخانه 
نیمه تعطیل به چرخه تولید 

اهتمام ویژه دس��تگاه قضایی در حمایت از تولید ملی در سال های 
گذشته ملموس بود، اما اهمیت این موضوع در سال های ۹۶ و ۹۷ در 
سراسر کشور باعث شد بسیاری از مراکز و کارخانه های نیمه تعطیل 
با تالش مسئوالن قضایی و مدعی العموم دویاره فعالیت خود را از 

سر گرفته و به چرخه تولید ملی افزوده شوند.
در این خصوص مسئوالن قضایی استان های مختلف تالش کردند 
از تولیدکنن��ده ایرانی حمایت کنند در این باره توکل حیدری رئیس 
کل دادگس��تری آذربایجان غربی با اش��اره به اجرای دستورالعمل 
حمایت قضایی از س��رمایه گ��ذاری از رفع موانع تولی��د ۷ مورد از 
شرکت ها، کارخانجات و اشخاص حقیقی خبر داده و گفته تصمیمات 

الزم برای حل مشکالت آن ها اتخاذ گردید.
البته دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان آذربایجان غربی 
نیز با اش��اره به تعطیل��ی کارخانه ها و ش��رکت های تولیدی به 
دلیل بح��ران مال��ی و ورود دادس��تانی برای حمای��ت قضایی 
از س��رمایه گذری، اظه��ار ک��رد: در قال��ب کمیت��ه حمایت از 
س��رمایه گذاری و اقتصاد مقاومت��ی توانس��تیم تقریبًا ۱۴ واحد 
کارخانه و تولید کننده تعطیل ش��ده را طی جلس��ات متعدد مورد 

بررس��ی قرا داده و مش��کالت آن ها را حل کردیم.
همچنین در شش��مین جلس��ه س��تاد اس��تانی پیگی��ری اجرای 
سیاست های اقتصاد مقامتی با حضور رئیس کل دادگستری استان 
آذربایجان غربی، معاونین، دادستان مرکز استان و دیگر مسئولین 
رسیدگی به مش��کالت بین شرکت اروم اگزوز )س��فال بام فلزی 
آذربایجان( و بانک ملی استان -گروه توسعه فوالد ارومیه با بانک 
انصار استان و شرکت شیر پاس��توریزه پگاه ارومیه با بانک تجارت 

استان تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

 راه اندازی کارخانه های نیمه تعطیل در استان یزد
در استان یزد نیز شاهد تالش مس��ئوالن قضایی این استان برای 
حمایت از تولید ملی و راه اندازی کارخانه های نیمه تعطیل هس��تم 
به طوری که محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگس��تری استان یزد 
در این باره گفته: در س��ال ۹۶ تعدادی از مراکز تولیدی و کارخانه ها 
را از تعطیلی حتمی نجات دادیم به عنوان مثال شرکت تولید کننده 
وسایل گرمایشی و سرمایشی که دارای ۵۰۰ کارگر بود سرمایه در 
گردش را تبدیل به سرمایه ثابت کرده و وسایل و تجهیزات خریده 
بود؛ اما در بازپرداخت اقس��اط بانکی به مشکل برخورد و در شرف 

تعطیلی قرار داشت.
از س��ویی حوزه قضایی استان همدان و شهرس��تان های تابعه در 
حمایت از تولید ملی گام های مهمی برداش��ته اند تا جایی که دادیار 
دادگستری استان مالیر در برنامه زنده تلویزیونی پایش مورد تقدیر 
قرار گرف��ت و در برخورد قاطع با بانک های متخلفی که چوب الی 
چرخ تولید کنندگان قرار می دهند از صدور کیفرخواست علیه مدیر 

قانون شکن یک بانک قدرتمند خبر می دهد.
در این حکم دادیار شجاع دادگس��تری شهرستان مالیر در دفاع از 
کارآفرینان بی دفاع شهر علیه مدیر قانون شکن یک بانک قدرتمند 
کیفرخواست محکمی صادر کرده اس��ت تا بانک نتواند کارخانه را 

تصرف و تعطیل کند.
در جای دیگر دادستان عمومی و انقالب شهرستان مالیر نیز با اشاره 
به مشکالت کارخانه کیان کرد گفته: این کارخانه معوقات کارگرانش 
را پرداخت نکرده بود که با ورود دادس��تانی و صدور دستورات الزم 
مدیرعامل احضار و مقرر ش��د مطالبات و معوقات کارگران به آن ها 

پرداخت شود.
جعفر بدری رییس کل دادگستری استان لرستان همچنین با اشاره 
به عملکرد دادگس��تری این استان در زمینه اقتصاد مقاومتی گفته: 
یکی دیگر از مسائل در پیگیری بحث اقتصادمقاومتی بازدید های 
دائمی و ثابت از واحد های تولیدی بوده و اس��ت که در این رابطه به 
ش��هرک های صنعتی رفته و از کارخانجات و کارگاه های تولیدی 

بازدید کردیم.
به گفته بدری کارخانه کاش��ی که نیمه کاره مانده بود مش��کالت 
مختلفی داش��ت از جمله اینکه طی تحقیقات انجام شده مشخص 
شد شخصی آمده تسهیالتی گرفته و پول ها را جای دیگری هزینه 
کرده اس��ت. پس از اطالع از این موضوع دادس��تان را مامور کردم 

تحقیق کنند که موضوع چرا اینگونه است؟
این مقام قضایی در توضیح بیان کرده است: پس از مدتی دادستانی 
اعالم کرد که شخص متخلف وام کالنی از بانک گرفته و در جای 
دیگر خرج کرده و اکنون به یک بانک مبلغی حدود ۱۴ میلیارد تومان 
بدهکار است. به گزارش میزان، رییس شورای قضایی استان لرستان 
ادامه داد: در ای��ن رابطه به بانک طلبکار اعالم کردیم برای این که 
به حق و حقوقش برس��د اجراییه صادر کند. پس از مدتی ساختمان 
مذکور به مزایده گذاشته شد و نهایتًا توانستیم بدهی بانک را از فرد 

پس بگیریم.

روی خط خبر
در چند ماه گذشـته و بـا تالطمات بازار 
ارز و سـکه، رسـانه های ضدانقـالب و 
شبکه های ماهواره ای و برخی معاندین 
ادعا می کردند که قوه قضاییه در برخورد 
بـا مفسـدان اقتصادی ناتوان اسـت و 
از سـوی دیگر مطرح می کردنـد که با 
دانه درشت ها برخورد نمی شود و بیشتر 
اوقـات پرونده هـا بـه اطاله دادرسـی 

می انجامد.

این در حالی اس��ت که مشاهده می کنیم که این 
روز ها دستگاه قضا با این مفسدان بدون اغماض 
و قاطع برخورد می کند به طور مثال می توان  به 
اجرای حکم سلطان س��که و همدست او  اشاره 
کرد. ضم��ن آنکه ب��رای ده ها نفر از مفس��دان 
اقتصادی احکام س��نگین و قاطعانه ای از اش��د 
مجازات تا حبس های بلند مدت صادر شده است.
اما ماجرا اینجا تمام نمی ش��ود چراکه این توجه 
و حساس��یت تا جایی ادامه یافت که در رابطه با 
برخورد با مفسدان اقتصادی نه تنها در پایتخت 
بلکه در سایر استان ها نیز دادگاه های ویژه مفاسد 
اقتصادی احکام قاطعانه ای صادر کرده اند. نکته 
این اس��ت که پس از صدور این احکام قاطعانه 
 و اجرای مج��ازات اعدام ۲ مفس��د فی االرض، 
حقوق بشری ها  همسو با رسانه های ضد انقالب 
به س��ر و صدا پرداختند که چرا حقوق مجرمان و 
مفسدان رعایت نشده است! و گویی یادشان رفت 
ک��ه تا پیش از این مدعی بودند که قوه قضاییه با 

مفسدان اقتصادی برخورد نمی کند.
درواقع قوه قضاییه با رسیدگی به هنگام و قاطعیت 
در این زمینه توانسته است بار دیگر گامی مؤثر نه 
تنها در سالم سازی جامعه بلکه در افزایش اعتماد 

افکارعمومی نسبت به قوه قضاییه بردارد.
حال در ای��ن رابطه »حمایت« ب��ه گفت وگو با 
کارشناسان رس��انه ای پرداخته است که در ذیل 

می خوانید.

 هیچ گاه برخـورد قوه قضاییه جناحی 
و مماشـات کـردن بـا دانه درشـت ها 

نبوده است

در این رابطه پیام تیرانداز، مدیرمسئول خبرگزاری 
فارس در گفت وگ��و با »حمای��ت« اظهارکرد: 
چنانچه رس��انه ها در جهت آگاهی سازی مردم 
اقدام کنند، افکار عمومی نیز ادعاهای رسانه های 
ض��د انقالب و ش��بکه های ماه��واره ای را پس 
خواهند زد، چراکه این ادعاها از سوی رسانه های 
ضدانقالب به نوعی توهین به شعور است درواقع 
تغییر جهت های آنی این رسانه ها خود به تنهایی 

ماهیت آن ها را آشکار می کند. 
وی ادامه داد: همه می دانند که رس��انه های ضد 
انقالب اصل خود را برای ایجاد تفرقه در جامعه 
ایران گذاش��ته   اند که البته بیش از این نمی توان 

انتظار داش��ت. مدیرمس��ئول خبرگزاری فارس 
بیان کرد: به نظر بنده در چند سال اخیر در دستگاه 
قضا اقدامات خوبی در زمینه برخورد با مفسدان 
به ویژه مفس��دان اقتصادی و دانه درشت ها رخ 
داده است و ش��اهد هستیم که از تمامی مقامات 
و وابستگان مقامات مانند معاون رییس جمهور 
نیز در برابر قوه قضاییه یکسان هستند و درواقع 
عملکرد قوه قضاییه حقیقت را نشان داده است.

وی افزود: هی��چ گاه برخورد قوه قضاییه جناحی 
و مماش��ات کردن با دانه درش��ت ها نبوده است، 
بنابراین آن هایی که خود را به خواب زدن دیگر 

بیدار نمی شوند.
تیرانداز بیان کرد: به وضوح شاهد برخورد قاطع 

قوه قضاییه با مفسدان در جامعه هستیم.

 برخـورد شـجاعانه دسـتگاه قضا با 
مفسدان اقتصادی 

همچنین دکت��ر عبداهلل گنجی، مدیرمس��ئول 
روزنامه ج��وان در گفت وگو با »حمایت« در این 
زمینه اظهارکرد: ذات و طبیعت قوه قضاییه به این 
شکل است که با برخورد این دستگاه با مفسدان، 

برخی مخالف آن می شوند.
وی ادامه داد: اعتقاد بنده این اس��ت که در ۳ الی 
۴ سال اخیر یک تحول صورت گرفته است و آن 
ش��جاعت قوه قضاییه در زمین��ه ورود به حیطه 
دانه درشت ها اس��ت. حیطه ای که مردم برخورد 

با آن ها را غیرممکن می دانستند.
مدیرمس��ئول روزنامه جوان گفت: در خصوص 
فضای جدید و با اس��تجازه ای که از مقام معظم 
رهب��ری گرفته ش��د  پخش دادگاه ه��ا خود اثر 

بازدارنده دارد.
گنجی با بیان اینکه مشکل ما این است که همه 
به مسئله قضا ورود کرده و توقعاتی دارند، افزود: 
درچند ماه اخیر قوه قضایی��ه در زمینه برخورد با 
مفسدان می توان گفت به شکل اورژانسی و ویژه 
به مسائل پرداخته است.  وی افزود:  به طور حتم 
اثر آن را شاهد خواهیم بود. مدیرمسئول روزنامه 
جوان گفت: رسانه های ضد انقالب که اعدام را 
زیر سوال می برند و از سویی مطرح می کنند که 
قوه قضاییه با مفسدان برخورد نمی کند خود دچار 
تناقض رفتاری هس��تند و نبای��د منتظر تأیید یا 

تکذیب آنها باشیم.
وی ادامه داد: اعتقاد بنده این است که قوه قضاییه 
از فضاسازی ها در داخل و خارج تأثیر نمی پذیرد.

 عملکرد موفق دستگاه قوه قضاییه در 
ایجاد عدالت 

محمدمه��دی دان��ی، ریی��س انجم��ن صنفی 
خبرن��گاران و روزنامه ن��گاران ای��ران نی��ز در 
گفت وگو با »حمایت« بیان کرد: قوه قضاییه یک 
نهاد حاکمیتی است که عملکرد آن مستقیماً بر 
روی احساس عمومی نسبت به کارآمدی نظام 
تأثیرگذار اس��ت؛ هم��واره از قوه قضاییه انتظار 
می رفته در مبارزه با مفاس��د اقتصادی قاطعیت 
ویژه ای را به  کار ببندد به نحوی که در این مساله 

درگیر و دار آیین دادرسی مرسوم و معمول نیفتند. 
وی بیان کرد: متأسفانه بر اثر تبلیغات گسترده  و 
هدفمندی که توسط شخصیت ها و رسانه های 
اپوزیسیون و  حتی برخی جاهالن داخلی صورت 
می گیرد، احساس مردم نسبت به فساد اقتصادی 
موجود از واقعیت آن، بیشتر است و همین موضوع 
نیاز به قاطعیت بیشتر و احتیاج به اتخاذ تدابیر ویژه 
علیه مفاسد اقتصادی را دوچندان می کند که در 
این میان قوه قضاییه بدون هیچ گونه اغماضی با 

مفسدان برخورد قاطع کرده است.
دانی ادام��ه داد: نکته مهم تر در این راس��تا این 
است که نامه  چندی پیش رییس قوه قضاییه به 
رهبر معظم انقالب و اجازه  از ایشان برای در نظر 
گرفتن آیین دادرسی ویژه و سریع برای مبارزه با 
مفاسد اقتصادی، امیدهای زیادی را ایجاد کرد. 
هرچند عده ای به غلط تصور می کردند، این یک 
نامه معمولی و برای کسب اجازه درباره اقدامات 
معمول و روتین این قوه است، اما در حقیقت یک 
اجازه راهبردی برای یک س��ری اقدامات ویژه 

علیه مفاسد اقتصادی بود.
رییس انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران 
ایران بیان ک��رد: در زمانه ای که بخش مهمی از 
مردم به دلیل فقر کارآمدی الزم توسط مدیران 
اجرایی کشور، در مضیقه های مالی جدی هستند، 
مشاهده  س��ودجویی ها و خیانت های مفسدان 
اقتصادی آنها را جری تر و رنج آنها را س��نگین تر 
می کند، لذا برخورد با مفسدان می تواند مرهمی 
بر دردهای مردمی باش��د که از اوضاع اقتصادی 

گله مندند.
وی افزود: درحقیقت، احساس ناعدالتی، یقیناً از 
هرگونه کمبود دیگر، حتی از نداری و مشکالت 
شدید مالی نیز سنگین تر است.  با این حال تولید 
احس��اس عدالت در م��ردم، می توان��د در بهبود 
اوض��اع اقتصادی و چرخی��دن واقعی چرخهای 
اقتصاد نیز بس��یار موثر باشد که دستگاه قضا در 
راس��تای عدالت و کوتاه کردن دس��ت مفسدان 

موفق عمل کرده است.

 برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان 
اقتصادی قابل تحسین است

محم��د امین ایمانجانی، مدیرمس��ئول روزنامه 
فرهیختگان در گفت وگو ب��ا »حمایت« در این 
رابط��ه اظهارک��رد: در خص��وص اقدامات اخیر 
دس��تگاه قضا در خص��وص برخورد با مفاس��د 
اقتصادی شاهد سرعت العمل مناسب در تشکیل 

پرونده و رس��یدگی به آنها بودیم و در این میان 
جامعه نیز این امر را قبول کرده است که بازخورد 
این برخورد در ش��رایط حال موجب شده است تا 

درصد اطمینان به قوه قضاییه افزایش یابد.
وی با اش��اره به اینکه وقتی جامعه ش��اهد است 
که این برخورد و کوتاه کردن دس��ت مفس��دان 
اقتص��ادی از بیت المال ص��ورت می گیرد، خود 
گام مؤث��ری در زمینه اعتم��اد افکارعمومی به 
قوه قضاییه محسوب می ش��ود، گفت: ما شاهد 
هستیم که دستگاه قضا تفاوتی بین دانه درشت 
و مفسدان خرد قائل نمی ش��ود و همه در مقابل 
دستگاه قضا به یک شکل و به یک سرعت مورد 
رس��یدگی قرار می گیرند.مدیر مسئول روزنامه 
فرهیخت��گان در ادامه بیان کرد: دس��تگاه قضا 
توانسته است حتی به پرونده هایی که احتمال دارد 
رسیدگی آنها طوالنی شود و نیاز به زمان بیشتری 

دارند در اقدامی مؤثر به سرعت رسیدگی کند.
ایمانجانی در ادامه با اش��اره به قاطعیت برخورد 
دستگاه قضا با مفس��دان اقتصادی بیان کرد: با 
توجه به ابالغ بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه 
در زمین��ه دس��تورالعمل رس��انه ای  اگ��ر برای 
موضوعات مختلف در آینده از سوی قوه قضاییه 
پیوست رسانه ای داشته باشیم، افکارعمومی بهتر 

اقناع می شوند.
وی ادامه داد: به طور کلی برخورد به موقع و قاطع 
قوه قضاییه با مفس��دان اقتص��ادی مؤثر و قابل 

تحسین است.

 قاطعیت قوه قضاییه در مبارزه با فساد

 فرش��اد مه��دی پ��ور، مدیرمس��ئول روزنامه 
صبح نو نیز در این زمینه در گفت وگو با »حمایت« 
اظهارکرد: قاطعیت قوه قضاییه در زمینه مبارزه با 

فساد بسیار چشمگیر است.
وی با اشاره به اینکه باید بدانیم چرا از این قاطعیت 
برخی از افراد اس��تقبال نکردند، افزود: دستگاه 
قضا هم با دالالن و صراف��ان غیرمجاز و هم با 
دانه درشت ها و مفسدان اقتصادی برخورد کرده 
است به شکلی که ش��اهد اعدام سلطان سکه و 

مفسدان فی االرض در این میان بودیم.
مدیرمسئول روزنامه صبح نو گفت: آرام شدن بازار 
کنونی و برخورد با مفسدان برمی گردد به سرعت 
عمل و تصمیمات قاطعانه این دس��تگاه؛ درواقع 
قوه قضاییه به مفسدان اقتصادی دیگر هشدار داد 

که با آنها با جدیت برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: با وجود تخریب های بس��یار علیه 
قوه قضایی��ه، ای��ن دس��تگاه نباید به ای��ن امور 
توجه کند و به ادعاهای رسانه های ضد انقالب 
بی اهمیت باش��د، همچنان که فضاس��ازی ها 

تاثیری بر اقدامات قوه قضاییه نداشته است. 

 همه در برابر قانون یکسان هستند
نکت��ه پایان��ی این اس��ت ک��ه دس��تگاه قضا با 
هیچ کس��ی تعارف نداش��ته و هم��ه از مقامات 
و دانه درش��ت ها تا اف��راد ع��ادی در برابر قانون 

یکسان هستند.

رسانه های ضد انقالب به تناقض افتاده اند
کارشناسان رسانه ای با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی در گفت و گو با  »حمایت« :

رییس کل دادگستری استان تهران، گفت: باید در واحد های 
تولیدی در زمان انعقاد قرارداد از مشـاور حقوقی متخصص 

استفاده کنیم.

غالمحس��ین اس��ماعیلی در راس��تای تحق��ق سیاس��ت های کلی 
اقتصادمقاومت��ی در ادامه بازدید از ش��هرک های صنعتی با حضور در 
ش��هرک صنعتی ش��مس آباد از کارخانه تولید کریس��تال بازدید کرد  
و با اش��اره به اینکه در بس��یاری از موارد مبنای معامالت بر اعتماد به 
شخص و یک برگ چک است، اظهارکرد: در معامالت و مشاغل بازار 
قرار داد های خوبی بسته و همچنین تضمین مناسبی گرفته نمی شود.

به گ��زارش می��زان، وی افزود: بعضاً ب��ه جای یک ق��رارداد حقوقی 
مس��تحکم و تضمین متناس��ب به یک کاغذ چک اعتماد کرده و این 
مبنای یک معامله قرار می گیرد. قرارداد ها باید کامال حقوقی نوشته و 
تضمین مناسبی گرفته شود و پیش بینی کنیم در صورت بروز مشکالت 

راهکار قانونی دراین قرارداد وجود دارد.
 رییس کل دادگس��تری اس��تان تهران با تأکید بر ارتقا افزایش دانش 
حقوقی در جامعه، اضافه کرد: مردم کش��ور م��ا از دانش حقوقی کافی 

بهره مند نیستند و این موجب بروز مشکالت حقوقی بسیاری می شود؛ 
بای��د در واحد های تولی��دی در زمان انعقاد قرارداد از مش��اور حقوقی 

متخصص استفاده کنیم.
وی در حاش��یه این بازدید هدف از این بازدید را ش��ناخت چالش ها در 
حوزه تولید و اشتغال عنوان کرد و با اشاره به شرایط و اوضاع اقتصادی 
کشور و سیاست های کالن نظام و قوه قضاییه در جهت حمایت از تولید 
و اش��تغال و تحقق اجرای دستورالعمل ریاس��ت قوه قضاییه در جهت 
حمایت از اقتصادمقاومتی، عنوان کرد: در بازدید از واحد های تولیدی 
شهرک های صنعتی باید شناخت از حوزه تولید، اشتغال و فعالیت آن ها 
و چالش های پیش روی واحدها تقویت کنیم و همچنین به فعاالن حوزه 

صنعت، تولید و اشتغال خدا قوت می گوییم.
رییس کل دادگس��تری اس��تان تهران در ادامه گف��ت: در این بازدید 
مشکالت این واحد تولیدی را شنیدیم و مباحث خوبی با فعاالن حوزه 

تولید در این شهرک عنوان شد.

رییس کل دادگستری استان تهران در بازدید از کارخانه تولید کریستال مطرح کرد
ضرورت استفاده از مشاورحقوقی متخصص در واحد های تولیدی

خبر

مدیرکل نظارت و ارزشـیابی کارکنـان اداری قوه قضاییه با 
اشـاره به آغاز فرآیند ارزیابی الکترونیکی عملکرد کارکنان 
در سـال 9۷، گفت: سـامانه مدنظـر در کل کشـور در حال 

آماده سازی است. 

وحید میرحسینی با اشاره به اینکه ارزیابی ها در مسیر واقعی سازی قرار 
دارد، بیان کرد: برای تهیه گزارش الکترونیکی سازی ارزیابی عملکرد 
کارکنان حدود س��ه سال زمان صرف شده اس��ت و مراحل مختلفی 

دنبال و آزمایش شد تا ارزیابی کارکنان و مدیران واقعی سازی شود.
وی افزود: در گذش��ته فرم های ارزیابی بصورت دستی بود و خیلی از 
مولفه ها در این فرم ها بدون تغییر تکرار می ش��د و کارمندان هر سال 

نمرات یکسانی را از سوی مدیران دریافت می کردند.
میرحسینی اظهارکرد: برای نیل به این هدف ابتدا ارزیابی ها را معطوف 
به کارسنجی کردیم چون عمده کار همکاران ما انجام شرح وظایف 
و عملکرد می باش��د. بنابراین شرح وظایف همکاران را چه در صف و 
چه در ستاد از کل کش��ور جمع بندی و ارزیابی کرده و پایه ارزیابی را 

براساس انجام وظایف گذاشتیم.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه عنوان کرد: از 
روش سنتی و دستی به سیس��تم ارزیابی الکترونیکی منتقل شد و در 
این طرح موفق شدیم ۳۵ هزار نفر از کارمندان را از این طریق ارزیابی 
کنیم. بر همین اساس اطالعات ارزیابی کارکنان بصورت یک بسته 

جهت تحلیل در اختیار ما است.
میرحسینی گفت: ارزیابی الکترونیکی سال ۹۷ آغاز شده است و سامانه 

در کل کشور در حال آماده سازی است.
وی اف��زود: گزارش ارزیابی الکترونیکی س��ال ۹۶ ب��ه همراه آمار و 
اطالعات آن برای تمامی مس��ئوالن و رؤسای دادگستری ها ارسال 
شده است. مدیرکل نظارت و ارزش��یابی کارکنان اداری قوه قضاییه 
با اش��اره به اینکه مزایای ارزیابی الکترونیکی در دو بخش ش��کلی و 
محتوایی خالصه می ش��ود، گفت: به لحاظ شکلی سرعت بخشیدن 
به انجام فرآیند ارزیابی الکترونیکی، اعتبار سنجی متمرکز مستندات 
ارزیابی، زمان بندی مناس��ب، حفظ محرمانگ��ی اطالعات ارزیابی 
کارمن��دان و کاهش امکان چانه زنی کارمن��دان به جهت جلوگیری 
از کس��ب امتیازات غیر واقعی، ارزیابی وظیفه محور، افزایش تمایل و 
دقت مدیران در ارزیابی کارکنان در فضایی بدون فش��ار و اعمال نظر 

کارمندان، ارزیابی کارمندان در یک نظام با عوامل و س��طح امتیازات 
نسبتًا عادالنه مزایای اس��تفاده از این سامانه است. وی افزود: از نظر 
محتوایی در راستای هماهنگی نظام ارزیابی با نظام بازرسی تمرکز بر 
کارس��نجی صورت گرفته است، تحلیل اطالعات و آمار بدست آمده 
متنوع اس��ت و ما را به س��مت شناس��ایی نقاط ضعف و قوت ارزیابی  
هدای��ت می کند. این م��وارد حداقل های مزیت های نظ��ام ارزیابی 
الکترونیکی س��ازی اس��ت که در رویکردهای جدی��د معاونت منابع 
انس��انی انجام شد و امیدواریم هر چه بیش��تر ارتقا پیدا کند. مدیرکل 
نظارت و ارزش��یابی کارکنان اداری قوه قضاییه بیان کرد: اجرای این 
دس��تورالعمل در تنظیم روابط عادالنه و ایجاد انگیزه میان کارکنان 
مؤثر اس��ت و بنابراین تشویق های بیش از س��قف مذکور در سامانه 
اعمال نمی شود. آماری که سال گذشته براساس ارزیابی الکترونیکی 
از وضعیت تشویق کارکنان داریم نش��ان می دهد که کارکنان ستاد 
تشویق بیشتری نسبت به کارکنان صف و واحدهای قضایی دادگاه ها 

و دادسراها دریافت کرده اند.
 به گزارش خبرگزاری ها، وی افزود: در مورد اشتغال کارکنان در پست 

سازمانی سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۲ درصد رشد داشته ایم.

آغاز فرآیند ارزیابی الکترونیکی عملکرد کارکنان قوه قضاییه

 HEMAYATONLINE. 
IR

انسیه آبشاری
 گروه قضایی 
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چهره ها

لزوم جلوگیری از صادرات 
کاالهای اساسی

مهرداد بائ��وج الهوتی، نماینده مردم 
لنگرود در مجلس ش��ورای اسالمی، 
گفت: در حالی که نرخ ارز افزایش پیدا 
کرده است صادرات از نظر اقتصادی 
صرفه دارد اما در شرایطی که ما نیاز به 
واردات کاالهای اساسی داریم صادرات 

آن تبدیل به رانت و قاچاق می شود.
وی در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر صادرات برنج ایرانی، اظهار داشت: 
نمی توان صادرات برنج را تایید کرد زیرا در حال حاضر به منظور نیاز بازار کشور 
به برنج این محصول وارد می شود، درصورتی که صادراتی صورت گرفته باشد 
اتفاق خوبی نیست و آسیب زاست. نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه ساالنه 1 و نیم تا 2 میلیون تن برنج وارد کشور می شود 
هرچند که بخشی از این برنج وارداتی مازاد نیاز بازار است، گفت: صادرات برنج 
در شرایط کنونی کشور لزومی ندارد و اگر صادراتی صورت بگیرد مصداق بارز 
سوء استفاده از شرایط حال حاضر اقتصاد کشور است.  عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه در حالی که نرخ 
ارز افزایش پیدا کرده است صادرات از نظر اقتصادی صرفه دارد اما در شرایطی 
که ما نیاز به واردات این محصول داریم صادرات آن تبدیل به رانت و قاچاق 
می ش��ود، اضافه کرد: همانگونه که دولت اقدام به واردات کاالهای اساسی 
می کند باید مراقب باشد تا کاالهای اساسی از جمله برنج از کشور خارج نشود.

وام مسکن در تهران باید
 ۴۰۰ میلیون تومان شود

احسن علوی، نایب رییس کمیسیون 
عمران مجلس گفت: مکانیزم پرداخت 
تسهیالت مسکن باید به گونه ای باشد 
که این وام ها به افراد کم درآمد تعلق 
گیرد تا زوج های دارای درآمد پایین و 
متوس��ط بتوانند از فرصت ایجاد شده 

استفاده کنند.
وی با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای افزایش سقف تسهیالت مسکن، 
گفت: در سال های گذشته بانک مرکزی سیاس��ت های اصالحی را برای 
افزایش وام مسکن انجام  داده و در شرایط کنونی برای یک زوج حدود 160 

میلیون تومان تسهیالت در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در شرایط 
کنونی در کالنشهری مانند تهران، یک زوج با حداکثری تسهیالت مسکن هم 

نمی توانند یک خانه کوچک در نقاط پایین شهر خریداری کنند.
وی تصریح کرد: به نظر من در شرایط کنونی تسهیالت مسکن حداقل باید 
دو برابر شود، به این صورت که در شهری مانند تهران تسهیالت باید حدود 
400 میلیون تومان باشد، البته این میزان وام نباید به صورت عمومی و کالن 
پرداخت شود، زیرا دالالن و سوداگران بازار از این مسئله نفع می برند. علوی 
گفت: مکانیزم پرداخت تسهیالت مسکن باید به گونه ای باشد که این وام ها 
به افراد کم درآمد تعلق گیرد تا زوج های دارای درآمد پایین و متوسط بتوانند 
از فرصت ایجاد ش��ده برای خرید مسکن استفاده کنند. این نماینده مردم در 
مجلس دهم ادامه داد: البته به نظر من تسهیالت ارائه شده که به صورت نظام 
مند توزیع خواهد شد، باید با سود بسیار پایین و مدت زمان پرداخت بسیار باال 
باشد، تا معیشت خانوارها به خطر نیفتد، این در حالی است که در شرایط کنونی 
سود تسهیالت تقریبا باال بوده و حداکثر زمان پرداخت وام حدود 12 سال است، 
اما این دو موضوع باید با افزایش میزان تسهیالت، اصالح شود. وی گفت: قطعا 
اگر مانند گذشته تسهیالت مسکن بدون محدودیت و به صورت کالن به تمام 
افراد پرداخت شود، این مسئله موجب بروز تورم چند برابری در بازار مسکن 
شده و با وجود افزایش 84 درصدی قیمت ملک نسبت به سال گذشته، باز باید 
شاهد افزایش نرخ ها باشیم. نایب رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: 
پرداخت تسهیالت مسکن نیازمند نظارت دقیق بانک مرکزی و بانک مسکن 
است، زیرا در صورت خالء نظارتی تجربه گذشته بار دیگر تکرار می شود، که 

وام به همه افراد پرداخت شد اما نتیجه مورد نظر محقق نشد.

بسته حمایتی تلفیقی از پرداخت نقدی و 
غیر نقدی باشد

سیدتقی کبیری، عضو هیات رئیسه 
کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت:  
پیشنهاد تلفیقی نقدی و غیر نقدی بسته 
حمایتی نی��ز مطرح اس��ت، اما هنوز 
مشخص نیست دولت در نظر دارد این 
200 هزارتوم��ان را ب��ه چ��ه نحوی 

پرداخت می کند.
وی  اشاره به بسته حمایتی دولت برای جبران گرانی ها، اظهار داشت: اطالع 
جدیدی از پرداخت بسته حمایتی نداریم اما قرار بود در آبان ماه مرحله اول بسته 
حمایتی پرداخت شود و انتظار میرفت این کار صورت گیرد. عضو هیات رئیسه 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: براساس آنچه دولت 
اعالم کرده بود قرار اس��ت درسه مرحله 200 تومان واریز شود، اما مشخص 
نیست این مبلغ نقدی است یا به ازای آن کاالی اساسی داده می شود، با این 
حال اگر تا امروز بسته حمایتی واریز نشده ، در واقع دولت خلف وعده کرده است. 
نمایند مردم خوی و چایپاره در مجلس دهم شورای اسالمی تاکید کرد: مجلس 
به موضوع تامین کاالهای اساسی ورود کرده بود اما دولت اعالم کرده بود که 
بسته حمایتی در نظر دارد از این روی نمایندگان طرح را از دستور خارج کرده 
اند، با این حساب اگر دولت در پرداخت بسته حمایتی تاخیر داده باشد خلف وعده 
است. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: پیشنهاد 
تلفیقی نقدی و غیر نقدی بسته حمایتی نیز مطرح است، اما هنوز مشخص 
نیست دولت در نظر دراد این 200 هزارتومان را به چه نحوی پرداخت می کند.

صنایع لبنی از قیمت های اعمالی 
تمکین نمی کنند

شمس اهلل شریعت نژاد، عضو کمیسیون 
کش��اورزی مجل��س، گف��ت: دولت 
می تواند قیمت محصوالت صنایع لبنی 
را کنترل کند اما صنایع لبنی در مقایسه 
با دامداران کمتر تمکین می کند، کنترل 
صنایع لبنی به جهت نف��وذ دار بودن 

برای دولت دشوار تر است.
وی در خصوص افزایش قیمت شیر، اظهار داشت: عملکرد دولت در گذشته 
در زمینه قیمت ش��یر نش��ان داد که امکان کنترل و نظارت��ی در این بخش 
وجود ندارد زیرا بسیاری دامداران متضرر شدند و تولید شیر برای آنها صرفه 

اقتصادی نداشت.

  اقتصادی  

 فع��االن بازار می گوین��د در دو س��ه روز اخیر تعداد 
فروشندگان در بازار افزایش یافته است. همزمان با 
این موضوع صرافان نیز از موقعیت خرید خارج شده 
اند. در معامالت دیروز هم همانند روز دوشنبه صرافان 
تمایلی به خرید ارز نداشتند. فعاالن دو تحلیل متفاوت 

از توقف خرید برخی از صرافی ها دارند. 

    امتناع  از خرید ارز
به باور گروهی،  صرافی ها معم��وال اخباری از بازار 
دارند ک��ه بازیگران عادی از آن اطالع��ی ندارند. از 
نظر آنها، احتماال اخباری که صرافی ها از آن آگاهی 
دارند، حکایت از افت بیشتر قیمت ها دارد، در نتیجه 
در ش��رایط فعلی از خرید دالر استقبال نمی کنند. در 

مقابل این دسته، گروه دیگری باور دارند، صرافی ها 
در ش��رایط فعلی ارز مورد نیاز خود را در اختیار دارند و 
بازار نیز شرایطی ندارد که به یکباره با جهش قیمتی 
مواجه شود. در نتیجه صرافی ها نیازی به تهیه دالر 
ندارند و در نتیجه منابع ریالی خود را به راحتی صرف 
دالر نمی کنند. از نظر آنها اگر زمانی قیمت در مسیر 
صعودی قرار گرفت، صرافی ها نیز به احتمال زیاد رفتار 
خود را تغییر خواهند داد. این در حالی است که برخی از 
فعاالن این بازار همچنان مصرانه باور دارند قیمت در 
این مقطع از سال با رشد مواجه خواهد شد. در معامالت 
روز گذش��ته دالالن نیز تمایلی به خرید ارز با نرخی 
نزدیک به قیمت  بازار نداش��تند و  قیمت های بسیار 

پایین تری را به عنوان نرخ خرید پیشنهاد می دادند.

    ن�رخ دالر صرافی ه�ای بانک�ی و 
غیربانکی یکسان شد 

در معام��الت روز گذش��ته، فاصل��ه ن��رخ ارز در 
صرافی های بانکی و غیربانکی به کمترین میزان 
ممکن از ابتدای امسال رسید ونرخ دالر بانکی و 
غیربانکی یکسان شد.  بسیاری از فعاالن بازار ارز 
بر این باورند که دخالت بانک مرکزی در این بازار 
به عنوان یک رگوالتور، نقش آفرینی مناسبی را در 
تعیین نرخ بازار انجام داده و به همین دلیل، هدایت 

بازار باز هم به دست بانک مرکزی است. 
بنا به اعالم منابع رسمی کش��ور، بانک مرکزی 
برنامه های��ی برای رس��اندن ن��رخ ارز ب��ه ارقام 
تک رقمی دارد و همین امر س��بب شده است که 

قیمتها رو به کاهش گ��ذارد؛ اما از آنجا که برخی 
محدودیت ها از س��وی بانک مرکزی در روزهای 
گذش��ته بر معامالت ب��ازار ارز و حواله های ارزی 
اعمال ش��ده است و از س��وی دیگر زمزمه هایی 
مبنی بر تعیین سقف برای استفاده از دستگاه های 
کارتخوان نیز وجود دارد، بنابراین همین امر پای 
بسیاری از دارندگان دالر را برای فروش ارزهای 

در اختیار خود، به بازار باز کرده است.

    تبعیت  قیمت سکه از دالر
همزمان با کاهش نرخ دالر قیمت س��که نیز روز 
گذشته کاهش داش��ت و قیمت هر سکه تمام به 
سه میلیون و 800 هزار تومان رسید.  در معامالت 
دیروز س��که تمام بهار آزادی ط��رح قدیم نیز ۳ 
میلیون و ۷00 هزار تومان فروخته شد. هر قطعه 
نیم س��که بهار آزادی نیز یک میلیون و 1۵0 هزار 
تومان، ربع س��که یک  میلیون و 1۵0 هزار تومان 
و هر قطعه سکه گرمی 6۵0 هزار تومان فروخته 
ش��د. البته کاهش قیمت اونس ط��الی جهانی 
نیز در این روند تاثیراتی داش��ت. هر گرم طالی 
18عیار ۳۵4 ه��زار و 400 تومان ارزش گذاری و 
هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت 122۷ 
دالر معامله شد. نرخ هر سکه تمام روز دوشنبه ۳ 

میلیون و ۹۵0 هزار تومان بود.

    مهمترین دالیل کاهش 
معامالت صوری بازار 

»اع��الم برنامه بان��ک مرکزی برای یکس��ان 
س��ازی نرخ دالر نیمایی با ب��ازار آزاد«، »اجرای 
سیاس��ت های محدود کننده نقل و انتقال پول از 
طریق کارتخوان« و »جمع آوری پاتوق دالالن« 
زمینه برای کاهش معام��الت صوری و کاهش 
قیمت ه��ا را فراهم کرده اس��ت و صرافان پیش 
بینی می  کنند این روند ادامه دار باشد. همچنین  
روز گذش��ته به دستور بانک مرکزی و با همکاری 
نیروی انتظامی، محدوده مقابل پاس��اژ افشار که 
محل تجمع دالل های ارزی است، با حصارهایی 

پوشانده شد. 

»حمایت« گزارش می دهد

کاهش متوالی نرخ ارز در بازار
اخبار کوتاه

درخواست برای تعیین تکلیف 
گوشی های توقیفی

در حالی که مشکالتی مانند رجیستری و افزایش نرخ ارز در ماه های 
گذشته باعث باال رفتن قیمت گوشی شد، با حل نسبی این دو موضوع، 
قیمت گوش��ی ها همچنان ش��اهد افزایش چندبرابری است و وزیر 

ارتباطات وعده ی پیگیری این مساله را داده است.
آذری جهرمی اوایل مردادماه هم از تالش برای عرضه گوشی های 
توقیف ش��ده به بازار خبر داد و علت عدم تثبیت درباره گوش��ی های 
موبایل را عالوه بر عرضه نش��دن گوشی های توقیفی، عدم تثبیت 
نرخ ارز دانس��ت. وی هم چنین همان زمان درباره ی علل باال رفتن 
قیمت گوش��ی، به دالیلی از جمله مش��کالت واردات،  گوشی های 
توقیف ش��ده در گم��رک به دلیل ارز غیرتخصیصی و گوش��ی های 
توقیف شده با ارز دولتی اشاره کرده بود. البته کارشناسان حوزه موبایل 
معتقد بودند حتی با وجود عرضه ی گوش��ی های توقیفی، با توجه به 
تقاضای ماهیانه حدود 800 تا یک میلیون گوشی و حتی درصورتی 
که تمام گوشی های توقیف شده به دست مصرف کننده نهایی برسد، 
تنها در یک بازه ی کوتاه، قیمت ها پایین خواهد آمد و پس از آن مجددا 
قیمت ها باال می رود. اما اخیرا وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به 
گرانی های بازار موبایل بار دیگر واکنش نشان داده و در صفحه توییتر 
خود در پاس��خ به یکی از کاربران نوشته است: “متاسفانه نه مشکل 
واردات گوشی حل شده و نه گوشی های موجود در گمرک ترخیص 
شده است. با وجود پایین آمدن قیمت ارز، هنوز قیمت گوشی متناسب 
نشده است. در مکاتبه ای از ریاست محترم جمهوری درخواست صدور 

دستور ویژه ای برای حل موضوع کرده ام.«

افزایش صادرات ایران به عراق
یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت از افزایش صادرات ایران 
به عراق خبر داد و گفت: ایران دارای موقعیت ژئوپلیتیکی در خاورمیانه 

است و نباید این فرصت را از دست بدهد.
محمدجواد جمالی نوبندگانی با تاکید بر اینکه ما عالوه بر فرصت های 
صادراتی محصوالت مان به سراس��ر جهان نبای��د از فرصت هایی  
همچون کشورهای همسایه خود غفلت کنیم افزود: تقریبا صادرات 
ما به کشورهایی مانند عراق به اندازه کل اتحادیه اروپا است از طرفی 
نباید ما فریب این وس��عت را بخوریم و در صدد این باشیم تا هرچه 
بیش��تر کیفیت ها را باال ببریم و با مزیت های باالیی اجناس خود را 

نسبت به دیگر اجناس متمایز کنیم.

پیشنهاد کیلویی شدن عرضه نان 
پیشنهاد نانوایان برای جبران هزینه های تولید و حل مشکالت مالی 
این صنف، عرضه نان به صورت کیلویی است که اگرچه این پیشنهاد 
به کارگروه آرد و نان ارائه شده، اما هنوز نتیجه آ ن اعالم نشده است.
با توجه به عدم افزایش قیمت نان در چهار سال گذشته و ثبات قیمت  
نان طی این مدت، این صنف با مش��کالت عدیده ای مواجه اند، به 
طوری که اغلب نانوایان از عدم تطابق درآمدها و هزینه ها گالیه مند 
هستند.  اصغر پابرجا، رییس اتحادیه نانوایان سنگکی با تاکید بر اینکه 
عدم افزایش قیمت نان در 4 سال گذشته مشکالتی را برای نانوایان 
به وجود آورده است، گفت: اگر دولت قصد افزایش قیمت نان را ندارد، 
از واحدهای صنفی نانوایی هزینه کمتری بابت انرژی دریافت کند و 

یا آرد را با قیمت پایین تری در اختیار نانوایی ها قرا دهد. 
وی افزود: همچنین دولت می تواند با اخذ نکردن مالیات از این صنف تا 
حدی به کاهش هزینه ها کمک کند.  رییس اتحادیه نانوایان سنگکی 
اظهار داشت: پیش��نهاد ما برای جبران بخشی از هزینه ها نانوایان، 
عرضه نان به صورت کیلویی اس��ت که قرار اس��ت این موضوع در 

کمیته کارگروه آرد و نان مورد بررسی قرار گیرد. 

ورود سهام شرکت های بورسی 
به محدوده جذاب قیمتی

بورس این روزها، ح��ال خوبی ندارد و ثبت کاهش چهار هزار یا پنج 
هزار واحدی برای معامالت روزانه، نگرانی هایی را بین فعاالن بازار 

سرمایه ایجاد کرده است.
همزمانی افت بهای ارز در داخل و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی 
به این نگرانی ها دامن زده است؛ به طوری که فشار فروش زیادی در 
میان برخی صنایع بورسی وجود داشته است که البته این کاهش در میان 
ش��رکت های مرتبط با ارز مانند پاالیشی، پتروشیمی، معدن و فلزات 
بیشتر است. ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سرمایه در باره وضعیت 
بازار سرمایه و عوامل تاثیرگذار در افت شاخص بورس، گفت: از مهم 
ترین عوامل رشد بورس در ماه های گذشته رشد بهای ارز بوده است؛ 
ارز به عنوان محرک قدرتمند برای بورس به شمار می رود که رشد آن 
همواره بازار را تحت تاثیر ق��رار می دهد. وی ادامه داد: البته باید توجه 
داشت که مبنای محاسبه نرخ ارز برای شرکت های بورسی، نرخ اعالم 
شده در سامانه نیماست اما برخی از اهالی بازار سرمایه به اشتباه نرخ ارز 
در بازار آزاد را مالک قرار می دهد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: در 
هفته های اخیر با کاهش نرخ ارز در بازار و نزدیک شدن آن به نرخ سامانه 
نیما، نگرانی هایی در میان فعاالن بازار سرمایه شکل گرفت که ناشی از 
تحلیل اشتباه در محاسبه مبنای ارز بوده است. مقدسیان تصریح کرد: 
نرخ ارز در بازار آزاد ارتباطی به درآمد شرکت های بورسی ندارد، زیرا آنها 
باید درآمد ارزی خود را در سامانه نیما به فروش می رساندند. وی گفت: 
عامل دیگری که در افت ش��اخص بورس سهم داشته کاهش قیمت 
نفت در بازارهای جهانی در روزهای اخیر بوده اس��ت. این کارشناس 
بازار سرمایه با بیان اینکه قیمت سهام و بهای نفت، همواره همبستگی 
داشته اند، افزود: افت شدید قیمت نفت به محدوده بشکه ای 60 دالر 
برای سرمایه گذاران غیر قابل پیش بینی بود و آنها انتظار این حجم از 
افت قیمت را نداشتند. مقدسیان ادامه داد: عامل موثر دیگر در کاهش 
شاخص بورس، ابهام در میزان فروش و درآمدزایی شرکت ها پس از 
تحریم ها بوده به طوری که اکنون این سوال ایجاد شده است که آیا این 
شرکت ها موفق به فروش محصوالت خود به میزان پیش بینی شده 
خواهند شد؟ وی خاطرنش��ان کرد: این نگرانی از یک سو مربوط به 
افزایش هزینه های مربوط به حمل و نقل و حق بیمه بوده و از سوی 
دیگر ناشی از ناتوانی در فروش و صادرات محصوالت شرکت هاست.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: کاهش قیمت نفت از یک سو بر کل 
اقتصاد کش��ور تاثیر می گذارد و از سوی دیگر می تواند به طور ویژه 
شرکت های مرتبط با صنعت نفت مانند پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها 
را تحت تاثیر قرار دهد. مقدس��یان با بیان اینکه به نظر می رسد این 
کاهش قیمت ها موقتی بوده و به زودی شاهد برگشت شاخص بورس 
خواهیم بود، گفت: بسیاری از شرکتها در محدوده جذاب قیمتی قرار 

دارند که نشان می دهد افت شاخص پایدار نخواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: همچنین برخی شرکت ها نیز 
در روزهای اخیر گزارش های خوبی درباره عملکرد ماهانه خود ارائه 

کردند که باعث افزایش خوشبینی نسبت به بهبود بازار شده است.
وی درباره چش��م انداز بازار سرمایه و انتش��ار گزارش های ۹ ماهه 
ش��رکت ها نیز گفت: شرکت های بزرگ بر مبنای گزارش ماهانه و 
فصلی حرکت می کنند که بخش عمده آنها از نوسانات نرخ ارز تاثیر 
می گیرند، اما بقیه ش��رکت ها، تاثیر چندانی از نوس��ان نرخ ارز نمی 
پذیرند. مقدس��یان درباره بازدهی بورس نسبت به بازارهای موازی 
مانند ارز و طال نیز گفت: در ماه های گذشته بازدهی بورس نسبت به 
بازارهای موازی رقیب کمتر بوده، بنابراین می توان انتظار داشت که 

روند بازدهی شرکت های بورسی تداوم داشته و بهبود بیابد.

روند کاهشی نرخ ارز که از ابتدای هفته تسریع یافته، روز گذشته نیز تداوم داشت. قیمت هر دالر در معامالت 
گروه

دیروز صبح با 12 هزار و 3۰۰ تومان آغاز ش�د و تا ظهر با شکست سطح مقاومتی،  وارد کانال 11 هزار تومان اقتصادی
ش�د. نرخ هر دالر آمریکا در بازار روز گذش�ته به 11 هزار و 9۰۰ تومان رس�ید. نکته جالب توجه در بازار روز 
گذش�ته یکسان شدن نرخ دالر صرافی های بانکی و غیربانکی و   تغییر موقعیت »از خرید به فروش« بود. این 

مساله به معنای آن است که بازار در شرایط فعلی توان رشد بیشتر قیمت را ندارد.
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خودرو کالن

شمارش معکوس برای تقدیم بودجه 98 به مجلس
کمتر از 10 روز دیگر الیحه بودجه 1۳۹8 به مجلس می رود؛ اما همچنان رایزنی ها برای نهایی شدن ارقام 

کالن و محوری بودجه از جمله نفت، دالر و به ویژه درصد افزایش حقوق کارکنان ادامه دارد.
14 آذرماه زمان پیش بینی شده سازمان برنامه و بودجه برای ارائه الیحه بودجه سال آینده به مجلس است و 

در فاصله کوتاه باقی مانده باید ارقام کالن نهایی شده تا منابع و مصارف بودجه بسته شود.
این در حالی اس��ت که “نفت” یک��ی از محوری ترین بخش های درآمدی دولت به ش��مار می رود و بخش 
عمده ای از منابع دولت در سال را تامین می کند؛ به طوری که از حدود ۳86 هزار میلیارد تومان منابع عمومی 
سال جاری تا حدود 10۷ هزار میلیارد تومان از این بخش تامین می شود. برای سال آینده با توجه به شرایط 
خاص فعلی و تحریم های نفتی با وجود رایزنی هایی که برای فروش نفت و جذب منابع ناشی از آن وجود دارد 
تاکنون قراری برای پیش بینی فروش نفت به میزان امسال  وجود ندارد و گمانه زنی ها حدود یک میلیون و 
۵00 هزار بشکه در روز است که نسبت به حدود دو میلیون و 400 هزار بشکه فروش نفت و فرآورده های آن 

در سال جاری تا یک میلیون کاهش خواهد داشت.
در سویی دیگر درباره نرخ فروش هر بشکه نفت نیز رقم مشخص نشده ولی نسبت به قیمت ۵۵ دالر در هر 
بش��که نفت برای امس��ال باالتر خواهد بود. در ماه های اخیر قیمت نفت تا بیش از ۷0 دالر هم در بازارهای 
جهانی رش��د کرد اما در روزهای گذشته این روند کاهشی ش��ده و تا کمتر از 60 دالر هم رسیده است. این 
نوسان قیمتی موجب ش��ده تا با وجود نرخ های باالی ثبت شده برای نفت در مدت گذشته، باز هم سازمان 
برنامه و بودجه محتاط بوده و به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، قیمت نفت با کمتر از ۷0 دالر بسته شود.
اما همانقدر که نفت از اهمیت ویژه ای در بخ��ش درآمدی دولت برخوردار بوده و باید در کنار مالیات بخش 
اصلی منابع را تامین کنند، در سویی دیگر حقوق و دستمزد مهمترین هزینه ساالنه دولت را تشکیل می دهد 
که در قالب هزینه های جاری در بودجه گنجانده می شود.  برای سال آینده با توجه به شرایط تورمی موجود و 
پیش بینی های که برای ادامه رشد آن وجود دارد، درصد افزایش حقوق نیز تا کنون در حال بررسی بوده و به 
نتیجه نهایی نرسیده است. دولت در بخشنامه بودجه متوسط 20 درصد را برای سال بعد اعالم کرد ولی آنچه 
که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده پیشنهاد 2۵ درصدی نیز وجود دارد. در این میان برخی خبرها از 
این حکایت دارد که احتماال برای س��ال آینده تمامی افراد حقوق بگیر مشمول افزایش حقوق شوند، این در 
حالی است که در س��ال جاری و با افزایش پلکانی حقوق کارکنان، کسانی که بیش از پنج میلیون دریافتی 

داشتند از افزایش حقوق معاف شدند.

کشمکش بر سر طرح ساماندهی بازار خودرو
ساماندهی بازار خودرو که قرار بود در نهایت به نفع مصرف کنندگان و صنعت خودرو کشور تمام شود هم 
اکنون تغییر رویه داده و کفه حمایت از خودروسازان در آن سنگین تر شده است. در حال حاضر  کشمکش ها 
بر سر طرح ساماندهی بازار خودرو باال گرفته است.  طراحان معتقدند تغییرات ایجاد شده در آن، طرح اولیه 

را از حیز انتفاع ساقط و آن را بی خاصیت کرده است.
بهرام پارس��ایی، یکی از طراحان طرح از بی خاصیت ش��دن آن س��خن به میان می آورد و می گوید طرح از 
»س��اماندهی صنعت خودرو« به »س��اماندهی بازار خودرو« تنزل پیدا کرده  است. این نماینده مردم شیراز 
در مجلس می گوید: »هم اکنون مس��ائل اصلی مطرح در این طرح، عمال در کمیسیون صنایع از بین رفته و 
طرح بی خاصیت و حتی به ضرر مصرف کننده تغییر پیدا کرده اس��ت.« پارسایی در گفتگویی که به تازگی با 
خبرگزاری ها داشت گفت: »خودروسازان حدود 1۵ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند که این 
نشان می دهدخودروسازان نه تنها اشتغال ایجاد نکرده اند، بلکه حقوق کارگران قطعه ساز را نیز نپرداخته اند؛ 
حال آنکه خودروساز خودروهای خود را پیش فروش کرده و پول آنها را نیز از قبل دریافت کرده است. البته بر 
اساس اعالم خبرگزاری ها،  او این نکات را در قالب نامه ای از کمیسیون اصل نود به کمیسیون صنایع مجلس 

شورای اسالمی نیز اعالم کرده است.«
همایون هاشمی، از دیگر طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو با ابراز گالیه از کمیسیون صنایع مجلس 
برای تغییر در طرح پیش��نهادی نمایندگان مبنی بر ساماندهی بازار خودرو نیز گفت: »طرحی که اکنون 
طراحی شده، به ضرر منافع ملی است؛ چراکه تغییراتی در آن ایجاد شده که به نفع مصرف کنندگان نیست.«
وی افزود: »برای ساماندهی بازار خودرو، مجلس و نمایندگان کار خود را انجام داده و طرحی تهیه کردند که 
متاسفانه اکنون در مراحل بررسی تغییر کرده است.«هاشمی به مهر گفت: »در روزهای آینده، مجدد بررسی 
این طرح را در مجلس در دستور کار قرار خواهیم داد؛ چراکه اگر می خواهیم به سمت توسعه برویم، باید بدانیم که 
توسعه در صنعت خودرو باید مبتنی بر حفظ جان و سالمت انسانها باشد. پس باید به سراغ فضای رقابتی برویم؛ به 
این معنا که اگر خودروهای ایرانی نمی توانند با کاالهای خارجی رقابت کنند، نباید خودروهای خارجی را حذف 
کنیم؛ بلکه باید دانش فنی و تکنولوژی آنها را به کشور بیاوریم تا محصوالت پاک تولید کرده و صنعت خودرو 
را ارتقا دهیم.«طراح طرح ساماندهی بازار خودرو افزود: »در صنعت خودرو کسانی که کارشکنی می کنند باید 
پاسخ گو باشند؛ چراکه حق مردم ایران سوار شدن به خودروی پاک و ایمن است؛ در حالیکه برخی نمی گذارند 

که خودروهایی که عوارض زیست محیطی و جانی کمتری دارند، به میدان بیایند.«

آمارهای بانک مرکزی از افزایش بیش از 91 درصدی بهای 
هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران در آبان ماه آن هم با 
وجود کاهش 53 درصدی معامالت نسبت به ماه مشابه سال 
قبل حکایت دارد یعنی اینکه مس�کن پایتخت بار دیگر وارد 

دوره رکود تورمی شده است.

بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران در آبان 
امس��ال، متوس��ط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی 
در ش��هر تهران به ۹1.8 میلیون ریال )حدود ۹ میلیون تومان( رسیده 
که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹1.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

  بیشترین و کمترین رشد قیمت در مناطق تهران
این گزارش حاکی از آن است که بیشترین رشد متوسط قیمت در آبان 
س��ال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به منطقه ۹ بوده که 
معادل 111 درصد افزایش قیمت داش��ته و در مقابل، کمترین رش��د 
قیمت نیز در منطقه 1۹ بوده اس��ت که متوس��ط قیمت مسکن در این 
منطقه نسبت به آبان ماه سال گذشته 48.2 درصد افزایش داشته است.
همچنین در مناطق 22 گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت 
یک متر مربع زیربنای مس��کونی معامله ش��ده 1۹6.۳ میلیون ریال و 
مربوط به منطقه یک ش��هرداری و کمترین متوس��ط قیمت با 40.۹ 

میلیون ریال مربوط به منطقه 1۹ بوده است.

  کاهش 53 درصدی معامالت نسبت به سال گذشته
همچنین تعداد معامالت انجام ش��ده طی این ماه 6۹00 فقره بود که 
نسبت به آبان ماه س��ال گذشته کاهش ۵۳.6 درصدی و نسبت به ماه 

گذشته نیز کاهش 26.۷ درصدی را نشان می دهد.
بر اس��اس این گزارش، در هشت ماهه سال 1۳۹۷ نیز تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۹1 هزار و 100 واحد مسکونی 

رس��ید که در مقایسه با مدت مش��ابه س��ال پیش از آن، 1۹.۹ درصد 
کاهش داشته است.

در این ماه همچنین شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در 
کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1۷ و 14.4 

درصد رشد نشان می دهد.

  بیشترین معامالت مسکن در منطقه 5
بر پایه گزارش بانک مرکزی، در این مدت بیش��ترین حجم معامالت 
انجام شده مسکن به تفکیک مناطق شهری تهران، مربوط به منطقه ۵ 
با سهم 1۵.۷ درصد بوده و پس از آن مناطق 2، 4 و 10 به ترتیب با ۹.4، 
8.8 و 6.8 درصد، بیش��ترین معامالت مسکن ش��هر تهران را به خود 
اختصاص داده اند. در مجموع ۷4.1 درصد از کل معامالت انجام شده 
مسکن در ش��هر تهران در آبان ماه س��ال جاری مربوط به 10 منطقه 
شهری بوده و 12 منطقه تنها 2۵.۹ درصد از معامالت را شامل می شود.

  خانه های نوساز بیشتر طرفدار داشتند
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به 
تفکیک عمر بنا حاکی از آن اس��ت که واحدهای تا پنج سال ساخت با 
سهم 44 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند و کمترین 
سهم از معامالت انجام شده را نیز واحدهای مسکونی بیش از 20 سال 

ساخت با 11.6 درصد به خود اختصاص داده است.
این گ��زارش همچنین نش��ان می دهد که میزان معامالت مس��کن 
در هش��ت ماهه س��ال جاری نیز نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته 
1۹.۹ درصد کاهش داش��ته و مجموع معامالت در این مدت ۹1 هزار 
و 100 فقره بوده اس��ت، اما در عین حال متوس��ط قیمت هر متر مربع 
بنای واحد مس��کونی در این مدت در ش��هر تهران ۷2.8 میلیون ریال 
 بوده که رش��د 60.1 درصدی قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل را 

نشان می دهد.

  مردم بیشتر خانه های متری ۶ تا ۷ میلیون را خریدند
در آبان ماه س��ال جاری همچنین بیشترین تعداد معامالت انجام شده 
مسکن مربوط به منازل مس��کونی با قیمت 60 تا ۷0 میلیون ریال به 
ازای ه��ر متر مربع بوده که این معام��الت ۹.4 درصد از کل معامالت 
ش��هر تهران را به خود اختصاص داده و پس از آن، منازل متری ۵0 تا 
60 میلیون ریال و ۷0 تا 80 میلیون ریال با س��هم های ۹.1 و ۹ درصد 

بیشترین معامالت را داشته اند.
از طرف��ی گزارش بانک مرکزی حاکی از آن اس��ت ک��ه ۵4.۵ درصد 
از کل معام��الت انجام ش��ده در ته��ران مربوط به منازلی اس��ت که 
 قیمت هر متر مربع آن کمتر از متوس��ط قیمت هر متر مربع در تهران 

بوده است.

  خانه های ۶۰ متری رکورددار شدند
در آبان ماه س��ال جاری همچنین بیشترین سهم معامالت انجام شده 
مس��کن مربوط به منازل مسکونی با متراژ ۵0 تا 60 متر بوده که 14.4 
درصد از کل معام��الت را دربرمی گیرد و پ��س از آن خانه های 60 تا 
۷0 متری و ۷0 تا 80 متری بیش��ترین معامالت انجام ش��ده را به خود 
اختص��اص داده اند. به طور کلی در این م��اه بیش از نیمی از معامالت 
انجام شده مربوط به خانه های با متراژ کمتر از 80 متر مربع بوده است.

خانه های بین 1۵0 تا ۳00 میلیون تومان نیز با 1۷.1 درصد بیش��ترین 
سهم را در معامالت مسکن شهر تهران داشته اند و پس از آن بیشترین 
معامالت انجام شده مربوط به خانه های با قیمت ۳00 تا 4۵0 میلیون 

و 4۵0 تا 600 میلیون تومان بوده است.

  اجاره بها 1۷ درصد افزایش یافت
این گزارش نش��ان می دهد که قیمت کرایه مسکن اجاره ای در شهر 
تهران و در کل مناطق شهری در آبان ماه سال جاری نسبت به آبان ماه 

سال گذشته به ترتیب 1۷ و 14.4 درصد افزایش یافته است.

 قیمت واحد های مسکونی تهران، افزایش ۹۱ درصدی داشته است

مسکن در تله رکود تورمی
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به موجب اجرائیه شماره 9710425177100152 در پرونده کالسه 64/970021 این اجرا محکوم علیهم1- ابراهیم قلی زاده فرزند رمضانعلی2- 
صادق قلی زاده فرزند رمضانعلی متضامنا محکوم اند به پرداخت 150000000 ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیرآن و مبلغ 5792061 
ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 7500000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق محکوم له حمزه چاه فرزند اسماعیل و محکوم علیه ابراهیم قلی 
زاده مستقال محکوم است به پرداخت 50000000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر یک فقره چک و مبلغ 1250000 ریال بابت هزینه 
دادرسی ومبلغ 2500000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق محکوم له حمزه چاهه که در این راستا اموال محکوم علیهم شامل دو دستگاه 
خودرو که عبارتست از 1- خودرو سواری پراید صبا مدل 1380 به شماره انتظامی 21-223 ی32 به نام آقای ابراهیم قلی زاده که این خودرو 
حسب نظر کارشناس با توجه به شکستگی شیشه جلو وسپر عقب ، خوردگی گلگیر های  عقب چپ و راست –درب صندوق عقب-کف 
صندوق عقب-شکستگی  چراغهای عقب -رنگ دار بودن بدنه و الستیک 10 درصد به مبلغ 35000000 ریال 2-خودرو سواری پراید به شماره 
انتظامی 74-371ص87 مدل 1380 بنام آقای صادق قلی زاده که حسب نظر کارشناس با توجه به خوردگی اطراف خودرو و رنگ دار بودن 
بدنه- الس�تیک 30 درصد –دوگانه س�وز بودن 40000000 ریال ارزیابی و مقرر گردیده هر دو خودرو در تاریخ 1397/10/03 از ساعت 10/30 
الی 11 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادستان شهرستان چناران در محل اجرای احکام مدنی چناران به فروش 
برسد. طالبین به خرید می توانند جهت بازدید از محل ملک پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا هماهنگی الزم بعمل 
آید.مزایده از مبلغ کارشناس�ی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهدشد.ضمنا افرادی که تمایل به شرکت در جلسه مزایده 
دارند در روز برگزاری مزایده می بایست 10 درصد مبلغ کارشناسی شده را فی المجلس ارائه نمایند و برنده مزایده مستندا به ماده 129 ق.ا 
احکام مدنی باید 10 درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز و الباقی مبلغ را ظرف مهلت مشخص 
شده توسط اجرای احکام در جلسه مزایده تعیین خواهد شد.پرداخت نمایند)حداکثر مهلت یک ماه خواهد بود.(در غیر این صورت مبلغ 
پرداختی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد.تحویل مورد مزایده تابع مقررات مربوطه خواهد بود.کلیه بدهی های 

معوقه به عهده فروشنده وتخلیه و تحویل ملک تابع مقررات خواهد بود و ارتباطی به این اجرا ندارد.
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چناران-عیسی جلینی

38/10آگهی مزایده اموال منقول)خودرو(
به موجب کالس�ه پرونده اجرائی 61/972169  صادره از ش�عبه 191 ش�وراهای حل اختالف مشهد خانم مریم فتاحی حسن آباد محکوم به 
پرداخت مبلغ 41740000 ریال در حق خانم راهله سروری خلق آباد و مبلغ 2000000 ریال نیم عشر دولتی است.نظر به اینکه نامبرده نسبت به 
پرداخت دیونش اقدامی ننموده است ،حسب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به یک دستگاه خودرو سواری پراید  مدل 1379 شیری رنگ 
به شماره انتظامی 137 ق 67 ایران 54 که توسط کارشناس رسمی دادگستری به ملغ 70000000 ریال  ارزیابی گردیده و مقرر گردید در تاریخ 
1397/10/04 از ساعت 9 الی 10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و از طریق مزایده حضور در محل اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 
چهار شوراهای حل اختالف مشهد، واقع در بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 15، 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 جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از 
خودرو موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از خودرو  مورد مزایده اقدام الزم صورت پذیرد.

ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا وباقیمانده حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد.کلیه بدهی های معوقه به عهده محکوم 
علیه و هزینه تنظیم سند به عهده خریدار می باشد.مشخصات خودرو مورد مزایده:وضعیت موتور-گیربکس و جلوبندی آن نامشخص ،فاقد 
بیمه نامه ش�خص ثالث-درب موتور )کاپوت جلو( و گلگیر جلو نیاز به صافکاری و نقاش�ی دارد و سپر به صورت کامل، جلو پنجره- سینی 
باالی رادیات و پروانه فن رادیات نیاز به تعویض دارد وتزئینات داخل اتاق مس�تعمل و صندلی ها پش�ت احتیاج به تعمیر دارد و الستیکها 
درحد 30 دردص می باشد و با این اوصاف خودرو مذکور به میزان 70000000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است.  
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شورای حل اختالف مشهد

512/11آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم
بموجب پرونده ش�ماره کالس�ه 970001 اجرای احکام دادگستری طرقبه شاندیز محکوم علیه خلیل پور ابراهیم محکوم است به پرداخت 
420000000 ریال بابت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی وتاخیر در حق محکوم له علی اصغر پیر معینی و  پرداخت  نیم عشر دولتی 
نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم له  اموالی در عوض بدهی به شرح ذیل معرفی 
و توقیف نموده است و توسط کارشناس محمدگلکار طرقبه ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/04 از ساعت 8 الی 9 صبح در محل 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا وفی المجلس و مابقی حداکثر ظرف یک ماه از برنده 
وصول می گردد. طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد نظر 
اقدام گردد.ش�رح اموال مورد مزایده:ملک به ش�ماره پالک ثبتی 6 فرعی از 142-بخش 6 مشهد واقع در جاده شاندیز کالته دیز در دانگ 
مش�اع از شش�دانگ یک قطعه زمین به مساحت 34000 مترمربع پالک 9 فرعی مجزی شده از ششدانگ مزرعه و قنات دیزدر که محکوم 
علیه مالک 1530 مترمربع می باش�د وکاربری زراعی باغی خارج از محدوده درختان مثمر که ازچش�مه فصلی مش�روب ش�ده و به ارزش 

918000000 ریال ارزیابی گردیده است.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز-لگزیان

512/12آگهی مزایده نوبت دوم اموال غیرمنقول 
در پرونده کالسه 950650 این اجرا حسب دادخواست محکوم علیهم خانم زهره قنبری از جانب خود و به قیومیت غزل قنبری وخانم زینب 
امیدی محکومند به پرداخت مبلغ 262217023 ریال در حق محکو له آقای محمد علی قره العین با وکالت آقای محمدی از ترکه مرحوم علی 
قنبری و پرداخت نیم عشر به مبلغ 7000000 ریال در حق دولت می باشد. با عنایت به اینکه ماترک متوفی شامل1-یک باب منزل مسکونی 
در شهرستان چناران خیابان بعثت2)صدر1( انتهای کوچه 2متری پ 49 با عرصه 120 مترمربع از زمین های آستان قدس فاقد سند، پروانه 
و پایانکار ساختمانی با دو طبقه اعیان با زیربنا کلی 138 مترمربع شامل همکف و اول نیمه اسکلت با دیوار باربر 22 سانتی با نما بیرونی آجر 
فشاری و دارای امتیاز دو انشعاب گاز و یک امتیاز آب و یک امتیاز برق که توسط کارشناس رسمی دادگستری به میزان 556800000 ریال 
ارزیابی گردیده اس�ت که در مورخ 1397/10/04 از س�اعت 10/30 الی 11 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادستان 
شهرستان چناران در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه حقوقی چناران به فروش می رسد. طالبین به خرید می توانند جهت بازدید 
از محل ملک پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا هماهنگی الزم بعمل آید.مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین 
مبلغ پیشنهادی واگذارخواهدشد.ضمنا افرادی که تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند در روز برگزاری مزایده می بایست 10 درصد مبلغ 
کارشناسی شده را فی المجلس ارائه نمایند و برنده مزایده مستندا به ماده 129 ق.ا احکام مدنی باید 10 درصد قیمت خرید را فی المجلس 
به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز و الباقی مبلغ را ظرف مهلت مشخص شده توسط اجرای احکام در جلسه مزایده )حداکثر یک 
ماه.(پرداخت نماید.در غیر این صورت مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد.تحویل مورد مزایده تابع 

مقررات مربوطه خواهد بود. وتخلیه و تحویل ملک تابع مقررات خواهد بود و ارتباطی به این اجرا ندارد.
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چناران

512/13آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای مهدی حسین نژاد مقدم فرزند اسفندیار فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای علی اکبر رستمی دادخواستی 
به خواس�ته فسخ معامله به طرفیت شما به شعبه اول ش�ورای حل اختالف قوچان ارائه و به کالسه 97/536 ثبت و برای روز شنبه مورخه 
1397/10/08 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 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

512/14آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وس�یله به 1-آقای عبدالصمد صفاران 2- س�یدرضا دلیری فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود که آقای ایمان قجری دادخواستی به 
خواس�ته تنظیم س�ند به طرفیت شما به شعبه 4 ش�ورای حل اختالف قوچان ارائه و به کالس�ه 97/575 ثبت و برای روز یکشنبه مورخه 
1397/10/16 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 چهارم 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 4 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/15آگهی ابالغ  وقت دادرسی
در پرونده کالس�ه 970325ک102 آقای نصرت هدایتی به اتهام مش�ارکت در ایراد ضرب و جرح با چاقو،تحت تعقیب می باشند به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه 
آگهی تا نامبرده جهت رسیدگی در مورخه شنبه 1397/10/16 ساعت 10 در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 قوچان حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 

نمایند.در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید. 
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفر دو شهرستان قوچان
512/16آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 1-آقای محمد حسین منزوی فرزند 

احمد 2- محمد قهرمانلوئی فرزند محمدرضا 3- اکبر مهاجر فرزند حاج شفیع
خواهان آقای مجتبی غالمی دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق به خواسته اثبات وقوع عقدبیع و الزام به تنظیم سند مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709985190400339 و شماره بایگانی 970350 شعبه 6 داگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
قوچان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/18 ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان

512/17آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی*
بدین وسیله به خانم/آقای 1- محبوبه جاللی بایگی فرزند صادق 2- محمدرضا ندافان فرزند علی فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای 
اکبرکرمانیون دادخواستی به خواسته تنظیم سند به طرفیت شما به شعبه 2 شورای حل اختالف گلبهار ارائه و به کالسه 636/97 ثبت و 
برای روز چهار شنبه مورخ 1397/10/12 ساعت 15/30 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 دو شهرستان گلبهار مستقر 
در مجتمع شماره به نشانی خ بهار 3 نرگس 5 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان گلبهار

512/19رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه خانم شهین پور ابراهیم ناوخی دارای شناسنامه شماره 0872760111 به شرح دادخواست  به کالسه 532-97 ش2 از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم حسین پور ابراهیم ناوخی به شماره شناسنامه 0871416298 در تاریخ 
1390/12/9 در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- غدیر پورابراهیم ناوخی به کد ملی 
0871425114 و ت.ت 1342 محل صدور شناس�نامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 2- قدرت پورابراهیم ناوخی به کد ملی 0871426455 
و ت.ت 1344 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 3- اسماعیل پورابراهیم ناوخی به کد ملی 0871137100 و ت.ت 1357 
محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 4- ش�هین پورابراهیم ناوخی به کد ملی 0872760111 و ت.ت 1360 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند  5-گوهر پورابراهیم ناوخی به کد ملی 0871429098 و ت.ت 1352 محل صدور شناسنامه قوچان 
نسبت با متوفی فرزند  6- محمد پورابراهیم ناوخی به کد ملی 0871429101 و ت.ت 1354 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی 
فرزند  7- زهرا تمامیه ناوخی به کد ملی 0871421720 و ت.ت 1321 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی مادر؛ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر و هر وصیت نامه جز سری و رسمی که بعد از این موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط و بال اثرخواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/20رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه آقای محمدرضا بابائی امامقلی دارای شناس�نامه شماره 0871755361 به ش�رح دادخواست  به کالسه 571-97 ش2 از این 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم محمد ابراهیم بابائی امامقلی به شماره شناسنامه 0871519984 
در تاریخ 1333/4/15 در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- معصومه بابائی امامقلی 
ب�ه کد ملی 0871880059 و ت.ت 1327 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزن�د 2- محمدرضا بابائی امامقلی به کد ملی 
0871755361 و ت.ت 1331 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 3- سکینه بابائی امامقلی به کد ملی 0871527278 و 
ت.ت 1322 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 4- خواهر پورقربانی به کد ملی 0870040723 و ت.ت 1297 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت با متوفی همسر  ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر و 

هر وصیت نامه جز سری و رسمی که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بال اثرخواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/21رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه آقای محمدرضا بابائی امامقلی دارای شناس�نامه شماره 0871755361 به ش�رح دادخواست  به کالسه 570-97 ش2 از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم نورعلی بابائی به شماره شناس�نامه 0871519968 در تاریخ 
1332/9/7 در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- محمد ابراهیم بابائی امامقلی به کد 
ملی 0871519984 و ت.ت 1288 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر و هر وصیت نامه جز سری و رسمی که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بال اثرخواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/22آگهی
با توجه به نامعلوم بودن محل اقامت و عدم امکان ابالغ احضاریه به متهم مهدی عبداهلل ابادی فرزند احمد به اتهام سرقت از مسجد روستا 
ومنزل غالمعلی جالل ابادی مستند به ماده 174 از قانون آئین دادرسی کیفری در کالسه 960312 در دادیاری دادسرای شهرستان فیروزه 
موضوع ش�کایت ش�اکی پرونده مقتضی اس�ت نامبرده از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتس�ابی ظرف مهلت سی روز در محل 

دفتر شعبه اول دادیاری شهرستان فیروزه حاضر گردد. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی از طرف شعبه مربوطه خواهد بود.رایگان
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان فیروزه

512/23آگهی
شماره بایگانی :970331 ؛ بدینوسیله آقای رحمان پور ربانی فرزند حیدر که مجهول المکان می باشد احضار میگردد. با توجه به شکایت خانم 
کتایون فرجیان از ایشان به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی ظرف یک ماه پس از نشر این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی و اخذآخرین 

دفاع در شعبه دوم دادیاری درگز حاضر شوند.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان درگز

512/24مفقودی
پروانه بهره برداری دامداری روستایی آقای محمد پهلوان فرزند حبیب متولد 1348 صادره از کاشمر 
به ش�ماره شناسنامه 24 و شماره ملی 0901606073 به ش�ماره کد شناسایی 7242007091318 به 
ش�ماره 102/12/1719 به تاریخ صدور اولیه 1387/1/17 و اقع در خراسان رضوی- شهرستان خلیل 

آباد –روستای جابوز مفقود وفاقد اعتبار است.
خلیل آباد

512/25رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای علی معصومی فرزند محمد به شماره شناسنامه 15 به شرح دادخواست به کالسه 96/645 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و  چنین اش�عار داش�ته که شادروان شهربانو محمد زاده اول به شماره شناسنامه 10 در تاریخ 1396/06/26؛ در اقامتگاه 
دائم�ي خود بدرود زندگی گفته و  ورثه حین الفوت وی منحصر اس�ت به:1- علی معصومی فرزند محمد ب�ه ش.ش 15 متولد 1344/02/01 
صادره از حوزه یک شهرستان بجستان )شوهرمتوفی( 2- محمد معصومی فرزند علی به ش.ش 13 متولد 1363/5/25 صادره از حوزه یک 
شهرستان بجستان )فرزندمتوفی( 3- حسن معصومی فرزند علی به ش.م 0910021406 متولد 1368/08/05 صادره از حوزه سه شهرستان 
گناباد )فرزندمتوفی(  4- س�جاد معصومی فرزند علی به ش.م 5620051889 متولد 1378/11/25 صادره از حوزه یک شهرستان بجستان 
)فرزندمتوفی( 5- فاطمه معصومی فرزند علی به ش.ش 14099 متولد 1366/03/22 صادره از حوزه یازده شهرستان مشهد )فرزندمتوفی( 
6- مریم معصومی فرزند علی به ش.م 5620025225متولد 1373/9/30 صادره از حوزه یک شهرس�تان بجس�تان )فرزندمتوفی( ؛اینک با 
انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شوراي حل اختالف شهرستان بجستان-غالمرضا باقری

 آگهی مفقودی 
شناسنامه مالکیت خودرو سواری پیکان سفید روغنی مدل 83 به شماره پالک ایران 57-958س31 شماره موتور 11283115541 و شماره شاسی 

83477497 بنام سجاد نیک آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 
بروجرد  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره پرونده:  9709986674700665 بدینوسیله به متهم مجهول المکان خانم شهناز رستمی فرزند مراد که مشخصات بیشتری از وی در 
دسترس نمی باشد ابالغ میشود به موجب محتویات پرونده کالسه 9709986674700665 متهم به ارتکابخیانت در امانت است. نظر به اینکه 
برای تحقیق و رسیدگی به اتهام مذکور ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی تعیین وقت گردیده الزم است در موعد مقرر برای دفاع از اتهام 
انتسابی در شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب بروجرد حاضر شوید. بدیهی است عدم حضور مانع از ادامه تحقیقات و رسیدگی نبوده 
و  تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. این آگهی به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392  جهت ابالغ قانونی به نامبرده یک نوبت 

در یکی از روزنامه های کثیرالنتشار درج میگردد./
رحیم پور -  مدیر دفتر شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب بروجرد

آگهی حصر وراثت
احترامآ اقای علی مرادی دارای شماره شناسنامه 340 به شرح دادخواست به کالسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد علی مرادی به شماره شناسنامه 6 در تاریخ 1394/1/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت مرحوم منحصر است به: 1-فاطمه معمر – همسر  2- علی مرادی – فرزند  3- عال محمد مرادی – فرزند  4- محمد کریم مرادی – فرزند  
5- حسین علی مرادی – فرزند  6- صنمبر مرادی – فرزند  7- زینب مرادی - فرزند ضمن انجام تشریفات قانونی در خواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از شادروان در اختیارش باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد./
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف بروجرد

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 9610406611013606 در خصوص شکایت آقای داریوش رشنو فرزند کیان علیه عابدین بازگیر دائر بر سرقت گوشی تلفن همراه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، نامبرده از تاریخ نشر آگاهی تاظرف 30 
روز درشعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد ،در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل مي آید .
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 

512/187رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم سکینه ضمیر موشکی دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 4/512/97 ش  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی سلمانی موشکی به شناس�نامه 634 در تاریخ 1397/7/16 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� سکینه ضمیر موشکی ش ش 4 ت ت 1326/1/10 همسر متوفی 2� مریم 
سلمانی موشکی ش ش 1152 ت ت 1359/4/1 فرزند متوفی 3� زهرا سلمانی موشکی ش ش 9 ت ت 1364/5/1 فرزند متوفی 4� فاطمه سلمانی 
موشکی ش ش 1097 ت ت 1357/1/1 فرزند متوفی5� حسن سلیمانی نسب ش ش 20 ت ت 1362/6/31 فرزند متوفی 6� عباسعلی سلمانی 
موشکی ش ش 960 ت ت 1351/3/10 فرزند متوفی 7� رمضانعلی سلیمانی نسب ش ش 961 ت ت 1352/11/20 فرزند متوفی 8� کنیز سلمانی 
موشکی ش ش 958 ت ت 1352/1/2 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد./.م
رئیس شورا � شعبه چهارم شورای حل  اختالف � شهرستان کاشمر

512/188آگهی
کالسه :1/286/97 -خواهان : کامبیز توسلی محل اقامت : کاشمر گلستان 20 پالک 8 خوانده: امیر کاظمی محل اقامت :  مجهول المکان. موضوع: 
مطالبه وجه.  رای شورا: به تاریخ 97/8/27 در وقت مقرر جلسه ی شورا تشکیل است پرونده کالسه فوق شعبه اول شورای حل اختالف از دفتر 
شورا واصل و تحت نظر قرار گرفت با بررسی محتویات پرونده  و مالحظه نظریه مشورتی شورا ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از ذات اقدس 
الهی و لحاظ وجدان قضایی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد.رای شورا: در خصوص دعوی آقای کامبیر توسلی فرزند مسعود به طرفیت 
آقای امیر  کاظمی فرزند غضنفر به خواسته الزام خوانده به مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 1604/205624/42 بانک ملت 17 شهریور کاشمر 
به مبلغ 116/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 97/5/25 لغایت یوم الوصل و تامین خواسته فوری قبل از اجرای 
حکم، نظر به اینکه مستند دعوای خواهان کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت می باشد و اینکه از طرفین جهت رسیدگی و صلح و سازش 
دعوت به  عمل آمده و خوانده علی رغم ابالغ قانونی )درج آگهی( در جلسه ی دادرسی حاضر نگردیده  و در مقابل خواسته ی خواهان ایراد و دفاع 
موثری به شورا ارائه نداده و سازشی میسر نگردیده، لذا با توجه به مراتب فوق و مندرجات پرونده شورا خواسته ی خواهان را وارد تشخیص و به 
استناد ماده های 210 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته )چک بانک ملت به 
شماره 1604/205624/42( و خسارت تاخیر از 97/5/25 الی یوم الوصول براساس نرخ شاخص بانک مرکزی و هزینه های دادرسی به مبلغ دو 
میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره  غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در این شورا و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری کاشمر است و هم چنین 

هزینه های نشر آگهی ناشی از ابالغ دادنامه و اجرائیه پس از وصول خواهان از طریق اجرای احکام قابل وصول از شخص خوانده خواهد بود.
قاضی شبه اول شورای حل اختالف شهرستان کاشمر � علی میدانی

)512/189( ان�حصار وراث�ت )97/927(
 نظر به اینکه آقای/خانم غالمرضا غفاری دارای شناسنامه شماره 1585 به شرح دادخواست به کالسه 11/97/927 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد اسمعیل غفاری به شناسنامه 430 در تاریخ 1397/04/08 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-  غالمرضا غفاری ش.ش: 1585 ت.ت: 1346/06/01 ص: نیشابور )پسر متوفی(. 2- 
سکینه غفاری ش.م: 1061534243 ت.ت: 1337/02/01 ص: نیشابور )دختر متوفی(. 3- بمانی غفاری ش.م: 1061560902 ت.ت: 1329/02/08 ص: 
نیشابور )دختر متوفی(. 4- فاطمه غفاری ش.م: 1061534251 ت.ت: 1338/05/10 ص: نیشابور )دختر متوفی(. 5- لیال غفاری ش.م: 1061565742 
ت.ت: 1344/04/05 ص: نیشابور )دختر متوفی(. 6- صغری غفاری ش.م: 1064236804 ت.ت: 1345/04/07 ص: نیشابور )دختر متوفی(. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 11  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/190( ان�حصار وراث�ت )97/934(
 نظر به اینکه آقای/خانم مصطفی رباطی بلوچ دارای شناسنامه شماره 850 به شرح دادخواست به کالسه 11/97/934 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرا زاونگی به شناسنامه 3 در تاریخ 1397/08/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- مختار حمیدی فر ش.ش: 112 ت.ت: 1306/09/07 ص: تحت جلگه پدر متوفی. 
2- محمدعلی رباطی بلوچ ش.ش: 2 ت.ت: 1335/07/01 ص: تحت جلگه همس�ر متوفی. 3- حلیمه رباطی بلوچ ش.ش: 7 ت.ت: 1356/02/10 
ص: نیشابور دختر متوفی. 4- آسیه رباطی بلوچ ش.ش: 6440016024 ت.ت: 1371/01/25 ص: تحت جلگه دختر متوفی. 5- فرهاد رباطی بلوچ 
ش.م: 6449788569 ت.ت: 1357/05/10 ص: تحت جلگه پسر متوفی. 6- فرامرز رباطی بلوچ ش.ش: 3 ت.ت: 1359/05/01 ص: نیشابور پسر 
متوفی. 7- حمید رباطی بلوچ ش.ش: 8 ت.ت: 1362/01/10 ص: نیشابور پسر متوفی. 8- مجتبی رباطی بلوچ ش.ش: 169 ت.ت: 1363/10/01 ص: 
نیشابور پسر متوفی. 9- مصطفی رباطی بلوچ ش.ش: 850 ت.ت: 1366/02/07 ص: تحت جلگه پسر متوفی. 10- قربانعلی رباطی بلوچ ش.ش: 
1050081250 ت.ت: 1368/06/30 ص: نیش�ابور پس�ر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 11  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/191(رای شورا )97/94(
کالسه پرونده :11/97/94، شماره دادنامه :516/44 -97/6/18 خواهان : مسعود رحمانی با وکالت آقای مهدی عمارلوئی ) فلکه ایران کوچه میخک 
پ1301 دفتر وکالت(، خواندگان : 1. زهرا شفیع زاده جاللی 2. حسین مرشدلو 3. محمود قدمیاری )همگی مجهول المکان(، خواسته : مطالبه وجه 
)) رای شورا (( در خصوص دعوی آقای مسعود رحمتی فرزند محمد زمان با وکالت مهدی عمارلوئی به طرفیت خواندگان 1. خانم زهرا شفیع زاده 
جاللی فرزند منوچهر و آقایان 2. حسین مرشدلو فرزند علیرضا 3. محمود قدمیاری فرزند محمد رضا بخواسته مبلغ 15/000/000 تومان وجه بابت 
یک فقره چک به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل و سایر هزینه ها به شرح دادخواست تقدیمی بر 
حسب اعالم وکیل خواهان اینکه خوانده صادر کننده یک فقره چک به شماره 1/008376 به مورخه 1396/12/25 به مبلغ 15/000/000 تومان به 
عهده بانک سپه در وجه خواهان می باشد که در تاریخ سررسید حاضر به پرداخت نمی باشد. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون 
خواسته را دارم. نظر به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی علیرغم ابالغ قانونی از طریق آگهی روزنامه و اینکه دفاع و تکذیبی به عمل 
نیاورده اند لذا قاضی شورا دعوی خواهان را با وصف موجود وارد دانسته و به استناد ماده 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و 310 و 313 و315 
قانون تجارت و تبصر الحاقی به استناد ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه 
آن خواندگان را به صورت تضامنی محکوم به پرداخت مبلغ 15/000/000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 201/500 تومان بابت هزینه های دادرسی 
و همچنین نشر آگهی 440/000 توما بابت حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک مورخه 1396/12/25 تا یوم االداء که 
طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از مهلت 
انقضاء واخواهی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نیشابور می باشد .
مهر طلب- قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

512/192(رای شورا )97/407(
کالسه پرونده :4/97/407، شماره دادنامه :647/127 -97/7/30 خواهان : وحید مروی )شهرک قدس بلوار دانشگاه نبش دانشگاه 12 آژانس 
مژده(، خوانده : 1- مرتضی پاک منش 2- مصطفی پاک منش )هر دو مجهول المکان( ، خواس�ته : مطالبه وجه )) رای ش�ورا (( در خصوص 
دعوی آقای وحید مروی فرزند حسین به طرفیت خواندگان مرتضی پاکمنش فرزند رضا 2- مصطفی پاک منش فرزند رضا بخواسته مبلغ 
186/500/000 ریال و هزینه های دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، با عنایت به محتویات پرونده خواهان اظهار می دارد که خواندگاه مبلغ فوق 
را طبق قبوض باسکول و بارنامه بابت کنسانتره مخصوص به اینجانب بدهکار می باشند و اکنون حاضر به پرداخت دین خویش نمی باشند و 
در این رابطه نیز شهود دارم. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم را نموده است که شورا جهت رسیدگی و احراز صحت و سقم دعوای خواهان 
قرار اس�تماع شهادت شهود را صادر نموده اس�ت و با توجه به اینکه از مؤدای گواهی گواهان صحت ادعای خواهان اثبات شود و و خوانده 
نیز شهود معارض و دلیل و مدرکی نیز بر رد و بطالن دعوی خواهان و برائت ذمه خویش شورا ارائه ننموده شورا دعوی مطروحه به کیفیت 
معنونه را محمول بر صحت تلقی و مس�تندا به مواد 1317 و 1316 و 1315 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس�ی مدنی 
خواندگان را به پرداخت مبلغ 18/650/000 تومان بابت اصل خواس�ته و مبلغ 235/125تومان بابت هزینه های دادرس�ی و هزینه های نشر 
آگهی در اجرای احکام محاسبه می گردد و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )1397/03/21( الی یوم الوصول برابر شاخص 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت  20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه شورا و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی 

حقوقی دادگستری محترم نیشابور می باشد .
اردمه- قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

آگهی 
در پرونده کالسه 970533  که آقای اردشیر  صادقی فرزند جوانمیر  مجهول المکان اعالم گردیده 
بدینوسیله به نامبرده ا عالم می گردد  ظرف ده روز ا ز  آگهی جهت تحویل گرفتن نظریه کارشناسی  

به این شعبه مراجعه نمایند. 
756  منشی شعبه دهم تجدید نظر کرمانشاه  

دادنامه 
پرونده کالس�ه 9609988928300301 ش�عبه دوم دادگاه عمومی بخ�ش زالیان تصمیم نهایی  
شماره 9709978928300868  شاکی: آقای امید  آرزو فرزند علی بخش با کفالت آقای وحید 
س�لطانی  درمنی فرزند رحیم به نش�انی ا ستان مرکزی  شهرستان اراک  شهر ا راک شریعتی 
روبه روی قنادی شکوفه اگزوز  سازی برادران آرزو کدپ: 3813143781  متهم: آقای مهرداد 
جوادی به نش�انی  اتهام: رابطه نامش�روع  یا عمل منافی  عفت )غیر از زنا(  مرجع رس�یدگی  
کننده: شعبه دوم دادگاه عمومی بخش زالیان مرادی شاکی: آقای امید آرزو  فرزند علی بخش  
با کفالت آقای وحید س�لطانی درمنی  فرزند رحیم به نش�انی اس�تان مرکزی شهرستان اراک 
ش�هر اراک  شریعتی روبه روی قنادی شکوفه اگزوز سازی برادران آرزو کدپ: 3813143781  
متهم: آقای مهرداد جوادی به نش�انی  اتهام: رابطه نامش�روع  یا عمل منافی عفت )غیر از زنا(  
ب�ه تاریخ  فوق در وقت فوق العاده  جلس�ه ش�عبه دوم دادگاه  عمومی بخش زالیان به تصدی 
امضا کننده ذیل تش�کیل اس�ت پرونده کالس�ه  فوق تحت نظر است  دادگاه با بررسی اوراق و 
محتویات پرونده ختم رس�یدگی  را ا عالم و با اس�تعانت از خداوند متعال و تکیه بر ش�رف و 
وج�دان به ش�رح آتی  مبادرت به ص�دور رای می نماید. رای دادگاه در خص�وص ا تهام  آقای  
مه�رداد ج�وادی  فرزند نامعلوم دایر بر رابطه نامش�روع  موضوع ش�کایت      آقای امید آرزو  
فرزند علی بخشی   با عنایت  به محتویات پرونده و  نظر به پرینت پی ام های تلگرام و  استعالم 
به عمل آمده از مخابرات و عدم حضور وی  علی رغم  ابالغ از طریق نشر آگهی  و دفاع از اتهام 
انتس�ابی دادگاه بزه انتس�ابی  را محرز دانسته و مس�تندا به مواد 2 و 12 و 14 و 18 و 19 و 134  
قانون مجازات اسالمی  و ماده 637  قانون مجازات اسالمی  کتاب تعزیرات متهم موصوف را به 
تحمل 110 ضربه شالق تعزیری  در اتاق  اجرای احکام  دادگاه عمومی بخش زالیان محکوم می 
نمای�د. رای صادره غیابی ظرف مهلت بیس�ت روز از تاریخ ابالغ  واقعی قابل واخواهی در  این 
دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیس�ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم  تجدید 

نظر استان مرکزی است. 
3918 دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی بخش زالیان 

آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا روزبان دارای شماره شناسنامه 2693 به شرح دادخواست به کالسه 97000400691 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان سلیمان روزبان  به شماره شناسنامه 41 به تاریخ 1392/06/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- علیرضا روزبان فرزند سلیمان بشماره شناسنامه 2693 متولد 1349 صادره ساوجبالغ پسر متوفی 2-  کرم 
روزبان فرزند سلیمان بشماره شناسنامه 2319 متولد 1339 صادره ساوجبالغ پسر متوفی 3- عباس روزبان فرزند سلیمان بشماره شناسنامه 13 
متولد 1343 صادره ساوجبالغ پسر متوفی 4- ابوطالب روزبان فرزند سلیمان بشماره شناسنامه 24 متولد 1341 صادره ساوجبالغ پسر متوفی 
5- رجب روزبان فرزند سلیمان بشماره شناسنامه 2573 متولد 1348 صادره ساوجبالغ پسر متوفی 6- بهرام روزبان فرزند سلیمان بشماره 
شناسنامه 2572 متولد 1347 صادره ساوجبالغ پسر متوفی 7- صفیه چنبری فرزند شعبان بشماره شناسنامه 28 متولد 1324 صادره ساوجبالغ 
همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1786

آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی کاشی اطلس شرق شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 5102 و شناسه ملی 10380210324 

ش�ماره  نام�ه  و   1397/05/29 م�ورخ   9709977575400587 ش�ماره  دادنام�ه  اس�تناد  ب�ه 
1397025001805077 م�ورخ 1397/08/23 ش�عبه 4 دادگاه عموم�ی حقوقی مجتمع قضایی امام 
خمینی شهرستان مشهد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1394/09/10 و مصوبات آن و آگهی ثبتی 

به شماره مکانیزه 139430406185016996 ابطال گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )300526(
آگهی تغییرات شرکت استیل هود آسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4138 و شناسه 

ملی 14003579852 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - روزنامه کثیراالنتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. --آقای علیرضا 
معتمدی به شماره ملی 6449459441 - آقای حسن معتمدی به شماره ملی 6449956917 - آقای 
محمد معتمدی به شماره ملی 6440016245 به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - خانم س�مانه اقبالی به ش�ماره ملی 5749873511 به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم 
باقری نیا به شماره ملی 0690398735 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری نیشابور )300544(

آگهی تغییرات شرکت پترو توس طاها شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48999 و 
شناسه ملی 10380653582

 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - خانم پروین احمدی قطبی دارای 
کدملی ش�ماره 0938377272 - خانم تارا معصومیان دارای کدملی ش�ماره 0058161708 - آقای 

اردوان نجف پور دارای کدملی 0939928264 برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )300546(

تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک آرسام گستر نوین 
درتاری�خ 1397/08/21 ب�ه ش�ماره ثبت 66226 به شناس�ه مل�ی 14007940862 ثب�ت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه 
خدمات انفورماتیکی شامل طراحی ،تولید،اجرا ،توسعه،پشتیبانی و مشاوره نرم افزارهای جامع کاربردی، 
سفارش مشتری ،متن باز ،اتوماسیونی، طراحی سایت و نرم افزارهای کاربرد ،تجارت الکترونیک ،کسب 
و کار الکترونیکی ، شرکت در نمایشگاه ها ،همایش ها ،سمینارهای داخلی و خارجی مرتبط با موضوعات 
ش�رکت – عقد قرارداد با اش�خاص حقیقی و حقوقی ،دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی در رابطه با 
موضوع فعالیت شرکت- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی – واردات و صادرات دستگاه 
های پرداخت ازجمله ATM و کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – فروش در صفحات مجازی و فضای حقیقی 
به صورت غیر شبکه ای و غیر هرمی در راستای فعالیتهای شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، 
شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، آزاد شهر ، خیابان معلم 43 ]شهید امینی زهان[ ، بلوار 
معلم ، پالک 635 ، س�اختمان تجاری 635 ، طبقه دوم ، واحد 3 کدپس�تی 9188376363 س�رمایه 
ش�خصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 
سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 9/1889/236 مورخ 
1397/08/02 نزد بانک صادرات شعبه وکیل آباد با کد 1889 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره 
آقای علی احمدی به شماره ملی 0934367061و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای رحیم معمر محمد آباد به شماره ملی 0943573981و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سمانه رحمتی به شماره ملی 0944687581و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقای احسان محمدیان به شماره ملی 0920163408 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم 
معصومه مردمی به شماره ملی 5229016159 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه 
کثیر االنتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )300549(

مفقودی برگ سبز
ای�ران 762-85991و  انتظام�ی  ب�ه ش�ماره  تندرس�ازان ش�رق  ب�رگ س�بز موتورس�یکلت 
 –  125A8929648***NDF تن�ه  ش�ماره  و    CA156FM1100004688 موت�ور  ش�ماره 

VIN:IRAD18910P629648 به نام حسن طحانی مفقود از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کاشمر

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

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 139760306011003465-1397/7/29هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای جواد دلبری بشماره شناسنامه 3294 کد ملی 
0793723442 صادره از سبزوار فرزند علیرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 94/90مترمربع قسمتی از پالک شماره 9949- 
فرعی از2-اصلی واقع دراراضی عبدالرحمن بخش 12 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقایان مهدی رفیعی و 
حسن برغمدی 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 . 806 تاریخ انتشارنوبت اول:97/8/22 ، نوبت دوم :97/9/7 
رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار-علی آب باریکی

512/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  سبزوار

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 139760306011003470-1397/7/29هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه کارگری  بشماره شناسنامه 29 کد ملی 
1064328172 صادره از نیشابور  فرزند رمضان  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 151/79مترمربع قسمتی از پالک شماره 4052- 
فرعی از1-اصلی واقع دراراضی عمید آباد  بخش 12 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای مراد علی مرادی  
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 . 911 تاریخ انتشارنوبت اول:97/8/22 ، نوبت دوم :97/9/7 
رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار-علی آب باریکی

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

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 139760306022001022 هی�ات 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 نرگس قربانی پور فرزند نور محمد  بشماره شناسنامه 
890صادره از مشهد  دریک باب ساختمان  به مساحت 263مترمربع پالک 3298فرعی از 276 اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالک رسمی 
خانم مریم شکفته استخر محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:97/8/23 ، نوبت دوم :97/9/7 
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمد رضا رجایی مقدم

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

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

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

512/7آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول
بموجب پرونده کالسه 952025 اجرای احکام محکوم علیهم پریدخت جلیلیان شمس و شرکت تهران شکالت پاژ محکوم است به پرداخت 
130000000 و 200000000 ریال بابت اصل خواسته و همچنین کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی و تاخیرتادیه در حق محکوم له مجتبی فرجی 
و پرداخت   نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم له  اموالی در عوض 
بدهی به شرح ذیل معرفی و توقیف نموده است و توسط کارشناس آقای علی کریمیان شیرازی ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/2 
از ساعت 8 الی 9 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد . مزایده 
از قیمت ارزیابی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا وفی المجلس و مابقی 
حداکثر ظرف یک ماه از برنده وصول می گردد. طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به 
بازدید آنان از اموال مورد نظر اقدام گردد.شرح اموال مورد مزایده:ملک به شماره پالک ثبتی 54 فرعی از 165 اصلی واقع در شاندیز کالته 
ابراهیم خان جاده ساغشک نزدیک اراضی نیروی انتظامی راه شرکت پرند مرغ قسمتی از ملک دارای دیوارهای سنگی که ارزش مشاعی 

سه جلد سند بنام خانم ها یلدا و پروانه و آقای حسین ابراهیم زاده 300000000 ریال ارزیابی گردیده است. 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز-لگزیان

512/8آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول
بموجب پرونده کالس�ه 951227 اجرای احکام محکوم علیه مجید تقی پور محکوم است به پرداخت 150000000 و ریال بابت اصل خواسته 
و همچنین کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی و تاخیرتادیه در حق محکوم له علی خالقی مقدم و پرداخت  نیم عشر دولتی نظر به اینکه 
محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم له  اموالی در عوض بدهی به شرح ذیل معرفی و توقیف نموده 
است و توسط کارشناس آقای سیامک  پرچمی  ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/03 از ساعت 8 الی 9 صبح در محل دفتر اجرای 
احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا وفی المجلس و مابقی حداکثر ظرف یک ماه از برنده وصول می 
گردد. طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد نظر اقدام گردد.

ش�رح اموال مورد مزایده:شش�دانگ واحد تجاری به پالک ثبتی 103/2677 مفروز و مجزا شده از 2618 بخش 6 مشهد به مساحت عرصه 
68/77 مترمربع با کاربری تجاری به مالکیت مجتبی تقی پور واقع در جاده منتهی به زشک در جاده اصلی و پیچ با شیب نسبتا تند و قدمت 

باالی ده سال و دارای انشعابات که به ارزش 1700000000 ریال ارزیابی گردیده است.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز-لگزیان

512/26رأی شورا
کالسه پرونده:97/488؛ شماره احکام:615 ؛ مرجع رسیدگی کننده شورای حل اختالف بجستان؛ تاریخ:1397/8/15؛ رأی شورا: در خصوص 
دعوی خواهان اقای محمد اکبری فرزند حجی حسن به نشانی بجستان، روستای زین آباد منزل شخصی به طرفیت خوانده آقای حسن نظام 
خواه فرزند محمد به نش�انی:فعال مجهول المکان به خواس�ته ی مطالبه ی وجه یک فقره چک به شماره 0962202 مورخه 1395/4/10 و به 
مبلغ هفتاد میلیون ریال عهده بانک ملت به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه و بدین وشرح که خواهان اعالم نموده خوانده از 
بابت صدوریک فقره چک با مشخصات فوق الذکر نسبت به این جانب مدیون و بدهکار می باشد و به رغم مراجعات مکرر از پرداخت دین 
خود امتناع می ورزد و تقاضای محکومیت وی را به پرداخت اصل بدهی به انضمام خسارت تاخیرتادیه و هزینه دادرسی نموده است و در 
مقابل خوانده به رغم اطالع از وقت رسیدگی )از طریق نشرآگهی در روزنامه(در جلسه حاضر نگردیده و هیچ گونه الیحه و دفاعیه ای ارسال 
نداشته است و نظر به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان داللت بر بقای دین و ظهور در اشتغال ذمه خوانده را دارد و با عنایت به این که با 
صدور گواهینامه ی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه عدم کارسازی وجه چک در سررسید احراز شده است و با توجه به اصل تجریدی 
بودن چک، شورا ادعای خواهان را در این مرحله از رسیدگی وارد تشخیص داده و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 519 
و 522 قانون آئین دادرسی مدنی وقانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک و آراء وحد رویه دیوان 
عالی کش�ور به ش�ماره های 688-1385/3/23 و 669-1383/7/21، خوانده را به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواست و 
مبلغ یک میلیون و دویست و پنج هزار ریال هزینه دادرسی وهمچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک)95/4/10( الی 
یوم الوصول که بر مبنای شاخص بانک مرکزی در زمان اجرای حکم محاسبه و تعیین خواهد شد در حق خوهان محکوم واعالم می دارد. 
رأی صادره غیابی وظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 

در محاکم عمومی شهرستان بجستان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان بجستان- غالمرضا باقری

512/27رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه خدیجه کوهزاد نائی دارای شناسنامه شماره 1357 به شرح دادخواست  به کالسه6/513/97 از این شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که غالمحس�ین کوهزاد نائی به شماره شناس�نامه 587 در تاریخ 1392/05/06 در اقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- خدیجه کوهزاد نائی ش.ش/ش.م 1315 ت.ت 1358/6/5 فرزند 
متوف�ی 2- مهدی کوهزاد نائ�ی ب�ه ش.ش/ش.م 0900948108 ت.ت 1357/12/28 فرزند متوفی 3- معصومه کوهزاد نائی به ش.ش/ش.م 
0902232721 ت.ت 1348/1/2 فرزن�د متوفی  4-منصوره کوهزاد نائی ب�ه ش.ش/ش.م 0902204173 ت.ت 1345/1/14 فرزند متوفی 5- 
غالمرض�ا کوهزاد نائی به ش.ش/ش.م 0902259881 ت.ت 1351/4/10 فرزند متوف�ی 6- طاوس کوهزاد نائی به ش.ش/ش.م 0902270117 
ت.ت 1353/8/9فرزند متوفی 7- علی کوهزاد نائی به ش.ش/ش.م 0902342622 ت.ت 1356/2/4 فرزند متوفی 8- حسین کوهزاد نائی 
به ش.ش/ش.م 0902342622 ت.ت 1362/6/31 فرزند متوفی 9- فاطمه حاجی نائی به ش.ش/ش.م 0902061852 ت.ت 1325/2/6 همسر 
متوفی ؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از 

متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رییس شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

511/28اصالحیه
پی�رو آگه�ی ابالغ وق�ت رس�یدگی در پرونده کالس�ه 9709987501500756 منتش�ر ش�ده در 

مورخه1397/8/29 نام خواهان آقای کامبیز آیرم صحیح می باشد.
شعبه 15 شورای حل اختالف مشهد

511/29اصالحیه
پیرو آگهی ابالغ دادنامه در پرونده کالس�ه 970589 منتشر ش�ده در مورخه 1397/9/1 بنام ارش 
جعفرنیا و س�ودابه یزدی ، آگهی صادر شده از شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مشهد صحیح می 

باشد.
شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/30اصالحیه 
پیرو آگهی ابالغ اجراییه بنام علی محمداسعدی منتشر شده در مورخه 1397/8/24 کالسه پرونده 

9709987500100025 صحیح می باشد.
شعبه یک شورای حل اختالف مشهد

511/31اصالحیه
پیرو آگهی ابالغ دادنامه به نام محمد رضا یزدانی منتشر شده در مورخه 1397/8/24 کالسه پرونده 

9709987500100356 صحیح می باشد.
شعبه یک شورای حل اختالف مشهد 

512/32سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
آگهی مزایده اتومبیل پرونده اجرائی کالسه 97/209

به موجب پرونده اجرائی کالس�ه 97/209 اجرای ثبت تربت جام خانم سیما رحمتی به استناد سند ازدواج به شماره 1393/03/11-11855 
تنظیمی دفترخانه ازدواج 42 تربت جام نس�بت به تعداد یکصد و چهارده قطعه س�که تمام بهار آزادی که به مبلغ 3705000000 ریال مقوم 
گردید اجرائیه ای به کالس�ه فوق علیه آقای احمدکمال احمدی فرزند محمد به ش�ماره ملی 0720365661 صادر نموده،اجرائیه صادره در 
تاریخ 1397/05/06 به نامبرده ابالغ و پس از ابالغ حس�ب درخواست بس�تانکار طی نامه وارده به شماره 9/97/7331-1397/5/4 خودرو 
سواری زانتیا به شماره انتظامی 883ص 62 ایران32 متعلق به مدیون توقیف و بستانکار طی نامه وارده شماره 1397/05/21-9/97/8616 
اعالم که خودروی مذکور که یک دستگاه زانتیا سفید رنگ می باشد به پارکینگ حمایت واقع در شهر تربت جام- ابتدای جاده بزد منتقل 
گردیده و تقاضای ارزیابی را نموده اند. که طبق صورتجلسه شماره 9/97/9592-1397/06/05 مامور ابالغ و اجرای تربت جام سوئیچ خودرو 
مفقود شده و فاقد پخش و باند می باشد. مشخصات خودرو مذکور طبق نظریه کاشناس وارده به شماره 9/97/9913-1397/06/12 بدین 
شرح می باشد:خودرو سواری زانتیا به شماره انتظامی 883 ص62 ایران 32 مدل 1385 سفید رنگ موتور، گیربکس و داخل خودروسالم ، 
الستیک پنجاه درصد می باشد وبیمه نیز دارد که مبلغ پایه خودرو مذکور به مبلغ 320000000 ریال ارزیابی وقطعیت یافته است، لذا مزایده 
خ�ودرو مذک�ور به مبلغ 320000000 ریال از طریق مزایده در روز یکش�نبه 1397/09/25 از س�اعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل پارکینگ 
حمایت واقع در شهر تربت جام ابتدای جاده بزد به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد به فروش خواهد رسید. مزایده از مبلغ 320000000 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و حق مزایده و نیم عشر عالوه بر مبلغ ارزیابی خودرو می باشدکه طبق 
تبصره 6 ماده 121 آئین نامه اجرا پرداخت بدهی های مربوطه تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده اس�ت وکلیه هزینه های قانونی از جمله طلب ش�رکت لیزینگ ، نیم عش�ر ، حق مزایده و غیره طبق مقررات وصول خواهد 
شد.ضمنا چنانچه روزمزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد ازتعطیلی درهمان ساعت و مکان مقرربرگزارخواهد شد.تاریخ 

انتشار:1397/09/07
سید مجتبی جواد زاده– رئیس ثبت اسنادوامالک تربت جام

512/33سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه 9700066

به موجب پرونده اجرائی کالس�ه فوق ششدانگ یک باب منزل مس�کونی پالک 3045 فرعی از6-اصلی بخش یک گناباد واقع در گناباد- 
بیدخت ملکی خانم زهره حس�ن زاده بهابادی که طبق س�ند رهنی ش�مارات 6825-92/10/4 دفتر اسناد رسمی شماره 2 گناباد در قبال 
مبلغ نهصد ونود و چهارمیلیون و دویست و هشتاد هزار و هشتصد و سی وسه )994280833(ریال در رهن بانک سینا شعبه گناباد قرار 
گرفته و بدلیل عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه شده و طبق نظر کارشناس رسمی  به مبلغ یک میلیارد ودویست و بیست میلیون 
)1220000000(ریال ارزیابی و قطعی گردیده اس�ت و مش�خصات آن عبارتست از ششدانگ یک باب منزل مسکونی که دارای عرصه ای به 
مساحت دویست و چهل و هشت متر و ده صدم متر مربع و اعیان آن ساختمانی مسکونی یک طبقه فاقد نما سازی با دیوارهای آجری بابر 
به زیر بنای 120 مترمربع در همکف شامل  هال و پذیرائی،اتاق خواب ، آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی می باشد، سیستم سرمایشی 
کولر آبی و سیستم گرمایشی بخاری گازی است.قدمت ساخت آن حدود 35 سال برآورد می گردد. دارای انشعابات آب ، برق ، تلفن و گاز 
است، برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک می باشد و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1397/09/26 در محل اداره ثبت 
اسناد و امالک گناباد واقع در خیابان مالک اشتر- نبش مالک اشتر یک از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد 
و دویست و بیست میلیون )1220000000(ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش�عاب و یا حق اش�تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش�د و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهده شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول می گردد.ضمنا چنانچه روزمزایده تعطیل رس�می باش�د،مزایده روز اداری بعد ازتعطیلی درهمان ساعت و مکان مقرربرگزارخواهد 

شد.تاریخ انتشار:1397/09/07
محمدرضا اجتهادی عرب– رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد

512/34سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه 9700067

به موجب پرونده اجرائی کالس�ه فوق شش�دانگ یک باب منزل مس�کونی پالک 1295 فرعی از4-اصلی بخش یک گناباد واقع در 
گناباد- نوقاب ،بلوار 35 متری 22 بهمن روبروی فنی وحرفه ای پالک 19 ملکی آقای محمد علی زاهدی که طبق سند رهنی شماره 
8135-1393/07/20 دفتر اس�ناد رس�می ش�ماره 2 گناباد در قبال مبلغ هشتصد و بیست و هشت میلیون و پانصد و شصت و هفت 
هزار و س�یصد وش�صت و یک )828567361( ریال در رهن بانک س�ینا ش�عبه گناباد قرار گرفته و بدلیل عدم ایفای تعهد منجر به 
صدور اجرائیه ش�ده و طبق نظر کارشناس رس�می  به مبلغ یک میلیارد ودویست و هفتادو پنج میلیون )1275000000(ریال ارزیابی 
و قطعی گردیده اس�ت و مش�خصات آن عبارتست از شش�دانگ یک باب منزل مسکونی که دارای عرصه ای به مساحت سیصد متر 
و چهل و پنج  صدم متر مربع و اعیان آن س�اختمانی مس�کونی با دیوارهای آجری باربر به زیر بنای یکصد و چهل ودو مترمربع در 
همکف ش�امل  هال و پذیرائی،اتاق خواب ، آش�پزخانه، حمام و سرویس بهداشتی می باشد، سیستم سرمایشی کولر آبی و سیستم 
گرمایش�ی بخاری گازی اس�ت.همچنین دارای زیرزمین به مس�احت هفتاد و پنج متر مربع می باشد .نمای ساختمان در ضلع شرقی 
س�یمان اس�ت . قدمت ساخت حدود بیست و پنج سال برآورد می شود. همچنین دارای انشعابات آب ، برق ، تلفن و گاز است، برابر 
گزارش مامور اجرا در تصرف مالک می باش�د و پالک فوق از س�اعت 9 الی 12 روز یکش�نبه مورخ 1397/09/25 در محل اداره ثبت 
اس�ناد و امالک گناباد واقع در خیابان مالک اش�تر- نبش مالک اش�تر یک از طریق مزایده به فروش می رس�د. مزایده از مبلغ پایه 
یک میلیارد و دویس�ت و هفتاد و پنج میلیون )1275000000(ریال ش�روع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.الزم 
به ذکر اس�ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش�عاب و یا حق اش�تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باش�د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش�هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باش�د به عهده برنده مزایده اس�ت و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد.ضمنا چنانچه روزمزایده تعطیل رسمی باشد،مزایده روز اداری بعد 

ازتعطیلی درهمان ساعت و مکان مقرربرگزارخواهد شد.تاریخ انتشار:1397/09/07
محمدرضا اجتهادی عرب– رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد

512/18آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی بدینوسیله به متهم مجهول المکان حسن رضایی ابالغ می گردد که حسب شکایت آقای علی غالمی و حسن هدایتی 
علیه شما مبنی بر مشاکرت در سرقت به عنف به موجب حکم شماره 9709975189700945 مورخه 1397/08/30 به تحمل پنج سال حبس 
تعزیری و 74 ضربه شالق تعزیری و رد مال در حق شاکی محکوم شده اید که بدینوسیله درج می گردد. رأی صادره غیابی بوده ظرف مهلت 

20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف 20 رو قابل تجدیدنظر در استان خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر قوچان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رسمی برابر رای 
ش�ماره 139760331055001953 مورخه 1397/08/10 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حسن قنبرلو فرزند صفر علی بشماره 
شناسنامه 15 صادره ار رزن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 145 متر مربع که مساحت 40 متر مربع آن از مالکیت محمد ابراهیم 
طالبی از صفحه 238 دفتر 1019 و مس�احت 105 متر مربع آن از مالکیت صفر علی خرمن بیز از صفحه 290 دفتر 1021 پالک 611 فرعی از 
69 اصلی واقع در نظرآباد 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 : 

97/08/22 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/09/07
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و امالک  نظرآباد :1755

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رسمی برابر رای 
ش�ماره 139760331055001953 مورخه 1397/08/10 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای شعیب توحیدی فر فرزند ابوالقاسم 
بشماره شناسنامه 4 صادره از ساوجبالغ در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 200 متر مربع پالک 36 اصلی واقع در صالح آباد خریداری 
از مالک رسمی آقای محمد حق شناس گرکانی از صفحه 86 دفتر 108 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 : 97/08/22 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/09/07
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و امالک  نظرآباد :1757

دادنامه 
پرونده کالسه 9709986656300251 شعبه 13 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9709976656300488 
–خواهان: آقای ایمان بیرانوند  فرزند نوراهلل با وکالت خانم اکرم یساری فرزند علی به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد- خرم آباد – بین 
سبزه میدان و چهارراه بانک پاساژ قاسمی طبقه سوم کدپستی 6813744456– خواندگان :1-آقای الهیار صفر بیرانوند 2- ناز فرهادی نژاد همگی به 
نشانی مجهول المکان –خواسته: مطالبه وجه بابت ....   رای قاضی  درخصوص دادخواست اکرم یساری به وکالت ایمان بیرانوند فرزند نوراله به طرفیت 
خواندگان 1- الهیار صفر بیرانوند 2- ناز فرهادی نژاد  به خواسته مطالبه مبلغ 17  میلیون تومان به انضمام کلیه  خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه  
و اعسار از هزینه دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته است خوانده ردیف اول به موکل مراجعه و تقاضای قرض می نماید و پس از 
توافق موکلم به یک پست بانک مراجعه می نمایند و مبلغ خواسته را از طریق دستگاه POS این پست بانک به حساب خوانده ردیف دوم واریز می 
نمایند و مطابق دادخواست تقدیمی تقاضای محکومیت خواندگان را داشته است که خواندگان علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده اند  و الیحه ای نیز ارسال نکرده اند و خواهان در رابطه با خواسته خود پرینت مبلغ انتقال یافته و به حساب خوانده ردیف دوم ، گواهی 
پست بانک مربوط را ارائه کرده است و همچنین متصدی پست بانک بنام بهروز دریکوند را نیز حاضر کرده است که وی صحت ادعای خواهان را تایید 
کرده است فلذا با عنایت به اینکه مبلغ خواسته از حساب خواهان از طریق POS  پست بانک به حساب متصدی مربوط انتقال یافته است سپس 
این مبلغ از سوی متصدی موصوف به حساب خوانده ردیف دوم واریز گردیده است و خوانده علیرغم ابالغ دلیلی برعدم پذیرش خواسته خواهان یا 
استحقاق خود بر دریافت این مبلغ ارائه نکرده دعوای خواهان را به طرفیت خوانده ردیف دوم و ثابت دانسته و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و بند 
الف ماده 9 شورای حل اختالف مصوب 1394 و مواد 198 – 519 – 522  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 
حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم ناز فرهادی نژاد به پرداخت 170/000/000 ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت اجرای حکم متناسب با شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و از باب قاعده تسبیب و الضرر به پرداخت 2/130/000 ریال 
هزینه دادرسی و 187/596 ریال هزینه تعرفه خدمات قضایی و 8/800/000 ریال حق الوکاله وکیل که 60 درصد از آن مربوط به مرحله بدوی در حق 
خواهان را صادر و اعالم می نماید و در رابطه با دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول دعوای مطروحه را متوجه وی ندانسته و مستنداً  به بند 4 
ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب    1379 ناظر به ماده 89 همان قانون ،  قرار رد دعوای خواهان را صادر 
و اعالم می نماید. و در رابطه با خواسته خواهان بابت اعسار از هزینه دادرسی با توجه به واریز این هزینه توسط خواهان و سالبه بودن به انتفاع موضوع 
مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعالم می 
نماید.رای صادره در خصوص محکومیت خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین مرجع سپس ظرف 20 روز 

قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد می باشد .
سعید ساکی –قاضی شورای حل اختالف خرم آباد 

آگهی
 چهارشنبه

  7 آذر 1397
 شماره  4350

5

511/1اصالحیه آگهی حق تقدم
بابت آگهی درج ش�ده در روزنامه ش�ماره 4334 م�ورخ 1397/08/14 به 
شماره نامه 158/3915 مورخ 1397/08/13 جهت اطالع سهامداران اعالم 

می گردد:
1- افزای�ش س�رمایه تا مبل�غ 1200000000 ریال )یک میلیارد و دویس�ت 

میلیون ریال(صحیح می باشد.
هیئت مدیره شرکت کشتارگاه پاک



مفقودی نهاوند 
بدینوسیله اعالم می گردد سند مالکیت ) رسمی ( خودروی سواری کامیونت ون ) نیسان ( به رنگ 
آبی روغنی مدل 1388 به شماره موتور 49955 شماره شاسی NAZPL 140 210102TBM مربوط 
به آقای جلیل ترک فرزند حس�ن با کد ملی 3960334818 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد .

آگهی حصروراثت 
خانم توران ولی اللهی دارای شناسنامه شماره 65 به شرح دادخواست به کالسه 97011200653 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده توضیح داده که شادروان محمد حسین ولی اللهی به شناسنامه شماره 104 در تاریخ 97/02/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه و چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به : 1- محمد ولی اللهی به ش ش 42 پس�ر متوفی 2- ایران ولی اللهی 
ب�ه ش ش 43 دخت�ر متوف�ی 3- منیر ولی اللهی به ش ش 2 دختر متوفی 4- نوربان�و ولی اللهی به ش ش 132 دختر متوفی 5- فرنگیس 
ول�ی الله�ی ب�ه ش ش 4 دختر متوفی 6- خدابس ولی الله�ی به ش ش 46 دختر متوفی 7- توران ولی الله�ی به ش ش 65 دختر متوفی 
8- دختربس ولی اللهی به ش ش 130 دختر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد .
3706 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی حصروراثت 
آقای ش�یرولی ش�اهمرادی دارای شناسنامه ش�ماره  958 به شرح دادخواس�ت به کالس�ه 9701200647 از این حوزه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده توضیح داده که ش�ادروان مریم شاهمرادی به شناسنامه ش�ماره 74  در تاریخ 97/06/01 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه و چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به : 1- متقاضی گواهی حصروراثت پدر متوفی 2- فریبا قیاسوند 
به ش ش 1042 مادر متوفی 3- امید ترابی کسبی به ش ش 544 همسر متوفی 4- محمد مهدی ترابی کسبی به ش ش 0026480115 پسر 
متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از 

متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
3708 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

دادنامه
خواهان خانم زهرا خزایی فرزند هدایت به نش�انی فیروزان کوچه ش�هید حسن جانجان خوانده آقای هادی آبیل فرزند حسین به نشانی 
مجهول المکان موضوع مطالبه نفقه کالس�ه دس�تی 54/97 گردشکار شورا با بررس�ی مجموع اوراق و محتویات پرونده رسیدگی دیگری 
را ضروری ندانس�ته و با اعالم کفایت تحقیقات و ختم رس�یدگی پس از انشای لفظی رای به شرح ذیل مبادرت به کتابت ان می نماید رای 
قاضی شورا در خصوص دعوی خانم زهرا خزایی فرزند هدایت به طرفیت آقای هادی آبیل فرزند حسین به خواسته تقاضای صدور حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام گذشته و معوقه از تاریخ 96/5/8 لغایت تاریخ تنظیم دادخواست با جلب نظر کارشناس چون مبلغ 
خواس�ته مش�خص نمی باشد یکصد و پنجاه هزار تومان تمبر الصاق می گردد به شرح ردیف خواس�ته از توجه و مداقه در مجموع اوراق و 
محتویات پرونده ، مفاد دادخواست تقدیمی ، روگرفت مصدق سند نکاحیه شماره 478257 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 43 
فیروزان ) نهاوند ( که حکایت از وجود علقه زوجیت فی ما بین طرفین می نماید مودای گواهی گواهان خواهان ، نظریه کارشناسی منتخب 
که در مهلت قانونی مصون از اعتراض باقی مانده است وعدم حضور خوانده و عدم دفاع موثر در برابر ادعای خواهان و نیز عدم ارسال الیحه 
و دفاعیه از سوی وی علیرغم ابالغ قانونی وقت دادرسی و با عنایت به اینکه در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است لذا به استناد مواد 
1106 ، 1107 ، 1111 ، 1206 قانون مدنی مصوب 1314 و مواد 198 ، 515 ، 519 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب 1389 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 29/200/000 ریال به عنوان اصل خواسته در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
متذکر می گردد صدور اجرائیه منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی است رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی بخش خزل می باشد .
3709 قاضی شورای حل اختالف خزل

دادنامه 
پرونده کالسه 9609983030800339 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس تصمیم 
نهایی ش�ماره خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای محمد کاظم شریفی فرزند محمد حسین 
ب�ه نش�انی ک�رج ، آزادگان ، خ مفتح ، روبروی خ س�لمان فارس�ی ، پ 960 ، ط 2 خوانده آقای 
مهدی خس�روی فرزند عزیز به نش�انی فردیس فلکه 5 خ قریشی مجتمع رفاه واحد  1 خواسته 
ها 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارات دادرسی گردشکار 
خواهان دادخواس�تی به خواس�ته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داش�ته که پس از ارجاع به 
این ش�عبه و ثبت به کالس�ه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت  مقرر دادگاه به تصدی امضاء 
کنندگان زیر تش�کیل است و با توجه به محتویات پرونده و مستندات موجود ختم رسیدگی را 
اع�الم و به ش�رح زیر مبادرت به صدور رای می نمای�د  رای دادگاه در خصوص دعوی بانک مهر 
اقتصاد با وکالت آقای محمد کاظم شریفی به طرفیت  مهدی خسروی به خواسته مطالبه بخشی 
از وجه یک فقره چک به ش�ماره 882001/735484 مورخ 92/11/7 به میزان دویس�ت و پنجاه 
میلیون ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه و دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر 
به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان داللت بر اش�تغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در 
مت�ن ان در مقاب�ل خواهان به عنوان دارنده دارد و با التفات به اینکه مس�تند مرقوم از هر گونه 
تعرض مصون مانده و به اصالت ان خدش�ه ای وارد نش�ده و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی 
معمول نش�ده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده اس�ت و دلیلی دایر بر پرداخت وجه چک مورد 
دعوی و تحصیل برائت ذمه از س�وی خوانده ابراز نگردیده لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت 
تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد  310 قانون تجارت و 
مواد 198 ، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 
و قانون استفساریه تبصره مذکور خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ شش میلیون و نهصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هفت 
میلیون و دویست هزار ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و نیز خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ 
تورم از تاریخ چک تا زمان وصول ان که توسط واحد اجرای احکام بر اساس شاخص بانک مرکزی 
محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در دادگاه 

تجدیدنظر استان البرز می باشد .
39 رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان فردیس – احمد مویدی

مفقودی
کارت خودرو س�واری پژو 405 نقره ای مدل 1389 ش�ماره پالک 49 – 726 ص 65 ش�ماره شاسی 
NAAM  01 CA 9 AR 329917 شماره موتور 12488338352 بنام سجاد جعفرپور فرزند علی 

ش ش 137 محل صدور گچساران مفقود و فاقد اعتبار می باشد .
دهدشت

آگهی ابالغ احضاریه به متهم 
نظر به اینکه در خصوص پرونده کالسه 960987420300976 موضوع اتهام مسعود باستان برای مورخ 1397/10/11 ساعت 11 صبح تعیین 
وقت گردیده و ابالغ احضاریه به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت ایش�ان ممکن نیس�ت بدین وسیله در راستای ماده 344 از قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب ) با قید نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی است ( به نامبردگان ابالغ تا در موعد مقرر در جلسه رسیدگی 

حضور یابند ضمنا کارت شناسایی خویش را به همراه داشته باشند .
قاضی دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر دهدشت ) 101 جزایی سابق ( 

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای عبدالمناف رحمتی سلیمان آبادی  دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 1/682/97 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد کریم رحمتی سلیمان آبادی بشناسنامه 1  در تاریخ 1361/09/18 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- گل پرور رحمتی س�لیمان ابادی فرزند محمد کریم ش ش 139 
2- عبداله رحمتی سلیمان ابادی فرزند محمد کریم ش ش 1 3- خورشید رحمتی سلیمان ابادی فرزند محمد کریم ش ش 4 4- خاور رحمتی 
سلیمان ابادی فرزند محمد کریم ش ش 5 5- گل چین رحمتی سلیمان ابادی فرزند محمد کریم ش ش 154 6- جمشید رحمتی سلیمان 
ابادی فرزند محمد کریم ش ش 4 7- احمد رحمتی سلیمان ابادی فرزند محمد کریم ش ش 6 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه 

به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
7/526/ ک رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کنگاور

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه پرونده 1/1037/97 شماره دادنامه 214 – 97/3/29 خواهان مجید نوروزی خوانده شرکت زانیار عمران غرب خواسته مطالبه خواهان 
دادخواس�تی با موضوع فوق تس�لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول شورای حل اختالف کنگاور ارجاع گردیده 
و با تعیین وقت رس�یدگی با عدم حضور خوانده دعوی النهایه منجر به اصدار دادنامه ش�ماره 214 – 97/03/29 گردیده و لحاظ درج مفاد 
دادنامه مرقوم در روزنامه مورخ 97/08/01 با عدم تجدیدنظرخواهی خوانده دعوی و قطعیت ان منجر به صدور اجراییه گردیده است فلذا 
نظر به مراتب مقرر است دستور فرمایید عین مفاد اجراییه یک نوبت در روزنامه حمایت درج و نسخه دوم آگهی جهت بهره برداری قضایی 

به این شعبه ارسال گردد .
7/527/ ک رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کنگاور

1- دادنامه
مرجع رسیدگی : شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز مرجع کاشف: پلیس آگاهی کرمان متهمین : آقایان 1- علی رضا معین 
الدینی فرزند اصغر 2- حس�ن مصلحی راوندی فرزند محمد )مجهول المکان( اتهام : مباش�رت در قاچاق کاالی گمرکی گردشکار پرونده : 
حسب محتویات پرونده مامورین انتظامی استان کرمان یک دستگاه خودرو تریلی ولوو اف هاش 480 از شخصی به هویت آقای علی رضا 
معین الدینی فرزند اصغر را به ظن قاچاق کش�ف و توقیف نموده و مراتب را طی گزارش ش�ماره 962917156049978 مورخه 96/12/7 به 
تعزیرات حکومتی اعالم می دارند که با ارجاع پرونده به این ش�عبه و ثبت به کالس�ه فوق الذکر، شعبه وارد رسیدگی گردیده و مبادرت به 
اخذ دفاعیات از متهم موصوف می نماید نامبرده اظهار داشت »این خودرو را شخصی به نام حاج حسن راوندی مصلحی در تهران برای من 
خریداری نمود و سند آنرا بنام من زد و در زمان خرید یک عدد قولنامه دستی با وی تنظیم نمودیم که بعد از اینکه سند و پالک را بنام من 
زد قولنامه را از من گرفت و به من گفت من خودم خودروها را وارد و کارهای قانونی آنها راانجام داده و تحویل مشتری می دهیم« در ادامه 
رسیدگی نامبرده چندین نفر شاهد را به شعبه معرفی که گواهی آنها اخذ وضم سابقه گردیده و بهای مال مکشوفه را شعبه از گمرک کرمان 
اس�تعالم که مرجع اخیر در پاس�خ، کاالی مکش�وفه را مبلغ 4426310400 ریال ارزیابی و اعالم می نماید. با احضار آقای مصلحی راوندی، 
نامبرده در آدرس اعالمی شناس�نایی نگردیده و مامورین موفق به جلب مش�ارالیه نمی گردند که نهایتاً شعبه از طریق نشر اگهی نامبرده 
را احضار که با توجه به بذل مهلت قانونی و عدم حضور مش�ارالیه جهت اخذ دفاعیات و توضیحات الزم و با بررس�ی مجموع اوراق پرونده 
شعبه ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای شعبه در خصوص اتهام آقایان 
1- علی رضا معین الدینی فرزند اصغر 2- حسن مصلحی راوندی فرزند محمد مبنی بر مباشرت در قاچاق کاالی گمرکی شامل یک دستگاه 
خودروی تریلی اف هاش 480 با عنایت به گزارش کشف مرجع انتظامی به شماره مذکور در گردشکار و با توجه به اظهارات مقرون به واقع 
متهم ردیف اول و احراز صداقت گفتار مشارالیه و همچنین استماع گواهی شهود پرونده و احراز وقوع تخلف از ناحیه متهم ردیف دوم از 
ناحیه این شعبه و با امعان به دیگر قرائن وشواهد موجود در پرونده این شعبه اتهام وارده به آقای حسن مصلحی راوندی را محرز و مسلم 
دانس�ته و ضمن انطباق عمل وی با بند الف ماده 113 قانون امور گمرکی و به اس�تناد بند ب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کاال وارز مصوب 
1392 مشارالیه را به پرداخت مبلغ 4500000000 ریال جزای نقدی )چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال( و ضبط کاالی مکشوفه در حق دولت 
محکوم می نماید و در خصوص اتهام آقای علی رضا معین الدینی با توجه به عدم احراز قصد نامبرده و فقدان سوءنیت مشارالیه و عدم احراز 
وقوع تخلف از ناحیه مش�ارالیه و اینکه نامبرده مورد اغفال و فریب قرار گرفته اس�ت و همچنین با توجه به فرمان عفو مقام معظم رهبری 
در خصوص خریداران کامیونهای کشنده، که حسب نظر ریاست محترم قوه قضاییه )عفو مقام معظم رهبری )مدظله العالی( ناظر بر موارد 
مطروحه در سازمان تعزیرات حکومتی نیز می باشد وبدیهی است این مطلب منافاتی با پیگیری قاطعانه نسبت به مسببین اصلی ندارد( 
این ش�عبه موضوع مطروحه را مش�مول مقررات ماده 97 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 92 دانسته و با وصف مراتب و به استناد ماده 
مارالذکر قرار موقوفی نامبرده را صادر و مقرر می دارد خودرو به مشارالیه مسترد گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز ازتاریخ ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکوم علیه و اشخاص مذکور در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در شعب تجدیدنظر قاچاق 

کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.
254 رئیس شعبه ویژه قاچاق تعزیرات حکومتی کرمان- مهدی ایرانمنش

2- حصروراثت
آقای عارف شجاعی باغینی فرزند محمدرضا دارای شناسنامه 2980906492 بشرح دادخواست شماره 970445 مورخ 1397/7/25 توضیح 
داده شادروان محمدرضا شجاعی باغینی فرزند علی بشناسنامه 295 در تاریخ 97/7/15 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- عارف ش�جاعی باغینی فرزند محمدرضا ش.ش 2980906492 متولد 76/6/19 فرزند متوفی. 2- عصمت شیروانی سعادت 
آبادی فرزند محمد ش.ش 4 و شماره ملی 2993052772 متولد 35/3/3 مادر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد 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.
445 شورای حل اختالف شماره 27 شهرستان کرمان

3- حصروراثت
خانم ش�هناز رمضانی مظفرآبادی فرزند اصغر دارای شناسنامه 118 بشرح دادخواست ش�ماره 587/21/97 مورخ 1397/9/6 توضیح داده 
شادروان رضا رضائی زاده فرزند محمد بشناسنامه 5333 در تاریخ 1395/12/12 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- علی رضائی زاده فرزند رضا ش.ش 4820020102 متولد 1372 صادره از کرمان پسر متوفی. 2- احسان رضائی زاده فرزند رضا ش.ش 
4820037153 متولد 1376 صادره از کرمان پسر متوفی. 3- الهام رضائی زاده فرزند رضا ش.ش 4820015011 متولد 1370 صادره از کرمان 
دختر متوفی. 4- الهه رضائی زاده فرزند رضا ش.ش 4820057480 متولد 1384 صادره از کرمان دختر متوفی. 5- الناز رضائی زاده فرزند 
رضا ش.ش 4820066250 متولد 1388 صادره از کرمان دختر متوفی. 6- شهناز رمضانی مظفرآبادی فرزند اصغر ش.ش 118 متولد 1353 
صادره از راین همسر متوفی. 7- طاهره دیگوئی شبانی فرزند خانعلی ش.ش 143 متولد 1330 صادره از ماهان مادر متوفی.  لذا مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد 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.
587 شورای حل اختالف شماره 21 شهرستان کرمان

4- حصروراثت
خانم ایراندخت دادبین فرزند قاسم دارای شناسنامه 287 بشرح دادخواست شماره 97/18/785 مورخ 1397/8/27 توضیح داده شادروان 
محمود کریمی گوغری فرزند حسین بشناسنامه 6079616981 در تاریخ 97/4/31 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- ایراندخت دادبین فرزند قاسم متولد 1323 صادره از کرمان ش.ش 287 همسر متوفی. 2- مسعود کریمی گوهری فرزند محمود متولد 
1347 صادره از کرمان ش.ش 59 فرزند ذکور متوفی. 3- مهرداد کریمی گوهری فرزند محمود متولد 1348 صادره از کرمان ش.ش 64 فرزند 
ذکور متوفی. 4- لیلی کریمی گوهری فرزند محمود متولد 1351 صادره از کرمان ش.ش 1275 فرزند مونث متوفی. 5- محمد ناصر کریمی 
گوهری فرزند محمود متولد 1357 صادره از کرمان ش.ش 39590 فرزند ذکور متوفی. 6- محسن کریمی گوهری فرزند محمود متولد 1359 
صادره از کرمان ش.ش 1172 فرزند ذکور متوفی. تعداد وراث 6 نفر می باشد.  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.
785 شورای حل اختالف شماره 18 شهرستان کرمان

مفقودی کارت هوشمند
کارت هوشمند ناوگان باری به شماره پالک 91- 274 ع 64 به شماره هوشمند 2066438 این جانب 
آقای عرفان س�رخوش کدملی 5040719701 نام پدر علی محل صدور پارس آباد مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
پارس آباد

مزایده اموال منقول و غیر منقول 
در خصوص پرونده کالس�ه بایگانی 920283موضوع مزایده اموال ش�رکت نان حجیم له  بانک ملی شعبه مرکزی رشت واقع در حسن رود 
شهرک صنعتی بندر انزلی شرکت نان حجیم صورت برداری از ماشین آالت و تاسیسات نظریه کارشناسی به شرح زیر می باشد الف: ماشین 
آالت:1- دو  دس�تگاه میکس�ر اسپیرال مارک kumaya ترکیه هر یک به ظرفیت 200 کیلوگرم با بال برنده هیدرولیک و تجهیزات مربوطه 
بارش 378.000.000 ریال 2- یک دستگاه قطعه کن خمیر دیوایدر kumaya تریکه تیپ DM -2000  سال ساخت 2003 میالدی به ظرفیت 
1600ت�ا 2800 قطعه در س�اعت و مجهز به دو عدد هاپر  به ظرفیت 50 و 200 کیلوگرم و دیگر تجهیزات ب�ه ارزش 63.000.000 ریال 3- یک  
دس�تگاه ماش�ین گرد کن خمیر مارک  KUMAYA تکیه تیپ CM 3000  ساخت سال 2003 میالدی به ارزش 58/800/000 ریال 4- یک 
دستگاه ماشین رول کن خمیر مارک KUMAYA ترکیه به ارزش 55.000.000 ریال 5- سه دستگاه فر تمام اتوماتیک سه قلو چهار طبقه 
مارک KUMAYA ترکیه مئل BRK 100 هر یک به ابعاد تقریبی 2.50*2*3 متر  مجهز به نمایشگرهای  دیجیتالی درجه حرارت به همراه 
یکدس�تگاه مشعل دوگانه سوز دس�تگاه دارای چهار طبقه و بدنه خارجی از ورق استنلس استیل و کانال کشی مربوطه و دیگر تجهیزات 
جانبی به ارزش 682/500/000 ریال 6- یکدس�تگاه فر  طبقاتی چهار طبقه و دو دس�تگاه فر گردان همگی  مارک KUMAYA ترکیه با 
مشعل و تمعلقات  و نمایشگرهای مختلف از جنس استنلس استیل با کانال کشی های مربوط به ارزش 567.000.000 ریال 7- یک  دستگاه 
نوار نقاله حلزونی انتقال آرد به قطر 20 سانتیمتر و طول 3 متر   با هایر 500 کیلوگرمی و الکتروموتور تسمه ای  به ارزش 90/000/000 ریال 
8 دستگاه خنک کننده نان اسپیرال ساخت صنایع ماشین سازی امیدی با مشخصات فنی ذیل طول باند 130 متر عرض باند 70 سانتی متر 
ارتفاع 80/2 متر عرض دستگاه 80/4  متر و طول 50/5 متر دستگاه مجهز به تابلو برق با سیستم کنترل PLC و تابلوی فرمان تاچ اسکرین 
و با ارزش 1.005.000.000 ریال 9-  دس�تگاه بس�ته بندی اتوماتیک نان مارک BA21 ساخت ایران به ارزش 30.000.000 ریال 10-  دستگاه فر  
تمام اتوماتیک تولید نان لواش ساخت صنایع ماشین سازی برادران زندی با توجه به اینکه دستگاه ذکر شده به مدت 5 سال بدون استفاده 
  GH13 نگهداری شده است نیاز به سرویس و راه اندازی مجدد دارد به ارزش 443/000/000  ریال 11 دستگاه تمام اتوماتیک تولید نان قندی
ساخت صنایع ماشین سازی برادران زندی به همراه دستگاه خنک کننده سه طبقه 20 متری با توجه به اینکه دستگاه ذکر شده به مدت 5 
سال بدون استفاده نگهداری شده است نیاز به سرویس و راه اندازی مجدد دارد به ارزش 836.000.000 ریال 12- 36  عدد گاری سزده  طبقه 
مخصوص حمل خمیر نان به ابعاد 170*60*70 سانتی متر به همراه 60 عدد سینی مربوط به ارزش 102/000/000  ریال 13 لوازم آزمایشگاهی 
شامل دو دستگاه او آریا طب یک دستگاه ترازوی دیجیتال BANDS با دقت 1000/1 گرم یک عدد PH متر کدل  بهینه 2000 یک دستگاه 
آب مقطرگیری طب آش�نای ممتاز یک دس�تگاه هود ایستاده با شیرآالت یک عدد هات پلیت طب آشنای ممتاز  یک  عدد آنکوباتور نیمه  
ایستاده یک دستگاه حمام 8 خانه استیل  و اتوکالو ریحان  طب کال به ارزش 60.000.000 ریال الزم به توضیح است که دستگاه انتقال خمیر ذکر 
شده در صورتجلسه مورخه 26/02/97  به صورت مستهلک و غیر قابل استفاده در داخل سالن و سوله نگهداری می شود که قابل ارزش گذاری 
نمی باشد ب:  تاسیسات 1-  انشعاب برق سه فاز قدرت 80 کیلو وات به همراه یک دستگاه ترانسفورماتور هوایی و مجموعه تابلوهای برق و کابل 
کشی های کارخانه به ارزش 352/150/000 ریال2-  انشعاب گاز به ظرفیت 65 متر مکعب در ساعت با لوله کش های آن در کل کارخانه به ارزش 
172/900/000 ریال 3-  انشعاب آب یک اینچ به همراه مجموعه دستگاه سختی گیر آب دو دستگاه الکترو پمپ و لوله کشی ها و شیر آالت و تابلو 
برق مربوطه در کل کارخانه به ارزش 129/500/000  ریال 4-  یک دستگاه موتور ژنراتور با دیزل 6 سیلندر  مدل RABA  کوپله شده به ژنراتور 
سه فاز ستامپفور به قدرت 160KVA   به همراه منبع سوخت مربوطه باتوجه به اینکه دستگاه وق به مدت 5 سال بال استفاده مانده است نیاز به 
سرویس و راه اندازی مجدد دارد به ارزش 290/000/000 ریال تذکر مهم با توجه به اینکه ارزیابی اعیانات موجود در کارخانه خارج از صالحیت کاری 
اینجانب بوده  فلذا بر اساس درخواست کتبی شماره 102-97 مورخ 27/02/97  اینجانب و دستور حامش نامه فوق االشاره توسط مقام محترم 
قضایی ذیربط اینجانب به عنوان کارشناس و ارزیاب خبره فن نسبت با ارزیابی اعیانات صدراالشعار  مبادرت نموده ام ج-کارخانه نان حجیم واقع 
در شهرک صنعتی حسن رود 1-  سالن اصلی به مساحت حدود 462/50 = 37* 12/50 متر مربع دارای مشخصات ذی ربط می باشد ارتفاع کناری 
سالن 6/30 متر ارتفاع تاج سالن 7/50 متر کف سالن مفروش  با موزاییک بدنه تا ارتفاع 3 متر کاشی و بقیه بندی با فرم فلزی زیر سقف با شیشه زیر 
سقف با ورق آذران پالستیک کمپارس سر بندی فلزی و پوشش ایرانیت با داممنه حدود 0/70  متر 2-  دارای دو سالن به صورت بچه سوله  با ارتفاع 
کناری 4/00 متر ارتفاع تا ح 4/50 متر در قسمت شرق و غرب سالن اصلی را به مساحت 407/00 = )5/50 * 37/00 ( * 2 مترمربع طبق مشخصات 
اجرائی سالن اصلی ولی تقسیم بندی شده برای مصارف مختلف از جمله انبار تحویل بار انبار آراد اطاق تخمیر و غیره 3- قسمت اداری و خدماتی 
در انتهای سالن اصلی در قسمت شمالی یک دهنه از  ساختمان سوله به  ابعاد 286/70 = 23/50 * 601* 2 مترمربع به صورت دو طبق به عنوان 
قسمت اداری و خدماتی به شرح ذیل  طبقه همکف دارای آشپزخانه سالن غذاخوری کارگران و یکدستگاه  توالت و دستشویی بدنه سقف  سیمان 
کاری و کنیتکس کف سرامیک به همراه آزمایشگاه در ضلع شرقی سالن اصلی که با کف سرامیک بدنه کاشی و غیره که توسط یک دستگاه پله 
چوبی به طبقه اول قابل دسترسی می باشد طبقه اوالتاق  کامندان و مدیریت طبق مشخصات اجرایی طبقه همکف می باشد انبار و رختکن کارگران 
مرد 46/00 متر مربع با کف و نمای سیمانی سربندی چوب و پوشش ایرانیت اظالعات سرویس های بهداشتی توالت و حمام به مساحت 53/00 
متر   با مشخصات ردیف باال در خاتمه به استحضار می رساند که کارخانه دارای عرصه و اعیانات  به شرح زیر می باشد 1- مساحت عرصه 966 
مترمربع که ارزش  ان  به نرخ روز توسط دفاتر مستقر در شهرک باید استعالم گردد 2-  اعیانات  شامل سالن اصلی و بچه سوله  قسمت اداری و 
خدماتی آزمایشگاه نگهبانی  و اطالعات انبار  سرویس های بهداشتی توالت و حمام انبار و رختکن کارگران قسمت آقایان کال به میزان 1256/50  
مترمربع ارزش ریالی آن به شرح زیر می باشد 1- ارزش ساختمان سالن اصلی 1/618/750/000 ریال 2-  ارزش ساختمان بچه سوله 814/000/000 
ریال 3- ارزش ساختمان اداری و خدماتی 573/400/000 ریال 4 ارزش ساختمان جانبی 247/500/000 ریال  5 محوطه سازی و دیوارکشی کال  
یک قلم 243/750/000  ریال جمع کل ردیف های  11 الی 5: سه  میلیارد دو چهارصد و نود و هفت میلیون و چهارصد هزار ریال 3/497/400/000 
ریال تمام سر جمع کل ردیف ها به شرح زیر می باشد جمع کل ارزش محاسبه شده در ردیف الف 4/370/000/000  ریال جمع کل ارزش محاسبه 
شده در ردیف ب 944/550/000  ریال جمع کل ارزش محاسبه شده در ردیف ج 3/497/400/000  ریال نظریه کارشناس با توجه به توضیحات فوق 
االشاره در نظر گرفتن سال ساخت استهالک  جهیزات و شرایط روز بازار در جمیع جهات ممکنه شامل ارزیابی ماشین آالت تاسیسات و اعیانات 
با توجه به ردیف های ردیف های الف ب ج کال  به مبلغ هشت میلیارد و هشتصد و یازده میلیون و نهصد و پنجاه هزار  ریال 8/811/950/000 ریال 
برآورد و میزان  محکوم به پرونده نیز 25/374/795/590 ریال   و نیم عشر دولتی به مبلغ 1/268/739/779  ریال و اعالم نظر می گردد خریداران 
می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده از اموال مشروحه به نشانی فوق الذکر باال بازدید سپس در جلسه مزایده مورخ 1397/9/21 ساعت 10:00  الی 
11:00  صبح که مقر آن دائره اجرای احکام مدنی شعبه دوم حقوقی دادگستری بندر انزلی تعیین گردیده شرکت نمایند در زمان مزایده به فروش 
خواهد رسید برنده مزایده شخصی خواهد بود که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را در روز مزایده به حساب سپرده 
دادگستری واریز و قبض را در وقت اداری همان روز به اجرای احکام مدنی   شعبه دوم حقوقی دادگستری بندر انزلی ارائه نماید و مابقی مبلغ را 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده تودیع نماید کلیه هزینه های قانونی به عهده خریدار میباشد 
ح  5276  دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری بندر انزلی- نیک کار

آگهی مزایده فروش مال غیر منقول نوبت اول 
در ارتباط با اجرائیه صادره به شماره 9710421420200043-02/03/97 موضوع کالسه اجرایی 970428 مطروحه  در شعبه متمرکز اجرای احکام 
مدنی دادگستری لنگرود له  داد برده مجتبی ایلخانی فرزند خلیل اله با وکالت آقای فرهاد بهگر دادباخته به هویت حمید رضا آذر زرتشت فرزند 
حسین محکوم است به تادیه مبلغ 150/174/983 ریال به عنوان اصل خواسته مبلغ 095/411/32 ریال بابت هزینه های دادرسی مبلغ 000/000/22 
ریال بابت حق الوکاله وکیل و نیز خسارات تاخیر تادیه برابر مفاد اجراییه اصداری  لغایت اجرای حکم جمله ای در حق محکوم له همچنین مکلف  
است به تادیه نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت به مأخذ پنج  درصد محکوم به مقرر  نظر به تعرفه ملک از ناحیه شخص ثالث نعمت اله کاظمی 
مازی فرزند نوراله  به موجب تصویر مصدق یک فقره بیع نامه عادی مورخ 25/09/96 متعاقباً توقیف مال و تعیین حافظ اموال برابر صورتجلسه 
تنظیمی شماره 150/5/8703/97- 18/05/97 کالنتری 11 شریعتی لنگرود مضبوط در پرونده اجرایی شامل یک قطعه زمین به مساحت 5800 
مترمربع واقع در لنگرود لیالکوه پایین سرای لیال کوه معروف به صادق علی سرا واحد اجرای احکام مدنی دادگستری لنگرود بر مبنای نظریه ابرازی  
کارشناس رسمی دادگستری و به منظور استیفای محکوم به موضوع پرونده به شرح زیر مبادرت به انجام برگزاری مزایده می نماید ملک مورد 
مزایده عبارت است از یک قطعه زمین باغ چای به مساحت 5800 متر مربع که برابر فروش نامه مورخ 25/09/96  از سوی مالک قبلی آقای محسن 
پیشداد  فرزند غضنفر به ثالث تعرفه کننده نعمت اله کاظمی مازی    فرزند نوراله  واگذار و حدود اربعه آن عبارت است از شماال به جاده اصلی 
جنوبا به ملک آقای باقرخانی شرقا به ملک آقای احمد پور و غربا به ملک  رمضان اکبری قطعه زمین مزبور برابر صورتجلسه فوق الذکر توقیف و در 
اختیار دهیار  محل امین  و حافظ مال آقای صالح فاریابی فرزند اسد اله قرار گرفته است ارزش ملک بنابر اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری 
به ازای هر متر مربع 25 هزار تومان و جمعا 000/000/450/1 ریال به حروف معادل یکصد و چهل و پنج میلیون تومان برآورد و تقویم  گردیده است 
ملک موصوف  از طریق مزایده و از  قیمت پایه به شرح از پیش گفته به معرض فروش گذاشته خواهد شد و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید برنده مزایده اعالم می گردد ضمنا  10 درصد مبلغ خریداری فی المجلس از برنده مزایده اخذ و برنده  مکلف است ظرف مهلت  حداکثر یک 
ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن اقدام نماید در صورت عدم پرداخت 10 درصد پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد طالبین  می توانند به مدت 5 روز قبل از تاریخ مزایده در دفتر اجرای مدنی دادگستری لنگرود حاضر  و هماهنگی الزم را جهت بازدید 
از ملک معمول نمایند مزایده در تاریخ 27/09/1397  از ساعت  11 صبح الی 12 ظهر   در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

لنگرود برگزار و این آگهی برای یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی به منظور اطالع عمومی درج  خواهد شد 
ح  5277  دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لنگرود- محمدرضا آریاز

آگهی مزایده فروش اموال غیر منقول نوبت اول 
در ارتباط با اجرایی صادره به ش�ماره 9510421420200216- 16/07/96 مطروحه در کالس�ه اجرایی 950232/5  شعبه دوم اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان لنگرود له دادبرده  اسماعیل اسدی فرزند رضا شخص دادباخته به هویت  احمد آقا محمدی فرزند قرچعلی  محکوم است 
به تادیه  مبلغ 000/000/250/6 ریال به عنوان اصل خواسته مبلغ 000/450/187 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارات تاخیر تادیه وجه یک فقره 
چک موضوع پرونده از تاریخ صدور15/06/1394  لغایت اجرای حکم جملگی   در حق محکوم له  همچنین مکلف است به تادیه  مبلغ نیم عشر 
اجرایی در حق صندوق دولت به مأخذ پنج  درصد محکوم به مقرر نظر به تعرفه اموال غیر منقول از ناحیه شخص ثالث با نسبت فرزند محکوم علیه 
به هویت علیرضا آقا محمدی فرزند احمد به موجب تصویر مصدق پنج  فقره بیع  نامه عادی ابرازی  به همراه نقشه های ترسیمی  و نیز یک فقره 
سند رسمی صادره به شماره چاپی 745773 سری الف /94 متعاقبا توقیف    اموال و بازداشت سند تعرفه شده و تعیین امین و حافظ مال   برابر 
صورتجلسه تنظیمی 4537/55/401 مورخ 28/11/96 کالنتری 13 چاف  و چمخاله مضبوط  در پرونده اجرایی و واحد اجرای مدنی دادگستری 
لنگرود بر مبنای نظریه ابرازی  کارشناس رسمی دادگستری به شماره 1055 مورخ 25/2/97 به منظور استیفای محکوم به فوق االشعار و بشرح  
امالک مشروحه زیر شامل قطعات منفک و همجوار در رادار کومه چاف شهرستان لنگرود مبادرت به انجام و برگزاری مزایده می نماید 1- قطعه اول 
به مساحت 72/414 متر مربع با حدود اربعه مطابق نقشه ابرازی جمعاً به ارزش 600/649/74 تومان 2- قطعه دوم به مساحت 90/453 مترمربع با 
حدود منعکس در نقشه ارائه شده به ارزش 000/163/77 تومان 3- قطعه سوم به مساحت 83/140 متر مربع مشتمل بر یک واحد مسکونی نیمه 
کاره در حد سفت کاری با بلوک و سربندی چوبی و پوشش حلب  به منظور سرایداری ارزش عرصع 008/532/22  تومان ارزش اعیانی 25 میلیون 
تومان ارزش مجموع این قطعه 800/532/47  تومان تقویم و معین گردیده است 4- قطعه چهارم به مساحت 28/392 متر مربع با حدود مشخص 
شده در نقشه ابرازی جمعا به ارزش 400/610/70  5-  قطعه پنجم به مساحت 18/389 متر مربع با حدود اربعه مطابق نقشه موجود و به ارزش 
مجموع 000/836/77    تومان 6-  قطعه ششم دارای پالک ثبتی 4594/184 فرعی از اصلی بخش 15 گیالن به مساحت 33/790 مترمربع دو  بر 
و مشرف  به خیابان 12 متری دارای اعیان احداثی بشکل مسکونی  برخوردار از دو طبقه نیمه تعمیر در حد سفت کاری با بلوک و سربندی فلزی و 
پوشش حلب که  ارزش عرصه  و اعیان ملک جمعا  به میزان 600/872/322 تومان تقویم و معین گردیده است امالک  موصوف  از طریق مزایده و 
از  قیمت پایه به شرح از پیش گفته به معرض فروش گذاشته خواهد شد و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده اعالم می گردد 
ضمنا  10 درصد مبلغ خریداری فی المجلس از برنده مزایده اخذ و برنده  مکلف است ظرف مهلت  حداکثر یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن 
اقدام نماید در صورت عدم پرداخت 10 درصد پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد طالبین  می توانند به 
مدت 5 روز قبل از تاریخ مزایده در دفتر اجرای مدنی دادگستری لنگرود حاضر  و هماهنگی الزم را جهت بازدید از ملک معمول نمایند مزایده در 
تاریخ 28/09/1397  از ساعت  11 صبح الی 12 ظهر   در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لنگرود برگزار و این آگهی برای یک 

نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی به منظور اطالع عمومی درج  خواهد شد 
ح  5278  دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لنگرود- محمدرضا آریاز

آگهی حصر وراثت
اقا /خانم زهرا پور شیوائی      به شماره شناسنامه 569   فرزند  کریم از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادوران کریم پور شیوائی فرزند حسن در تاریخ 97/8/7             در شهرستان الهیجان فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه 
شده اند : 1- علی پور شیوائی شماره شناسنامه 77 فرزند کریم فرزند پسر متوفی 2- رحیم پور شیوائی شماره شناسنامه 718 فرزند کریم فرزند 
پسر متوفی 3- حسن پور شیوائی شماره شناسنامه 690 فرزند کریم فرزند پسر متوفی 4 – لیال پور شیوائی شماره شناسنامه 2721531301 فرزند 
کریم فرزند دختر متوفی 5- جمیله جمالی شادهی شماره شناسنامه 15 فرزند علی اکبر همسر متوفی 6- زهرا  پور شیوائی شماره شناسنامه 
569 فرزند کریم فرزند دختر متوفی و به غیر از وراث نامبرده  باال ورثه دیگری ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی 
و ثبت ان بشماره 970872 مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دراد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه یازده شورای حل اختالف الهیجان تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت 

برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح     5279       قاضی شورای حل اختالف شعبه یازده شهری الهیجان- مجتبی احمدی

اجرائیه
شماره بایگانی شعبه 960884  مشخصات محکوم له / محکوم لهم 1- بانک شهر سرپرستی منطقه 7 قزوین با ریاست سعید نوری نشانی قزوین 
نبش چهار راه فلسطین طبقه فوقانی شعبه مرکزی سرپرستی بانک شهر مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 1- محدثه درج در نام پدر بهرام 
2- لیال آذربایجانی نام پدر رمضان نشانی گیالن الهیجان خ سردار جنگل عکاسی بهنام فیلم 3- علی نصرتی فالح کار نام پدر عطاء اهلل نشانی 
گیالن الهیجان خ فیاض نبش ک 13 مجتمع نصرتی مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم لهم هادی پور سلیمان چافی نام 
پدر حسینعلی نشانی الهیجان خیابان شهید بهشتی نبش بهشتی هفتم طبقه اول نوع رابطه وکیل محکوم له / محکوم لهم بانک شهر سرپرستی 
منطقه 7 قزوین با ریاست سعید نوری محکوم به بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 1397034000909131 و شماره دادنامه مربوطه 
9709975278100183 محکوم علیه ها متضامنا محکوم هستند به پرداخت 1- مبلغ 189/022/417 ریال یکصد و هشتاد و نه میلیون و بیست و 
دو هزار و چهار صد و هفده ریال بابت اصل خواسته و 2- همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/8/9 لغایت زمان اجرای حکم روزانه به مبلغ 
105/063 ریال که محاسبه و اخذ ان به عهده اجرای احکام مدنی می باشد 3- 4/014/310 ریال هزینه دادرسی 4- 5/736/000 ریال حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان و پرداخت نیم عشر  در حق دولت دبیر شعبه اول شورای حل اختالف الهیجان- سمیه عاشوری –قاضی شعبه اول شورای 
حل اختالف الهیجان- جواد پور سجاد محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :. 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد) در ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند  که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول ، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد شخص ثالث دارد  و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هر دو مجازات می شود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت  مالی 
1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 

کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (.
ح  5280    شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان الهیجان 

اجرائیه
ش�ماره بایگانی ش�عبه 970226 مش�خصات محکوم له /محکوم لهم 1- سید حسین فالح فربد نام پدر س�ید احمد نشانی استان گیالن 
شهرستان الهیجان شهر الهیجان لیالستان جنب ماشین سازی منزل مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم 1- محمد غالمی چهارده نام 
پدر صفر نشانی مجهول المکان محکوم به بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 1397034000908918 و شماره دادنامه مربوطه 
9709975278100428 محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت 1- مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار تومان بابت اجور معوقه 2- مبلغ س�ه 
میلیون و س�یصد هزار تومان بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 95/11/5 لغایت 96/10/5  3- 477/500 ریال هزینه دادرس�ی در حق 
خواهان و پرداخت نیم عش�ر در حق دولت دبیر ش�عبه اول ش�ورای حل اختالف الهیجان- سمیه عاشوری –قاضی شعبه اول شورای حل 
اختالف الهیجان- جواد پور سجاد محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :. 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد) در ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند  که اجرای حکم و اس�تیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول ، به طور مش�روح مش�تمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد شخص ثالث دارد  و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست 
اعس�ار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواس�ت محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 
4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد) ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری درجه ش�ش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به  یا هر دو مجازات می شود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت  مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (.
ح   5281   شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان الهیجان 

آگهی مزایده
   درپرونده کالسه 960213/شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان کالله محکوم علیهم رحمان بردی قوالق وغیره محکوم اند بپرداخت 
مبل�غ720/821/500 ریال درحق محکوم له کوچک بهلکه وغیره وپرداخت مبلغ17/862/350 ریال بابت هزینه های اجرایی درحق دولت 
که درقبال آن1قطعه زمین مزروعی بمساحت64500مترمربع داخل درمحدوده پالک مشاعی 218/166-اصلی واقع دراراضی قریه گینک 
لیگ متعلق به محکوم علیهم توقیف گردیده است که ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد1-حسب نظریه کارشناسی مورد 
مزایده مبلغ 2/579/440/000ریال  اعالم گردیده اس�ت2-مزایده ازمبلغ اعالمی کارش�ناس شروع وبه باالترین قیمت پشنهادی فروخته 
میش�ود3-موعد مزایده روزدوشنبه مورخه97/09/19 ساعت10الی11ظهر میباش�د4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری کالله 
میباشد5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند 6-این آگهی فقط در1نوبت منتشر میشود 7- مزایده 
مذکور برای نوبت دوم برگزارمیگردد8-برنده مزایده مکلف است10 درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری کالله تودیع 
الباقی را درمهلت 1ماهه بحساب مذکور واریز وفیش آنرا تحویل اجرای احکام مدنی دادگستری کالله نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به قربانعلی مهاجرمنقوش 
   خواهان علی رضا نجفی دادخواس�تی بطرفیت خوانده قربانعلی مهاجر منقوش فرزند صفر بخواس�ته مطالبه وجه چک مطرح که به این 
شعبه ارجاع وبشماره پرونده کالسه 9709981720900487بایگانی970501/شعبه9 شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان 
گرگان ثبت و وقت رس�یدگی مورخ1397/10/10ساعت10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه 
پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
8-مسئول دفترشعبه9 شورای حل اختالف شهرستان گرگان-فالح

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت اعظ�م س�ادات صدق�ی فرزن�د س�ید حس�ین بش�رح دادخواس�ت تقدیم�ی ثبت ش�ده بکالس�ه 
9709981721100613بایگانی970617/ازاین دادگاه درخواس�ت  گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان سید حسین 
صدقی فرزند س�ید علی بشمارشناسنامه 744پیرو دین اسالم درآخرین اقامتگاه دائمی خود شهرستان گرگان درتاریخ1395/6/5بدرود 
حی�ات گفت�ه وورث�ه حی�ن الف�وت آن مرح�وم منحصراس�ت به1-س�ید محم�د صدقی ف س�ید حس�ین ک�د مل�ی0044506619ت 
ت1342/7/18پسرمتوفی2-س�ید علی صدقی ف سید حسین کد ملی 0082064377ت ت1364/11/11پسرمتوفی3-سید مهدی صدقی 
ف س�ید حس�ین کد ملی0012667196ت ت 1369/08/14پس�رمتوفی4-اعظم سادات صدقی ف سید حس�ین کد ملی0075573301ت 
ت1363/03/15 دختر متوفی5-اکرم الس�ادات صدقی ف س�ید حس�ین کد ملی0044455895ت ت1339/11/22دخترمتوفی6-اشرف 
الس�ادات صدقی ف س�ید حس�ین کد ملی 0065536953ت ت1338/1/30دخترمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت 
مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به این 

دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 9-مسئول دفترشعبه11شورای حل اختالف گرگان-شعبان زاد

آگهی ابالغ دادخواست تجدید نظر خواهی
   بدینوس�یله به تجدید نظرخواندگان مس�عود مس�توفی ش�مس فرزند خانعلی ورجبعلی عالء الدین فرزند قربان وعباسعلی مالک فرند 
حسینعلی وفرشته ناصحی فرزند یحیی ابالغ میگردد تجدید نظرخواه اداره منابع طبیعی گرگان دادخواستی مبنی برتجدید نظرخواهی 
ازدادنام�ه 9509970056100807بایگانی950297/صادره ازش�عبه 2دادگاه عمومی حقوقی گرگان تقدیم این دفترنموده که نظربه مجهول 
المکان بودن تجدید نظرخوانده بدینوسیله موارد فوق به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف ده روز ازتاریخ انتشارآگهی به دفترشعبه 2مراجعه 
نموده وبا مالحظه ودریافت نسخه ثانی دادخواست وضمایم چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دفترتقدیم نماید درغیراینصورت پرونده بدون 

پاسخ تجدید نظرخواهی به دادگاه تجدید نظر استان گلستان ارسال میگردد.
9995- مدیر دفترشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی ابالغ دادخواست تجدید نظرخواهی
  درپرونده کالس�ه 960776/تجدید نظرخواهی صدف آرمان پور وغیره بوکالت ازابوالقاس�م بهرامی کرمانش�اهی نسبت به دادنامه شماره 
9709970056300884صادره ازش�عبه 4دادگاه حقوقی گرگان بدینوس�یله به تجدید نظرخوانده مجهول المکان شرکت آریا اقتصاد آرتا 
ایرانیان با انتش�ار یکنوبت آگهی دریکی ازروزنامه کثیراالنتش�ار موارد فوق به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف10روز ازتاریخ انتشارآگهی به 
دفترشعبه 4حقوقی مراجعه نموده وبا مالحظه ودریافت نسخه ثانی دادخواست تجدید نظرخواهی وضمائم چنانچه پاسخی دارد کتبا به این 

دفترتقدیم نماید درغیراینصورت پرونده بدون پاسخ تجدید نظرخواهی به دادگاه تجدید نظراستان گلستان ارسال میگردد.
9999-مدیردفترشعبه چهارم دادگاه حقوقی گرگان-هوزیاری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به حسین تاجیک نژاد
   خواهان/شاکی تعاونی اعتبارامید جلین گرگان درحال تصفیه باوکالت مع الواسطه موسسه اعتباری کاسپین دادخواستی بطرفیت خوانده 
زهرا تاجیک وعلی اصغر بشکنی وحسین تاجیک نژاد فرزند خلیل به خواسته/اتهام مطالبه وجه سفته -مطالبه خسارت دادرسی-مطالبه 
خسارت تاخیرتادیه مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کالسه9709980056100119بایگانی970120/شعبه2دادگاه عمومی حقوقی 
گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ15/ 1397/10ساعت10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده حس�ین تاجیک نژاد ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی میگردد 
تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتش�ارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست وضمائم را 

دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
9993-منشی دفترشعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   درکالس�ه پرونده9709980059500518وش�ماره بایگانی970720/شعبه اول دادگاه حقوقی گرگان بدینوسیله به محمد صادق خدا دادی 
وحشمت اله لطفی وسهیل سعدی نژاد فرزند امیرهوشنگ ومهدی سپهر فرزند محمد باقر وماهور وهمتا وهستی وامید وسرود ونگین ونازنین 
ونیما همگی لطفی مجهول المکان اخطارمیگردد خواهان ماتیو وپریس�ا وآریو همگی ش�رفی واشرف سادات میرقاسمی بطرفیت شما به 
خواسته تایید تاریخ تنظیم مبایعه نامه ومطالبه خسارات دادرسی به دادگستری گرگان تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن 
بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا 
مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تا خواندگان دردفترشعبه 
اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان حاضرونس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلس�ه دادرسی که به روزشنبه 

مورخه 1397/11/6ساعت11تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
9996-منشی شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
 خانم ام البنین غریب فرزند باقر بش�رح درخواستی که بکالسه 970632/این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت 
نموده واعالم داش�ته که حاجیه خانم رضائیان فرزند عباس بش�ماره شناس�نامه 3283ص�ادره ازگرگان درتاری�خ 1397/8/4دراقامتگاه 
دائم�ی خود شهرس�تان گرگان فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-ام البنی�ن غریب ف باقر ش ش451ت 
ت 1345/8/4دخترمتوفی2-زه�را غری�ب ف باق�ر ش ش59ت ت1347/1/15دخترمتوفی3-محمدرض�ا غری�ب ف باق�ر ش س52ت 
ت1336/2/28پس�رمتوفی4-محمد باقر غریب ف باقر ش ش164ت ت1348/4/1پس�رمتوفی والغیر اینک ش�ورا 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.
 7-رییس شعبه 6شورای حل اختالف شهرستان گرگان

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم موسسه کاسپین بامدیریت علی نعیمی وعلیرضا طاهریان بانمایندگی غالمرضا پایین محلی نشانی 
اس�تان گلستان شهرس�تان گرگان جلین بلوارامام رضا ساختمان سرپرستی امیدجلین مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-زینب 
بیگم میرکریمی نام پدر س�ید مهدی2-مهدی وثوقی کیا نام پدر رضا3 -عبدالمظاهر حس�ن نژاد نام پدر حبیب اله هر3مجهول المکان 
محکوم به:بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه بشماره بایگانی 961070وش�ماره دادنامه مربوطه9709970056100041محکوم علیهم 
تضامنی محکومند بپرداخت مبلغ 420/000/000ریال بابت اصل خواسته وبپرداخت حق الوکاله وکیل محکوم له طبق تعرفه وبپرداخت مبلغ 
15/842/000ریال بابت هزینه دادرس�ی وخسارات ناشی ازتغییر شاخص بهای کاالها وخدمات ازتاریخ مندرج درچک تا زمان اجرای حکم 
براس�اس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران توس�ط اجرای احکام محاسبه وازمحکوم علیهم وصول ودرحق محکوم له 
پرداخت خواهد شد وصول نیم عشر دولتی بعهده دایره اجرا میباشد 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 میسر باشد 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 
اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 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 
نباش�د موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میش�ود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه ش�ود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه 

یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
9991-رئیس شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی گرگان-صادقی

آگهی احضار متهم
   دراجرای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری باانتشار این آگهی برای یکنوبت به متهم حیات اله روزی فرزند غالم ابالغ میگردد جهت 
دفاع ازاتهام انتس�ابی خود ظرف یکماه ازتاریخ ابالغ باحضور درش�عبه اول عمومی دادگاه بخش خان ببین به اتهام عدم ثبت واقعه نکاح 
موضوع پرونده970900/ازخود دفاع نماید درصورت عدم حضور یا عدم اعالم عذر موجه تصمیم مقتضی وقانونی اتخاذ خواهد شد ضمنا وفق 

ماده190 ق.آ.د.ک متهم فوق میتواند جهت دفاع وکیل نیزمعرفی نماید.
35-قاضی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش خان ببین-وکیلی

اگهی
برابردادنامه ش�ماره752 پرونده کالسه 3/632/96 منصورسیدمحمدی فرزندحسین محکوم علیه موضوع پرونده به مفادحکم به حضور 
دریکی ازدفاتراسنادرسمی و انتقال ثبتی پالک فوق اتومبیل رانا به نام خواهان به پالک ثبتی 81ص481-27 محکوم شده است لذا مراتب به 

محکوم علیه ابالغ تاایشان ظرف مدت 10روز نسبت به اجرای حکم اقدام واال برابر مقررات اقدام الزم قانونی معمول خواهدشد.
2999-شعبه سوم شورای حل اختالف نقده

رونوشت آگهی حصر وراثت
شکورمیرزائی اسکندیان دارای شناسنامه شماره 796 بشرح دادخواست به کالسه 57/971019 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان عبدالباسط میرزائی اسکندیان بشناسنامه 2744015415 در تاریخ 97/7/15 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به1-شکورمیرزائی اسکندیان فرزندجبارش ش796پدرمتوفی2.ثریارشوموانه فرزندمحی 
الدین ش ش2740502567مادرمتوفی.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.
3000- رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه-عیدی

برگ اجرائیه
کالس�ه پرونده اجرائی: 13/684/96  مش�خصات محکوم له: آقای علیرضا حسین پور ، به نشانی: روستای چیانه نرسیده به بسیج روبروی 
میدان فوتبال - مشخصات محکوم علیه: آقای خالد بهامین ، مجهول المکان -محکوم به: به موجب دادنامه شماره 152 ، مورخ 1397/03/30 
شورای حل اختالف شعبه سیزده نقده قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت اجرای حکم در پرداخت نیم عشر دولتی محکوم گردیده است. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: ظرف یک ماه مفاد آن را به موقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سی روز صورت جامع دارائی خد را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید، لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارائی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون 
اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 

که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید. 
3002-قاضی شعبه سیزده شورای حل اختالف نقده – صادقیان 

آگهی مزایده: نوبت اول
در خصوص پرونده اجرایی 961284/ 30 ضامن محکوم علیه آقای عبدالحکیم اسفندیاری فرزند عوض محمد بشماره ملی 5919279478 
محکوم اس�ت به پرداخت به مبلغ 137/336/512 ریال بابت )اصل خواس�ته و هزینه دادرس�ی و تاخیر ( در حق محکوم له مجید دهش 
و همچنین مبلغ 4/635/000  ریال به عنوان نیم عش�ر دولتی در حق دولت لذا با عنایت به اینکه محکوم علیه در موعد مقرر نس�بت به 
پرداخت محکوم به و نیم عشر دولتی هیچ اقدامی معمول نداشته است لذا از اموال توقیفی وی که به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است. حال پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده مورد توقیفی در روز  دو شنبه 1397/09/26 از 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. ضمناً مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده 
10 درصد قیمت مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف 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% ) کلیه هزینه های صورت گرفته  اعم از هزینه های کارشناسی 

و نشر آگهی نیز موقع برگزاری مزایده  لحاظ و به مبالغ فوق الذکر افزوده می گردد(
مشخصات مورد توقیفی: یک باب منزل مسکونی واقع در راز و جرگالن روستایبک پوالد و به صورت ویالیی با کاربری مسکونی به مساحت 
عرصه 354/59 متر مربع  که از غرب مش�رف به  معبر می باش�د  مس�احت اعیان حدود  100 متر مربع  در دو طبقه  با سقف چوبی  و دیوار 
خشتی  که طبقه همکف دادمداری  و طبقه اول مسکونی  و دارای امتیازات و انشعابات آب و برق است  و ضمنا  با توجه به موقعیت ملک رقبه 
تعرفه شده  غیر سهل البیع می باشد 2- ملک در تصرف آقای عبدالحکیم اسفندیاری مالک سند ثبتی است 3- قیمت پایه ملک و ارزیابی  
با عنایت  به موقعیت ملک – کاربری  - مسات  عرصه  و اعیان – کیفیت و قدمت اعیان – قیمت عرف منطقه  و جمیع جهات  تاثیر گذار : 

ششدانگ پالک  تعرفه شده مبلغ 320/000/000 ریال ) معادل سی و دو میلیون تومان ( ارزیابی گردید. 15
داوری -  دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بجنورد 

                                                                     اجرائیه 
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم: میثم روحانی، نام پدر: صفدر، نشانی: استان خراسان شمالی- بجنورد- خ طالقانی- کوچه وحدت 2 پ 
98 ، مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: موسی الرضا کاملی، نام پدر: نور محمد ، نشانی : تهران خیابان سبالن شمالی کوچه انقالب 
پ 13 طبقه دوم  محکوم به: به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709975870900302 محکوم علیه 
موسی الرضا کاملی محکوم است به حکم به الزام خوانده ردیف دوم موسی الرضا کاملی  به حضور در یکی از دفاتر  اسناد رسمی  و انتقال 
رسمی خودروی سواری پراید به و شماره انتظامی 99-421 ق 44 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسالمی % محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه ی اموال منقول و غیرمنقول، به طور مش�روح مش�تمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و مؤسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو باانگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 15
 مسئول دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف شهری بجنورد- محمد نقی عابدی 

ابالغ 
به موجب پرونده کالسه 970701 شعبه اول دادگاه عمومی بخش بشاریات موضوع دعوی خانم سلطنت بابایی با وکالت آقای مهدی علی اکبری به طرفیت 
خوانده آقای محمد صدیقی به خواس��ته طالق به درخواس��ت زوجه طرح دعوی نموده و باتوجه به اینکه حسب اعالم خواهان نامبرده مجهول المکان می 
باشد بنابراین وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
مشارالیه فعال مجهول المکان از تاریخ نشر آگهی تا قبل از جلسه رسیدگی به دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش بشاریات مراجعه نموده و با اخذ نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم در وقت رسیدگی تعیین شده برای روز شنبه  مورخ 1397/10/15 ساعت 11:00 صبح جهت رسیدگی به پرونده مربوط در این شعبه 
دادگاه حضور به هم رساند در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد و به خوانده موصوف یادآوری می شود به محض اطالع از وقت رسیدگی نشانی 

دقیق و کامل خود را جهت اقدام بعدی به این شعبه اعالم دارد.  11
م الف: 2775/15متصدی امور دفتری دادگاه شعبه دادگاه عمومی بخش بشاریات- امین باجالن 

 دادنامه 
پرونده کالس��ه 9709982939400277 شعبه چهارم شورای حل اختالف شهری محمدیه استان قزوین تصمیم نهایی شماره 9709972939400471 
خواهان: آقای محسن نظری فرزند فرمان با وکالت آقای مهدی اسماعیلی فرزند علی یار به نشانی قزوین- فردوسی باالتر از بیمارستان مهرگان نبش بن بست 
طراوت پالک 224 طبقه اول خوانده: آقای حجت اله نوروزی بی نشانی خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه 
وجه بابت... 4- پرداخت حق الوکاله رای شورا در خصوص دادخواست اقای مهدی اسماعیلی فرزند علی یار به وکالت از خواهان آقای محسن نظری فرزند 
فرمان به طرفیت خوانده آقای حجت اله نوروزی به خواس��ته مطالبه وجه )بابت طلب( به مبلغ 36/000/000 ریال به انضمام مطالبه خس��ارات دادرسی و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ 1/300/000 ریال نظر به اینکه وکیل خواهان طی دادخواست اظهار داشته خوانده باتوجه 
به دالیل و مستندات ابرازی مبلغ خواسته به میزان 36/000/000 ریال را بابت خرید گوشت به موکل اینجانب مدیون بوده که از پرداخت آن خودداری می 
نماید لذا تقاضای حکم بر محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل را دارم، از طرفی 
خوانده علی رغم ابالغ قانون از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز تقدیم ننموده و وکیل معرفی نکرده است، لذا شورا باتوجه 
به جمیع اوراق و محتویات پرونده و رسید عادی ارایه شده از سوی خواهان و خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 198 و 115 و 119 
و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/300/000 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل پرداخت مبلغ 854/250 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )1397/06/19( لغایت اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید ضمنا واحد اجرای احکام مدنی مکلف است در زمان اجرای حکم خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و از محکوم 
علیه اخذ نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مدت فوق ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظرخواهی در دادگستری محمدیه می باشد. 18
م الف: 1593/1قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف محمدیه- رضا محمدی دستجردکی 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول) نوبت دوم(
اجرای احکام مدنی دادگس�تری گرمس�ار جهت انجام مفاد اجراییه به ش�ماره بایگانی 970418 صادره از سوی دادگستری گرمسار مورخ 
1397/9/26 ساعت 11 صبح از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش امالک توقیف شده ذیل می نماید. شرکت در مزایده برای عموم آزاد و 
برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و حین مزایده ده درصد آن را نقدا تحویل نماینده اجرا در محل مزایده و ظرف مهلت 
سی روز بها کامل مزایده را به حساب سپرده دادگستری گرمسار واریز و قبض مربوط را ارایه نماید در غیر این صورت کل ده درصد دریافت 
شده اولیه پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ملکهای مورد مزایده شامل: 1- اراضی پالک 1758 فرعی 
از 2- اصلی واقع در قلعه نو به مالکیت آقای فرهاد ناظریه به مساحت 5369/6 متر مربع ملک مورد نظر در ضلع شرقی دانشگاه آزاد واحد 
گرمسار و متصل به شهر واقع گردیده و دارای حقابه از رودخانه حبله رود برابر توزیع عادالنه آب بوده و از مزایای آب و برق شهری برخوردار 
می باشد. ارزیابی اراضی از قرار متر مربعی 250/000 ریال معادل بیست و پنج هزار تومان تعیین و ارزش کل اراضی به مبلغ 1/342/400/000 
ریال معادل یکصد و سی و چهار میلیون و دویست و چهل هزار تومان که مورد مزایده شامل 750 هزارم از یک دانگ از ششدانگ به مبلغ 
168/000/000 می باشد. مکان مزایده: گرمسار. دادگستری. اجرای احکام شعبه اول دادگستری گرمسار. ضمنا متقاضیان خرید)هرکس( می 

تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده اموالی را که آگهی شده مالحظه نماید.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری گرمسار- گیلوری 

رای قاضی شورا 
درخصوص دعوی خواهان آقای مصطفی کوهدار بطرفیت 1. برهان رضائی.2. ش�هرداری چهارباغ  بخواس�ته الزام به تنظیم سند رسمی .با 
توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان مبنی بر اینکه اینجانب طی مزایده شماره 2864 مورخ 97/4/23 شهرداری چهارباغ 
یکدستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی 452 ط 14 ایران 68 را برنده شده ام و مقرر گردیده بود که ظرف مدت یک هفته از تاریخ پرداخت 
نسبت به انتقال سند اقدام نماید که علی رغم ارسال اظهارنامه تا کنون اقدام ننموده لذا از شما مقام محترم درخواست صدور حکم بر الزام 
شهرداری و مالک را به تنظیم سند رسمی خواستارم. و با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی شورا حاضر نشده و 
الیحه ای ارسال ننموده است. لذا قاضی شورا با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و با استناد به مواد 10و219و220 قانون مدنی و 198و 
515 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم آقای برهان رضائی بر الزام به تنظیم سند خودروی فوق الذکر صادر و اعالم می نمایدو 
نسبت به خوانده ردیف اول )شهرداری چهارباغ( از آنجا که دعوی متوجه ایشان نمی باشد به استناد بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره  محسوب و ظرف  بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه وظرف بیست روز پس از 

آن قابل تجدید نظر خواهی نزد  محاکم عمومی دادگاه چهارباغ می باشد.
    قاضی دادگاه بخش شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ – مهدی اکبرپور         دادنامه277 

  رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ناهیده خرد زارع  دارای شماره شناسنامه 7 شرح دادخواست به کالسه 970692 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان آقای حسن فیروز روستا به شماره شناسنامه 18 در تاریخ 97/2/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- لیلی فیروز روستا متولد 1364 فرزند حسن به شماره شناسنامه 163 صادره از ساوجبالغ 
نسبت دخترمتوفی.2- محمد فیروز روستا متولد 1367 فرزند حسن به شماره شناسنامه 27063 صادره از کرج نسبت پسرمتوفی.3- فرشته 
فیروز روستا متولد 1370 فرزند حسن به شماره شناسنامه 4890096612 صادره از ساوجبالغ نسبت دخترمتوفی.4- نفیسه فیروز روستا 
متولد 1361 فرزند حسن به شماره شناسنامه 17 صادره از کرج نسبت دخترمتوفی.5- ناهید خرد زارع متولد 1337 فرزند اله وردی به شماره 
شناسنامه 7 صادره از ساوجبالغ نسبت همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید.              
 رئیس حوزه سوم  شورای حل اختالف هشتگرد                                                            دادنامه 
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مراتب دو نوبت با رعایت تبصره یک ماده 394 قانون ایین دادرس�ی کیفری مصوب 1392 در خصوص ش�کایت 1 – مهدی خواجه علی چا 
لشتری 2 – سمیه فتاحی وانانی علیه متهمان 1 – نعیم نصاری دائر بر اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه گروهی مقرون به آزار – تهدید با 
چاقو 2 – امیرنصاری دائر بر اتهام معاونت در سرقت مسلحانه گروهی مقرون به آزار – تهدید با چاقو در پرونده کالسه 9509986314700600  
شماره بایگانی 960004 به متهمان ابالغ می گردد جهت شرکت در جلسه 15/  12 / 1397 ساعت 9 صبح در این دادگاه حاضر در غیر این 

صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد . نوبت اول :  7 /9  /    97      -   نوبت دوم :  18/  9 / 97
1959-دادرس دادگاه کیفری یک استان خوزستان – کریم کروشاتی  

آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم
آقای محمدرضا ادهمی فرزند فاخر دادخواس�ت بطرفیت نرگس حزباوی فرزند علی بخواسته مطالبه چک به شماره 631979 / 932011 – 
مورخ : 18 / 1 / 97 به مبلغ - / 000 / 370 / 9 ریال بعالوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را تقدیم کرده است که به این شعبه ارجاع 
به شماره 97 / 14 / 970080  حقوقی به ثبت رسیده است حسب تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی یک نوبت  در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و از نشر آگهی در روز شنبه مورخ 6 / 11/ 97 ساعت 30 : 9 در جهت دادرسی در 
شعبه شورای حل اختالف مجتمع شماره دو  حضور یابد و یاقبل از موعد مقرر به دفتر شعبه مراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم هرگونه دفاع و پاسخی بدعوی مطروحه وارد قبل از جلسه دادرسی اعالم نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال 

الیحه  دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت .  
12 / 9-  شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز- 

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : نام : هادی کعبی نام پدر : کاظم نشانی: مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/10/09 یکشنبه ساعت 09:30 
محل حضور: اهواز – امانیه – دادگستری کل استان خوزستان  تاریخ حضور 09 / 10 / 1397 ساعت حضور : 30 : 09 در خصوص دعوی سهامی 

بیمه ایران – معین به طرفیت شما مبنی بر مطالبه وجه بابت .. در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین شعبه حاضر شوید.
1960-شعبه 8 دادگاه تجدید نظراستان خوزستان

اجرائیه
مشخصات محکوم له /محکوم لهم 1- زهرا فیاضی   نام پدر: غضبان   آدرس: مالثانی خ شهید کریم زاده پ 34 مشخصات محکوم علیه / 
محکوم علیهم 1- نیما شاملو     نام پدر: محسن  آدرس : اهواز کیانپارس شرقی خ سروش پ 51 محکوم به: بسمه تعالی بموجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709976123400555 محکوم علیه محکوم است به انتقال سند رسمی شش دانگ 
مشاع زمین به میزان 2/5 )دو و نیم(  هکتار مشاع از اراضی کشاورزی معروف به دراویزه واقع در پالک ثبتی 38 بخش 5 اهواز موضوع سند 
25234 مورخ 84/3/3 دفتر اسناد رسمی 27 اهواز به نام محکوم له خانم زهرا فیاضی فرزند غضبان و پرداخت 3/630/000 ریال به عنوان 
خسارت دادرسی و مبلغ 931/500 ریال به عنوان نیم عشردولتی.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیر منقول،به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که بر هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر  نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود.)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ) ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو یا انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د بموجب مجازات تعزیری درجه ش�ش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
ش�ود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع یا معرفی کفیل توس�ط محکوم علیه خواهد بود )تبصرع 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
9/13- مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شهرستان باوی- علی مروانه

آگهی ابالغ به خوانده جهت رسیدگی
خواهان خانم شهال امینی فرزند عبداله دادخواستی به طرفیت خوانده آقای فرهنگ مظلومی میاندو آب فرزند هاشم به خواسته )طالق به 
درخواست زوجه به علت متواری بودن زوج( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اردبیل نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه 
خانواده دادگستری اردبیل واقع در میدان بسیج ارسال و به کالسه پرونده 971291 ثبت گردیده شده است، به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از اطالغ از مفاد آگهی حاضر در روز چهارشنبه تاریخ 97/10/12 راس ساعت 9 صبح جهت 

رسیدگی به موضوع در این دادگاه حضور یابد در غیر اینصورت دادگاه وفق مقررات قانونی اقدام خواهد نمود.
109903 مدیردفتر شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اردبیل- رستمی

دادنامه
پرونده کالس�ه 9609980405700744 ش�عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل تصمیم نهایی ش�ماره - خواهان: آقای ابوتراب 
چاکرعباس�ی فرزند خیراله با وکالت آقای عزت آینه چی فرزند لطفعلی به نشانی استان اردبیل شهرستان اردبیل- شهر اردبیل- خیابان 
دادگس�تری- کوچه ش�هید فتحی اصل- پالک 7- س�اختمان قلم- طبقه اول- واحد 1 خواندگان: 1- آقای کیوان نجف زاده فرزند سلیم 
2- آقای جهانبخش نجف زاده فرزند س�لیم همگی به نش�انی مجهول 3- آقای مهدی فرش�اد 4- آقای مهیار پناهی همگی به نش�انی 
اردبیل- چهارراه ژاندارمری- حافظیه یک- پالک 14 خواس�ته ها: 1- مطالبه خس�ارت دادرس�ی 2- خلع ید گردش�کار: دادگاه با بررسی 
مجموع محتویات ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. )رای دادگاه( در خصوص دعوی آقای ابو تراب چاکر 
عباسی با وکالت آقای عزت آینه چی به طرفیت 1- جهانبخش نجف زاده 2- کیوان نجف زاده 3- مهدی فرشاد 4- مهیار پناهی به خواسته 
خلع ید ) درخواست صدور حکم به خلع ید خواندگان نسبت به ششدانگ یک باب مسکونی پالک 2029162 بخش دو اردبیل بشرح متن با 
لحاظ خسارات دادرسی و حق مقوم به 450/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 6/036/000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی با توجه به سند 
مالکیت شماره 947106 و نتیجه استعالم ثبتی به شماره 9700803 اداره ثبت و اسناد و امالک اردبیل که داللت بر مالکیت خواهان نسبت 
به پالک مذکور دارد و با توجه به اینکه کارش�ناس منتخب دادگاه به موجب نظریه ابرازی که به ش�ماره 97001426 ثبت و پیوس�ت پرونده 
شده است اعالم نموده است خوانده ردیف چهارم آقای مهیار پناهی در طبقه سوم ملک تصرف دارد و بقیه طبقات در تصرف آقایان مسلم 
قاسم زاده طبقه اول رضا صفوری سقاط در طبقه دوم و محمد خدائی طبقه چهارم می باشند نظریه کارشناس مطابق قرار دادگاه و اعتراضی 
نیز به نظریه مزبور واصل نشده است و خوانده ردیف چهارم نیز دلیل و مدرکی بر وجاهت تصرفات و اذن از ناحیه مالک رسمی ارائه و اقامه 
ننموده اس�ت لذا دادگاه دعوی خواهان را در خصوص مش�ارالیه مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد 30 و 306 و 311 قانون مدنی و 
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف چهارم آقای مهیار پناهی به خلع ید از طبقه سوم ملک 
موضوع پالک مذکور صادر و اعالم و خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ 8/356/725  ریال خس�ارت و هزینه دادرس�ی به نسبت دخالت 
خوانده مذکور و نیز حق الوکاله وکیل خواهان که طبق تعرفه متناسب به دخالت وکیل در پرونده و هنگام اجرا محاسبه خواهد شد در حق 
خواهان محکوم و ملزم می نماید و در خصوص دعوی خواهان نسبت به سایر خواندگان و خلع ید از واحدهای مذکور نظر به اینکه متصرفین 
امالک واحدهای مذکور حسب نظریه کارشناس محترم غیر از خواندگان مذکور می باشند و خواندگان موصوف طرف دعوی واقع نشده اند 
لذا دعوی در خصوص سایر طبقات مطابق مقررات مطرح نشده است مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی 
در خصوص سایر طبقات صادر و اعالم می دارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ برابر مقررات قابل تجدیدنظر در 

محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان اردبیل می باشد.
109902 رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در خصوص پرونده کالسه 970423 ج.ک اجرای احکام به علت عدم معرفی مضمون عنه آقای محرم بهرام نژاد فرزند کیومرث از سوی وثیقه 
گذار خانم مرتبه بهرام زاده تازه کند فرزند وکیل ششدانگ یکباب خانه مسکونی به شماره پالک ثبتی 142 فرعی مجزا شده از پالک 31 
فرعی از 10 اصلی واقع رد قریه تکانلو بخش 16 اردبیل که توسط کارشناس ارزیابی شده که در مورخه 1397/10/3 روز شنبه از ساعت 10:00 
الی 12:00 ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام کیفری گرمی واقع در جنب فرمانداری ساختمان دادگستری به فروش خواهد رسید 
مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده اخذ و به مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده می شود که برنده مزایده به هر عنوان اعالم انصراف نماید ده درصد 
مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد هزینه های اجرائی و سایر هزینه ها طبق مقررات خواهد بود طالبین می توانند پنج روز قبل 
از مزایده از ملک فوق الذکر به شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند. ملک مورد مزایده عبارت است از: 1- ملک فوق الذکر واقع 
در گرمی روستای تکانلو که ارزش کارشناسی پالک 142 فرعی مجزا از پالک 3 فرعی از 10 اصلی به مساحت 1592 مترمربع و اعیان 168 

متر مربع به مبلغ 810/000/000 ریال می باشد.
109905 مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب گرمی

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت
صادره از شعبه اجرای احکام کیفری دادگاه بخش انگوت- موضوع مزایده: فروش ششدانگ یکباب خانه مسکونی تحت پالک 404 فرعی 
از پالک 49 اصلی بخش 15 اردبیل واقع در روستای قره آغاج به مالکیت آقای براتعلی وفایی قره آغاجلو که طی نیابت واصله از دادسرای 
عمومی و انقالب شهرس�تان گرمی ) اجرای احکام کیفری گرمی( مبنی ضبط وثیقه براتعلی وفایی قره آقاجلو به ش�ماره 1397-131880 
مورخه 97/6/6 صادره از اجرای احکام کیفری شهرس�تان گرمی دس�تور بر فروش ملک مذکور صادر شده است و لذا مزایده به شرح ذیل 
برگزار می گردد. مشخصات اموال: 131880-1397 مورخه 97/6/6 صادره از اجرای احکام کیفری شهرستان گرمی دستور بر فروش ملک 
مذکور صادر شده است و لذا مزایده به شرح ذیل برگزار می گردد. مشخصات اموال: 131880 ملک مذکور تحت مالکیت آقای براتعلی وفایی 
قره آغاجلو در ضلع جنوبی روستا با کاربری مسکونی بمساحت عرصه 2646/43 مترمربع و اعیان شامل ابنیه های مختلف که عبارت از 
1- واحد مسکونی در یک طبقه همکف به مساحت 87/58 مترمربع که با پی و کرسی سنگی، دیوارهای آجری فاقد شناژهای الزم، سقف 
آهن طاق ضربی با در و پنجره های آهن، آلومینیومی و پی وی س�ی احداث ش�ده است، داخل ساختمان های سفیدکاری شده دارای یک 
اطاق، هال پذیرایی و آش�پزخانه و خارج س�اختمان فاقد نما بصورت آجری و پش�ت بم ایزوگام می باشد 2- طویله با دیوار بلوک و سقف 
ایرانیت بمساحت 45 مترمربع 3- انباری با دیوار بلوک و سقف طاق ضربی بمساحت 28/50 مترمربع 4- ساختمان خشت و چوبی قدیمی 
و مس�تهلک بمساحت 60 مترمربع 5- سرویس بهداشتی دو واحد جمعا به مس�احت 22/76 مترمربع و ملک مذکور د ارای امتیازات آب، 
برق و گاز با تمامی متعلقات و امتیازات ) قیمت پایه کارشناسی ( جمعا به مبلغ 1/323/000/000 بحروف یک میلیارد و سیصدو بیست و سه 
میلیون ریال می باشد که ملک مذکور در روستای قره آغاج واقع شده است. بنابراین جلسه مزایده تاریخ 1397/10/1 روز شنبه راس ساعت 
10 صبح در اتاقا اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی بخش انگوت در حضور نماینده محترم دادگاه بصورت حضوری برگزار خواهد 
شد. طالبین می توانند در جلسه مزایده شرکت و قیمت پیشنهادی خودشان را اعالم نمایند. مورد مزایده از قیمت پایه فوق الذکر آغاز و 
به باالترین پیشنهاد ارائه شده )برنده مزایده( واگذار خواهد شد و از برنده مزایده در صورت عدم پرداخت کل ثمن معامله، فی المجلس 10 
درصد اخذ و نسبت به پرداخت مابقی حداکثر یک ماه مهلت داده خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت مقرره درصد واریزی به نفع 

صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه مخارج بعهده محکوم علیه می باشد.
109904 مدیر دفتر شعبه اجرای احکام کیفری دادگاه بخش انگوت- بالل رعنا

 چهارشنبهآگهی
  7 آذر 1397
 شماره  4350

6



آگهی
 چهارشنبه

  7 آذر 1397
 شماره  4350

7

آگهی تغییرات شرکت استیل هود آسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4138 و 
شناسه ملی 14003579852 

ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدی�ره م�ورخ 1397/08/23 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : - 
س�مت اعض�اء هیئت مدیره به ق�رار ذیل تعیین گردیدند: - آقای حس�ن معتمدی به ش�ماره 
مل�ی6449956917 به س�مت رئیس هیئت مدی�ره و مدیرعامل - آق�ای علیرضا معتمدی به 
شماره ملی 6449459441 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای محمد معتمدی به شماره 
ملی 6440016245 به س�مت عضو هیئت مدیره برای مدت دو س�ال انتخاب گردیدند. - کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء منفرد حسن معتمدی به سمت رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری نیشابور )300551(

تاسیس شرکت سهامی خاص همراهان انرژی آتیه ماهان
 درتاری�خ 1397/07/17 به ش�ماره ثبت 65890 به شناس�ه مل�ی 14007880700 ثبت و امضا 
ذی�ل دفاترتکمی�ل گردی�ده که خالصه آن به ش�رح زیر جه�ت اطالع عموم آگه�ی میگردد. 
موضوع فعالیت :خرید و فروش ،تولید،توزیع و بسته بندی انواع رول نایلون ،شیرینگ و فیلم 
پالس�تیک –خدم�ات مربوط به بازرگان�ی و تجارت ،خرید و ف�روش و واردات و صادرات انواع 
محص�والت مجاز- خدمات پش�تیبانی قابل واگ�ذاری به بخش خصوصی و تهی�ه مواد اولیه - 
ش�رکت در مزایده ها و مناقصه ها پس از اخذ مجوز – عقد قرارداد با کلیه ش�رکتهای دولتی 
و غی�ر دولتی و اش�خاص حقیقی – اخذ تس�هیالت بانکی از کلیه بانکها جهت ش�رکت- اخذ 
و اعطای نمایندگی در سراس�ر کش�ور. درصورت ل�زوم پس از اخذ مجوزه�ای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان خراس�ان رضوی - 
شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله /شهیدبهشتی-خیابان رودکی-خیابان 
ش�هید بهش�تی 40)رودکی 19(-پالک 135-طبق�ه دوم-واحد 4 کدپس�تی 9175835647 
س�رمایه ش�خصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 
ریالی تعداد 100 س�هم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توس�ط موسس�ین طی گواهی بانکی 
ش�ماره 20605586 مورخ 1397/07/09 نزد بانک س�ینا شعبه بلوار سجاد با کد 266 پرداخت 
گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره آقای سید نوید س�ید موسوی به شماره ملی 0922218161و 
به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س�ال آقای راضیه توکلی ازغدی به ش�ماره ملی 
0934506299و به س�مت مدیرعامل به مدت 2 س�ال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای مجتبی توکلی ازغندی به شماره ملی 0934573476و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 س�ال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهدآور رس�می و بانکی با 
امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساس�نامه بازرس�ان خانم ملیحه فیروزتقی آباد به ش�ماره ملی 0700410031 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک س�ال مالی آقای علی س�لمانی مقدم به ش�ماره ملی 5629809482 
به س�مت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار حمایت جهت درج آگهی 
های ش�رکت تعیی�ن گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخ�ذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )300556(

آگهی تغییرات شرکت سورین پی پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 58758 و 
شناسه ملی 14005987870 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م�ورخ 1397/04/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : آقای بشیر محمدی به شماره ملی 0942635876 و آقای محمد امیر خواجه 
محمدی به ش�ماره ملی 0749340452 آقای نیما جمشید فر به شماره ملی 0944980678 به 
س�مت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو س�ال انتخاب گردیدند. خانم سپیده بهروزنیا کد ملی 
0943125243 بعن�وان بازرس اصلی و آقای جعفر باقریان سرش�وری کد ملی 0938755951 

بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )300562(

آگهی تغییرات شرکت پترو توس طاها شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 48999 و 
شناسه ملی 10380653582 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدیره م�ورخ 1397/08/15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : آقای 
اردوان نجف پور دارای کدملی شماره 0939928264 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم پروین 
احمدی قطبی دارای کدملی ش�ماره 0938377272 به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره خانم 
تارا معصومیان دارای کدملی ش�ماره 0058161708 به س�مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1398/11/13 انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و 

اسناد تعهد آور شرکت با امضا منفرد مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )300565(

511/35آگهی اصالحیه
با بررسی اوراق و محتویات پرونده کالسه 971060 مربوط به درخواست گواهی حصروراثت نامحدود 
مرح�وم حبی�ب اله دماوندی صالح ، در آگهی حصر وراثت ش�ماره 4338 مورخ�ه 21 آبان 1397 ، 
مرحوم حبیب اله دماوندی و شهناز دماوندی به مرحوم حبیب اله دماوندی صالح و شهناز دماوندی 

صالح اصالح می گردد.
شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/36آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محسن فضلی یزد فرزند علی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701992 از این 
دادگاه درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه غالمی در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و 
ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 1-محسن فضلی یزد 2- مسعود فضلی یزد 3- ملیحه فضلی یزد همگی فرزندان متوفی؛اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي نماید تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او باشد از 

تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/37آگهی ابالع وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان بانک صادرات ایران دادخواستی به طرفیت خوانده الهه عرب پور بردر فرزند نقدعلی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987575400281 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهدثبت 
و وقت رس�یدگی مورخ 1397/10/12 س�اعت 9 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 کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/38آگهی ابالع وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان خانم کلثوم رحیمی دادخواستی به طرفیت خواندگان آقای/خانم ربابه غالمزاده کوهی فرزند علی داد- غالمرضا رحیمی –محدثه 
حیدری – محمد هادی حیدری- محمد جواد حیدری به خواسته مطالبه خسارت دادرسی –تنفیذ قرارداد )غیرمالی( –الزام به تنظیم سند 
رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987575400447 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
امام خمینی شهرستان مشهدثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/12 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین  دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود ، نس�خه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/39آگهی ابالع وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان آقای/خانم محمدحسین حسینی و غیره به طرفیت خواندگان آقای/خانم عباس ایروانی – سیدرضا حسن زاده مفریان – سوسن 
حسن زاده معزیان –نسترن حسن زاده معزیان – نسرین حسن زاده معزیان – سمیه حسن زاده – سید جواد حسن زاده معزیان- مهرانگیز 
کوهستانی- سیمین سادات حسن زاده معزیان –محمد حسن رحمانی- علی قربان زاده مقدم- یاسمن سادات حسن زاده معزیان به خواسته 
الزام به تنظیم سندرسمی ملک- اثبات وقوع بیع مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987575400518 شعبه 4 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهدثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/15 ساعت 8/30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/40آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای امید آغاسی زاده شعرباف که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9109977504000568  صادره از شعبه 167 در پرونده شماره 910361 محکوم به پرداخت مبلغ 50000000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 370000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای جلیل انصاری ونیم عشر دولتی  شده اید. ظرف ده 
روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 167 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

511/41آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت ه�ادی ف�الح مهن�ه فرزن�د ای�رج ب�ه ش�رح دادخواس�ت تقدیم�ی ثب�ت ش�ده به کالس�ه 
9709987506701747 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایرج فالح مهنه در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به: 1-هادی2- س�عید 3- احمد 4- محمود5-علیرضا 
6-زهرا 7- س�عیده 8- مهدی همگی فالح مهنه)فرزند(؛اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي 
نماید تا چنانچه ش�خصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به این دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد ش�د.
متصدی امور دفتر شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/42آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ناصر تحقیقی رجائی فرزند علیرضا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701822 
از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا تحقیقی رجائی در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 1-سمانه 2- حامد3- ناصر4- محمد امین 5- طاهره همگی تحقیقی رجائی)فرزند(؛اینک 
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي نماید تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او 

باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتر شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/43آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محترم وفائی فرزند یوسفعلی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701679 از این 
دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه فهیم در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه 
حین الفوت آن منحصراست به: 1-محترم 2-علیرضا 3- امیر رضا همگی وفائی)فرزند(؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور 
یک نوبت آگهي مي نماید تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به این 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتر شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/44آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت س�یما خس�روی ن�وزادی فرزند ای�رج می�رزا به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کالس�ه 
9709987506701849 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا صدیق زاده طبسی  در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 1-سیما2- الدن همگی خسروی نوزادی)فرزند(؛اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي نماید تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او باشد از 

تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتر شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/45آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت ناصر خورشید فرزند علی احمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت ش�ده به کالسه 9709987506701850 
از این دادگاه درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی احمد خورش�ید در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 1-سعیده2- فریده 3- هائده 4- علیرضا 5- ناصر همگی خورشید)فرزند(؛اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي نماید تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او باشد از 

تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتر شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/46آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حصر وراثت مهدی صادقی قندهاری فرزند غالمحس�ین به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کالس�ه 
9709987506701795 از ای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ي حصر وراثت نم�وده و چنین توضیح داده که ش�ادروان منوچهر صادقی 
قنده�اری در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به: 1-مهدی 2- محمد 3- ش�هره همگی 
صادقی قندهاری)خواهر و برادر(؛اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي درخواس�ت مزبور یک نوبت آگهي مي نماید تا چنانچه شخصی 
اعتراض�ي دارد و ی�ا وصیتنامه ای از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک م�اه به این دادگاه تقدی�م دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.
متصدی اموردفتری شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/62آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم مرضیه رزمجو فرزند حسین فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست سید محمد 
رضوی فرزند سیدعیس�ی علیه  ش�ما به خواس�ته الزام به تنظیم سند رس�می ملک به موجب دادنامه ش�ماره 9609977578501239-

1396/11/23 در پرونده کالسه شماره 35/960542 خوانده محکوم است به تنظیم سند رسمی 3 دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 46380 
فرعی از 182-اصلی مفروز و مجزی شده از 13230 قطعه یک تفکیکی )طبقه همکف(بخش 10 مشهد و پرداخت هزینه دادرسی به میزان 
951956000 ریال و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی به میزان 1800000 ریال 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.
مدیر دفتر شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/63آگهی 
کالس�ه پرونده:26/950980؛ وقت رسیدگی: 1397/10/18 ساعت 10 صبح ؛ خواهان: علی محمد زاده کالتی فرزند قربانعلی ؛ خوانده: سید 
محمود ظهور پرواز فرزند س�ید س�یروس  -مجهول المکان ؛ خواس�ته:ورود ثالث در پرونده کالس�ه 950683 شعبه 26 حقوقی؛ خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی در مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/64آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای/خانم1- سیده فرخنده رضوی عمرانی –سید سعید رضوی عمرانی –بی بی اکرم رضوی عمرانی 
– بی بی زهرا رضوی عمرانی–س�ید حس�ین رضوی عمرانی- سید احمد رضوی عمرانی –بی بی زینب رضوی عمرانی- سیدمحمد رضوی 
عمرانی - فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت علی اکبر ولی دخت طرقی علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه خسارت به 
موجب دادنامه ش�ماره 9709977575100370 در پرونده کالسه 1/960764 به پرداخت مبلغ 6500000 ریال بابت خسارت وارده و پرداخت 
6050675 ریال 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 است.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/65آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای/خانم ماریا شجاعی- فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست فرشید حکیم زاده 
س�هرابی علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب دادنامه ش�ماره 9709977575101041 در پرونده کالسه 1/970318 خواهان 
مکلف اس�ت یک پنجم هزینه را پس از قطعیت رأی به وس�یله ابطال تمبر پرداخت نماید. هرگاه معس�ر به تادیه یا قسمتی از هزینه 
دادرسی متمکن گردد ملزم به تأدیه آن خواهد شد. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج 

در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/66آگهی
پرونده کالسه:9709987580600132،ش�عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مش�هد)56 حقوقی 
س�ابق( تصمیم نهایی ش�ماره 9709977580601115؛ خواهان: آقای حس�ن رمضان�ی؛ خواندگان: خانم راحل�ه گندمی حصار آقای 
احمدخانی قائنی فرزند غالم حیدر5- آقای محمد مهدی برات زاده رفوگر فرزند براتعلی همگی به نش�انی مجهول المکان 7- آقای 
محمد طاهری بیلندی 8- آقای ابراهیم هنری؛ خواسته ها: 1- اعالم بطالن معامله 2- ابطال سند3- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
4- ابطال س�ند 5- ابطال س�ند 6- اعالم بطالن معامله؛ رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای حس�ن رمضانی فرزندرمضان با وکالت 
آقای محمد کاشفی به طرفیت 1-اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی 2- آقای ابراهیم هنری فرزند علی اکبر 3-شرکت 
منحله تعاونی مس�کن کارگران بیمارس�تان و زایشگاه سینا 4- شرکت مشهد پی 5- محمد طاهری بیلندی 6- راحله گندمی حصار 
فرزند محمد حس�ن با وکالت آقای حمید نجات زادگان عیدگاه�ی 7- محمد مهدی برات زاده رفوگر فرزند براتعلی 8- احمد خادم 
قائنی فرزند غالم حیدر به خواسته: 1-اعالم بطالن سند رسمی شماره 202699-1391/12/6 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1 مشهد 
تنظیمی بین خوانده ردیف اول و چهارم 2- ابطال سند شماره 24324 مورخه 1383/7/7 تنظیمی بین خوانده ردیف چهارم و پنجم 
3- اعالم بطال معامله بین خوانده ردیف سوم و چهارم 4- ابطال سند شماره 12659 مورخه 1395/12/15 تنظیمی بین خوانده ردیف 
پنجم و شش5- اعالم بطالن معامله بین خوانده ردیف دوم و سوم 6- الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی در مورد مساحت 
156 مترمرب�ع از پ�الک 46817 فرع�ی از 11665 فرعی از 11664 فرعی پالک فرعی از 175 اصلی بخش ده مش�هد به نام خواهان و 
محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت خس�ارات دادرس�ی ،حکم بر ابطال معامله مربوط به این پالک بین آقای هنری و ش�رکت 
تعاونی مس�کن کارگران بیمارس�تان ابن سینا وحکم بر ابطال سند انتقال 24324 نسبت به سهم متقاضیان صادر شده است و سهم 
خواهان که 315 مترمربع مش�اعی مالک زمین اولیه بوده اس�ت با رعایت تناس�ب از زمین معوض پالک فوق به مساحت 156 مترمی 
باش�د ، لذا با توچه به توضیحات فوق دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانس�ته و به اس�تناد ماده 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 301 ، 1257، 1258، 1288 ، 1321 الی 1324 قانون مدنی حکم بر 1- بطالن س�ند 
رسمی شماره 202699 -1391/12/6 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1 مشهد تنظیمی بین خوانده ردیف اول و چهارم 2- ابطال سند 
ش�ماره 24324 مورخ�ه 1383/7/7 تنظیمی بی�ن خوانده ردیف چهارم و پنجم 3- بطالن معامله بین خوانده ردیف س�وم و چهارم 
4- ابطال س�ند ش�ماره 12659 مورخه 1395/12/15 تنظیمی بین خوانده ردیف پنجم و شش�م 5- بطالن معامله بین خوانده ردیف 
دوم و سوم 6- الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی در مورد مساحت 156 مترمربع از پالک 46817 فرعی از 11665 فرعی 
از 11664 فرعی پالک فرعی از 175 اصلی بخش ده مشهد به نام خواهان و محکومیت خوانده ردیف دوم ابراهیم هنری از باب قاعده 
تس�بیب به پرداخت مبلغ شش میلیون و پانصد بیس�ت هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی ومبلغ چهارمیلیون و سیصد و بیست و 
دو هزار و یکصد و ش�صت ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان صادر می نماید. رأی صادره نس�بت به 
خواندگان ردیف 1-2-3-4-6 حضوری وظرف 20 روز پس از ا بالغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان 
خراس�ان رضوی می باش�د و نس�بت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیس�ت روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و 

سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان خراسان می باشد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/67آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
کالسه پرونده :30/970733  وقت رسیدگی :97/11/2 ساعت 10  خواهان :امیر خداشناس فرزند احمد   خوانده:محمد یوسفی فرزند 
حسن  خواسته :الزام به تنظیم سند-اثبات وقوع بیع-مطالبه خسارت خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده 
که جهت رس�یدگي به ش�عبه30 دادگاه حقوقی ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش�ده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان  و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر این شورا مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باال جهت رس�یدگی حضور بهمرس�اند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم 

شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
دفترشعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/68آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواه�ان ها :زهره فخ�ری –علی فخری-فاطم�ه فخری-غالمرضا فخری-معصوم�ه فخری-فضه اس�دی-النا فخری-زهرا فخری- 
دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقایان ابوالفضل س�عیدی فر –علیرضا س�عیدی فر   به خواس�ته :مطالبه وجه بابت...-مطالبه وجه 
بابت...-مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه-مطالبه وجه بابت...-مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالس�ه9709987578600614  ش�عبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مش�هد ثبت گردیده که 
وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/30 س�اعت 10 تعیین ش�ده است که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می 
ش�ودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنش�ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

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

511/69آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواه�ان ها:بهاره اکرم زاده –زهرا آزاد-فریبا اکرم زاده-فاطمه اکرم زاده- دادخواس�تی به طرفیت خواندگان:لیال اکرم زاده –علی 
اصغر اکرم زاده –صدیقه اکرم زاده –فاطمه نیکدل  به خواسته :الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی –مطالبه خسارت دادرسی –الزام 
به اخذ پایان کار –الزام به تنظیم سند رسمی ملک  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987578600627  
شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/12 
ساعت 9 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی 
و اط�الع از مف�اد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائ�م رادریافت ودروقت 

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

511/70آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم مریم مطیع فرزند
خواهان :سید محمد حسین موذن بافقی  دادخواستی به طرفیت خوانده خانم مریم مطیع   به خواسته :مطالبه وجه سفته مطرح که 
به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالسه9709987575100443  ش�عبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرس�تان مش�هد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/22 س�اعت 8/30 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی دادگاه شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/71آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم فرزانه وطن دوست فرزند علی 
خواهان :عبدالرضا شکری  دادخواستی به طرفیت خوانده خانم فرزانه وطن دوست فرزند علی   به خواسته :مطالبه وجه چک مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987575100461  شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرس�تان مش�هد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/23 س�اعت 8/30 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی دادگاه شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/72آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم خانم زهرا اشدترابی فرزند محمد 
خواهان :موقوفه عباس�قلی خان  دادخواس�تی به طرفیت خوانده: زهرا اش�د ترابی   به خواسته :مطالبه اجور معوقه-تخلیه-الزام به 
تنظیم سند رسمی ملک-تایید فسخ قرارداد )غیر مالی(-مطالبه خسارت دادرسی  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالس�ه 970710  ش�عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مشهد )56 حقوقی سابق(ثبت گردیده که 
وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/4 س�اعت 9/30 تعیین ش�ده است که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می 
ش�ودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنش�ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی دادگاه شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/73آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم فاطمه آقائی فرزند عبدالحسین
خواهان :حمید رضا نداف دادخواس�تی به طرفیت خوانده خانم فاطمه آقائی   به خواس�ته :گواهی عدم امکان س�ازش مطرح که به 
این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709985114000417  شعبه 4 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  شهرستان 
مش�هد )45 خانواده س�ابق(ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/29 ساعت 8/30 تعیین شده است که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنش�ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مدیر دفتر دادگاه شعبه 4 دادگاه خانواده  مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد
511/74آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مصطفی حاجی قوچانی فرزند 

حسینعلی 
پیرو آگهی ابالغ وقت رس�یدگی به ش�ماره 4314-97/7/19 ص 11 روزنامه حمایت بدینوس�یله اعالم می گردد خواهان :خانم سمیه 
کاظمی    دادخواستی به طرفیت خوانده مصطفی حاجی قوچانی  به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالس�ه9709987587400596  و ش�ماره بایگانی 970621  ش�عبه 28 دادگاه خانواده مجتمع قضایی ش�هید مطهری  شهرس�تان 
مش�هد ثبت گردیده که وقت رس�یدگی  به جهت اس�تماع اظهارات گواهان خواهان آن مورخ 1397/10/15 س�اعت 10 تعیین شده 
اس�ت که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 
حاضرگرددضمنا یک نفر از اقارب متاهل خود که دارای شرایط حداقل سی سال سن و آشنا به مسائل شرعی –خانوادگی و اجتماعی 

و متعهد باشد را به عنوان داور خود به این شعبه معرفی نماید 
شعبه 28 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

آگهی احضار متهم 
در پرون�ده کالس�ه 9709988315200851   ش�عبه اول بازپرس�ی دادس�رای  عمومی و انقالب کرمانش�اه  ترالن رضائ�ی  به اتهام  
کالهب�رداری در فض�ای مجازی به مبل�غ 21/900/000 ریال  به موجب ش�کایت خانم لیال رحیمی تحت تعقیب ق�رار دارد با توجه به 
معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
ی�ک نوب�ت در رو زنامه  کثیر االنتش�ار آگه�ی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار   می ش�ود پس از انقض�ای  مهلت مذکور تصمیم 

الزم گرفته خواهد شد. 
944  بازپرس شعبه اول دادسرای  عمومی و انقالب  شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالس�ه 9709987784800536    ش�عبه اول بازپرسی دادسرای  عمومی و انقالب کرمانشاه مجید کبیر بافکنده به اتهام 
کالهبرداری  در فضای مجازی به مبلغ 26 میلیون ریال  به موجب ش�کایت خانم ناهید حس�ین پور تحت تعقیب قرار دارد با توجه 
ب�ه معلوم نب�ودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترس�ی به او طبق ماده 174  قانون آئین دادرس�ی کیفری 
مرات�ب ی�ک نوبت در رو زنامه  کثیر االنتش�ار آگه�ی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار   می ش�ود پس از انقض�ای  مهلت مذکور 

تصمیم الزم گرفته خواهد شد. 
945  بازپرس شعبه اول دادسرای  عمومی و انقالب  شهرستان کرمانشاه 

آگهی ابالغ رای 
  حسب محتویات پرونده  کالسه بایگانی 960155  در خصوص پالک ثبتی سنگ 
71 اصلی  جیالرد دماوند مطابق دادنامه بدوی  شماره 9709970260300304  
م��ورخ 1397/07/11 تعیین تکلیف و اتخ��اذ تصمیم   گردیده حکم  مقتضی به 
نفع س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  صادر ش��ده است. رای دادگاه غیابی   
اس��ت و از تاریخ  ابالغ قانونی  ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی  خواهد بود. 
النهای��ه  ب��ا عنایت به مراتب فوق با تجویز ذیل ماده 302  قانون آئین دادرس��ی 
مدنی بدینوس��یله  مراتب از طریق نشر آگهی به مالک یا مالکین پالک مذکور و 
یا وکیل قانونی مالک یا مالکین ا عالم و ابالغ می گردد تا چنانچه ا عتراضی دارند  مراتب 
را حداکثر ظرف مدت مقرر به شعبه سوم دادگاه  انقالب اسالمی  تهران  واقع در خیابان 

شریعتی اول خیابان معلم گزارش نمایند. 
58291 مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

512/47رأی دادگاه
شماره بایگانی شعبه:940756؛ در خصوص دعوی آقایان 1- محمود 2- محمد هر دو یاحقی 3- مهدی اسکندری همگی با وکالت آقای علی 
راعی به طرفیت ابتدا اداره راه و مسکن شهرسازی شهرستان کاشمر و در خالل رسیدگی به لحاظ تفکیک سازمانی ادارات به طرفیت اداره کل 
راهداری و حل و نقل جاده ای شهرس�تان کاش�مر به خواسته خلع ید مشاعی از مجموع 24 سهم مشاع ار 48 سهم عرصه واعیان محوطه به 
پالک 801 فرعی از 60 اصلی بخش چهار کاشمر واقع در کنار کال کندر 2- قلع وقمع اعیان مستحدثات3- اجرت المثل ایام تصرف به انضمام 
خسارت دادرسی و دعوی جلب ثالث اداره راه و شهرسازی کاشمر ) اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای کاشمر( به طرفیت خواهان های فوق 
وخواندگان ، جهاد کشاورزی کاشمر، شرکت جهاد نصر ،غالمرضا، احمد ، اشرف  هر سه حاتمی کندری و همچنین دعوی اداره مزبور در پرونده 
لفی با موضوع اثبات مالکیت به استناد شهادت شهود2- ابطال سند رسمی مالکیت تحت شمارگان 739048 ، 739049، 739050 شماره فرعی 
801 فرعی از 60 اصلی بخش 4 کاشمر 3- الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام کلیه خسارت دادرسی به طرفیت خواهان ها و خواندگان فوق 
دادگاه بدوا در دو مورد دعوی مطروحه ،جلب ثالث و لفی به لحاظ عدم توجه دعوا به طرفیت غالمرضا ، احمد ، اشرف هر سه حاتمی کندری، 
شرکت جهادنصر و اداره جهاد کشاورزی به استناد بند 4 از ماده 84 از ماده 89 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ها صادر 
و در مورد سایر خواندگان که مطاوی پروند اشعار دارد خواهان های اصلی اینطور توصیف نمودند که مطابق سند رسمی مالک 24 سهم مشاع 
از مدار48 س�هم عرصه واعیان محوطه به پالک 801 فرعی از 60 اصلی بخش چهار کاش�مر واقع در کنار کال کندر می باش�ند وخوانده ) اداره 
راهداری وحمل ونقل جاده ای کاشمر( مبادرت به تصرف و ساخت ساز اعیان در قسمتی از پالک موصوف نموده و با وصف مراجعات مکرر از رفع 
تصرف غاصبانه و تحویل آن امتناع می کند لذا صدور حکم به شرح ستون خواسته تقاضا شده است و خوانده فوق در دعوی لفی بیان کرده که 
پیرو قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و مطابق مصوبه مورخه 1381/4/2 هیات وزیران اختیارات مربوطه به راه روستایی از وزارت متبوع 
منتزع و به وزارت راه و ترابری ملحق شده که در همین راستا در مورخه 1381/11/6 صورتجلسه ای مبنی بر تحویل زمین محل کارخانه آسفالت 
راه روستایی واقع در پل کندر توسط مسئولین وقت کشاورزی به اداره خواهان تملیک شده است و در تصرف مالکانه می باشد و من غیر حق 
به نام خواندگان یاحقی و اسکندری سند رسمی تنظیم شده است و مشارالیهم دعوی خلع ید مطرح نمودند لذا صدور حکم به شرح ستون 
خواسته تقاضا شده است که بر همین مبنا خواندگان مرتبطی را به دادرسی جلب نموده اند حالیه این مرجع با عنایت به جمیع اوراق ومندرجات 
پرونده ، متن دادخواست تقدیمی ، اظهارات متداعین ، وکیل مدافع و نمایندگان حقوقی سازمان های طرف دعوا در دادگاه و توجه به  مستندات 
ارائه شده جوابیه استعالم ثبتی ، نظریات کارشناسی که مفادا مصون از ایراد و اعتراض موجه قرار گرفته است عقیده دارد آنچه خواهان های 
اصلی مستند اثبات ادعای خود قرار داده اند سند رسمی موید مالکیت رسمی آنها مطابق سوابق می باشد که کارشناس منتخب ثبتی عرصه 
مورد ادعا را با اسناد ابرازی تطبیق و در محل و مطابق حدود و ثغور سند مالکیت جانمایی نموده است در مقابل اداره راهد ار ی وحمل ونقل 
جاده ای در راستای اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده که این امر نمی تواند تقابل با اسناد رسمی که در چهارچوب قانون تنظیم 
شده است قرار گیرد همچنین در ادامه به صورتجلسه ای تمسک جسته اند که مسئول وقت اداره جهاد کشاورزی در تاریخ 1381/11/6 طی آن 
صورتجلسه رقبه متنازع فیه را به اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای واگذرا نموده است این درحالی است که این اقدام حتی از طرف ادارات 
باالدس�تی وذی س�مت و دارای اختیار)سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی(طی نامه شماره 55640/ص11 مورخه 1396/5/17 مورد تایید 
قرار نگرفته است ونماینده سازمان به شرح صورتجلسه صفحه 248 پرونده با این توضیح که هرگونه تحویل تحول می بایست توسط کارگروه 
متشکل از وزیرجهاد کشاورزی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر مربوطه صورت پذیرد. اقدام اداره جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر را 
فاقد وجاهت قانونی دانسته بر این اساس نقل و انتقال و تصرفی که به سبب ملک قانونی صورت نپذیرفته باشد نمی تواند موجد حق و دلیل 
علقه مالکیت قرار گیرد بر این مبنا دادگاه خواسته خواهان  اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کاشمر با موضوع اثبات مالکیت ، ابطال سند 
، والزام به تنظیم س�ند رس�می وتوامان جلب ثالث در جهت تقویت خواسته استحکام دفاع را محرز ندانسته و ضمن صدور حکم بر بی حقی 
خواهان اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای به اس�تناد ماده 1257 از قانون مدنی خواس�ته خواهان های اصلی آقایان 1- محمود 2- محمد هر 
دو یاحقی 3- مهدی اس�کندری را وارد تش�خیص داده و مس�تندا به مواد 308، 311، 320 از قانون مدنی ومواد 198، 519 از قانون آیین دارس 
مدنی اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای )اداره راه و شهرسازی سابق( را به خلع ید مشاعی از مقدار مساحت 13154 مترمربع مطابق نظریه 
کارشناس ثبتی و قلع و قمع مستحدثات موجود به شرح گزارش کارشناسی و همچنین پرداخت هشتصد و هفتادو چهار هزار تومان بابت اجرت 
المثل ایام تصرف تازمان مبادرت به کارشناسی به مبلغ 483800 تومان بابت هزینه رسیدگی مبلغ نه میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و 
مبلغ پانصدو چهل هزار و هشتصد و نود و شش تومان بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در دعوای اصلی و دفاع از جلب ثالث و دعوی 
لفی در حق خواهان ها به صورت تساوی محکوم اعالم می دارد. رأی صادره در خصوص محکومیت حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 

در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خلیل آباد

511/48آگهی 
در پرونده کالس�ه 131/970923 حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقالب مشهد آقای محسن تاجیانی فاقد مشخصات متهم 
است به کالهبرداری نسبت به خانم زهرا دلیر ابالغ می گردد که پرونده اتهامی شما مقید است به تاریخ 1397/10/08 ساعت 9/30 دقیقه صبح 
به جهت معلوم نبودن آدرس در یکی از روزنامه ها منتشر تا در وقت مقرر در دادگاه حاضر و از اتهام خود دفاع نمایید در غیر اینصورت دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.)شماره بایگانی شعبه : 970625(رایگان 
مدیر دفتر شعبه 131 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/49آگهی 
در پرونده کالسه 131/960452 ؛ پیرو آگهی های قبلی و حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقالب مشهد آقای محمدرضا تتبع 
فرزند غالمعلی به شماره ملی 0730412032 متهم است به خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع موضوع شکایت آقای امیر آبروان به نامبرده 
ابالغ می گردد که پرونده اتهامی وی به این ش�عبه ارجاع و مقید به وقت رس�یدگی می باش�د به تاریخ 1397/10/13 س�اعت 9 صبح به لحاظ 
مشخص نبودن آدرس وی در یکی از روزنامه ها منتشر تا در وقت مقرر در دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در غیر اینصورت دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.رایگان 
مدیر دفتر شعبه 131 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

512/50رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای رسول زنگنه ف دین محمد داراي شناسنامه شماره 1461 ش ملی 0769301797 متولد 1347 به شرح دادخواست به کالسه 
532-97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان دین محمد زنگنه قاسم آبادی به شناسنامه 866 
ش ملی 0769295665 متولد 1315 در تاریخ 1396/11/1 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 
به:1- رسول زنگنه قاسم آبادی ف مرحوم دین محمد به ش.ش 1461 متولد 1347 و ش. ملی 0769301797 -2- ابراهیم زنگنه قاسم آبادی ف 
مرحوم دین محمد به ش.ش 1527 متولد 1351 و ش. ملی0769302793 -3- فاطمه زنگنه قاسم آبادی ف مرحوم دین محمد به ش.ش 1460 
متولد 1343 و ش. ملی 0769301762 -4- زهرا زنگنه قاسم آبادی ف مرحوم دین محمد به ش.ش 1933 متولد 1356 و ش. ملی 0769307061  
-5- مریم زنگنه قاسم آبادی ف مرحوم دین محمد به ش.ش 1560 متولد 1354 و ش. ملی0769303382 ؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه یکم شوراي حل اختالف شهرستان خواف

512/51رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای مصطفی یعقوبی داراي شناسنامه شماره 756  به شرح دادخواست به کالسه 3/1189/97  از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم قاسم زاده به شناسنامه 260 در تاریخ 1381/10/27 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- مصطفی یعقوبی فرزند غالم حسین متولد 1362/7/26 ش.ش 756 صادره از تربت جام 
فرزند متوفی 2-مجتبی یعقوبی فرزند غالمحس�ین متولد 1365/3/5 ش.ش 2120 صادره از تربت جام فرزند متوفی 3- غالم حس�ن یعقوبی 
فرزند غالم حسین متولد 1353/1/1ش.ش 276 صادره از تربت جام فرزند متوفی 4- مرتضی یعقوبی فرزند غالم حسین متولد 1371/5/7 ش.م 
0720252105 صادره از تربت جام فرزند متوفی  5- محمد یعقوبی فرزند غالم حس�ین متولد 1368/11/5 ش.م 0720062802 صادره از تربت 
جام فرزند متوفی 6- غالم رضا یعقوبی فرزند غالم حسین متولد 1355/6/30 ش.ش 1638 صادره از تربت جام- نیل آباد فرزند متوفی 7- پری 
یعقوبی فرزند غالم حسین متولد 1348/4/3 ش.م 0730497340 صادره از تربت جام –یحیی آباد فرزند متوفی  8- ایران یعقوبی فرزند غالم 
حس�ین متولد 1350/5/10 ش.ش 14 صادره از تربت جام- یحیی آباد فرزند متوفی 9- زهره یعقوبی فرزند غالم حس�ین متولد 1358/11/6 
ش.ش 483 صادره از تربت جام فرزند متوفی- 10-غالم حسین یعقوبی فرزند رضا متولد 1306/4/1 ش.ش 20 صادره از تربت حیدریه همسر 
متوفی 11- مهری یعقوبی فرزند غالم حسین متولد 1345/4/5 ش.ش 542 صادره از تربت جام دختر متوفی ،بجز نامبرگان فوق ورثه دیگری 
ندارد؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي 

دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم حقوقی  شوراي حل اختالف شهرستان تربت جام

511/52آگهی احضار متهم
بدینوسیله در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری به آقای سید وحید حسینی فرزند سید حسین 
فعال مجهول المکان ابالغ می شود در پرونده کالسه 133/970777 حسب شکایت محمد علی شمس به اتهام جعل تحت تعقیب می باشد وقت 
رس�یدگی برای مورخه 1397/10/08 س�اعت 9 صبح تعیین گردیده است.لذا در وقت مذکور جهت دفاع از اتهام منتسبه در این دادگاه حاضر 

شوید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.رایگان
مدیر دفتر شعبه 133 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهرستان مشهد  

511/53آگهی احضار متهم
بدینوسیله در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری به آقایان علی صفدریان فرزند حسن و غالمرضا 
گواهران پور فرزند عباس علی فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در پرونده کالس�ه 133/970405 حس�ب درخواس�ت اعسار امیر مختاری 
بخواسته اعسار می باشد وقت رسیدگی برای مورخه 1397/10/08 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است.لذا در وقت مذکور جهت دفاع از اتهام 

منتسبه در این دادگاه حاضر شوید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 133 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهرستان مشهد  

512/54رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمدعلی زاده دارای شناس�نامه ش�ماره 3322 به شرح دادخواست به کالسه 4/522 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم طاهره افتاده قوژدی به شناسنامه 34 در تاریخ 1397/8/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� حسین علی زاده قلعه باال ش ش 917 ت ت 1308/10/5 همسر متوفی 2� حسین 
علی زاده قلعه باال ش ش 97 ت ت 1353/10/26 فرزند متوفی 3� محمد علی زاده ش ش 3322 ت ت 1356/6/1 فرزند متوفی 4� رمضانعلی 
علی زاده قلعه باال ش ش 88 ت ت 1345/11/20 فرزند متوفی 5� محمدرضا علی زاده قلعه باال ش ش 3083 ت ت 1351/6/6 فرزند متوفی 6� 
زهرا علی زاده قلعه باال ش ش 34 ت ت 1347/1/10 فرزند متوفی 7� فاطمه علی زاده قلعه باال ش ش 58 ت ت 1341/6/10 فرزند متوفی 8� 
مبارکه علی زاده قلعه باال ش ش 595 ت ت 1360/4/20 فرزند متوفی 9� معصومه علی زاده قلعه باال ش ش 28 ت ت 1350/3/3 فرزند متوفی 
10� صدیقه علی زاده قلعه باال ش ش 2642 ت ت 1362/1/1 فرزند متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
رئیس شورا � شعبه چهارم شورای حل  اختالف � شهرستان کاشمر

512/55رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/ خانم زهرا فغانی کندری دارای شناسنامه شماره 76 به شرح دادخواست به کالسه 2/523/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حسین یاوری کندری به شناس�نامه 609 در تاریخ 1397/2/17 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� محمد یاوری کندری ش م 0900364793 ت ت 1300/07/15 پدر متوفی 
2� زهرا فغانی کندری ش م 0901536857 ت ت 1339/02/09 همس�ر 3� مهران یاوری کندری ش م 0901306861 ت ت 1362/6/30 فرزند 
4� مهدی یاوری کندری ش م 0901242594 ت ت 1361/2/11 فرزند 5� سمانه یاوری کندری ش م 0890196125 ت ت 1370/07/24 فرزند 6� 
ساناز یاوری کندری ش م 0890013373 ت ت 1368/2/30 فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
رئیس شورا � شعبه دوم شورای حل اختالف � شهرستان کاشمر

512/56رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مینا براتی دارای شناس�نامه ش�ماره 3 به شرح دادخواست به کالس�ه 970429  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد براتی به شناسنامه 82 در تاریخ 1394/7/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� مینا براتی شماره شناسنامه 3 فرزند 2� فاطمه براتی شماره شناسنامه 0848676645  فرزند 3� 
مرجان براتی ش�ماره شناسنامه  0849668956 4� احمد براتی شماره شناسنامه  0848674839 فرزند 5� محمود براتی شماره شناسنامه  
0931560543 فرزند 6� ابوالقاسم براتی شماره شناسنامه  0931560551 فرزند 7� حسن براتی شماره شناسنامه  0934622302 فرزند 8� 
حس�ین براتی شماره شناس�نامه  0934622310 فرزند 9� لیلی علی زاده همسر شماره شناسنامه  0849572959 . اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
رئیس شورا � شعبه 4 شورای حل اختالف � شهرستان فریمان

512/57آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای خوانده حس�ین مومنی تالی فرزند محمد فعال مجهول المکان ابالغ می شود که اقای محمد یوسفی تانی دادخواستی به 
خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت ش�ما به شعبه سوم شورای حل اختالف کاشمر ارائه و به کالسه 3/398/97 ثبت و برای روز یکشنبه مورخه 
97/10/16 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می 
گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان کاشمر مستقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی 
خ منتظری جنوبی مراجعه  و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر 

شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد./الف
مسئول دبیرخانه شعبه سوم شواری حل اختالف کاشمر

512/58آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای/ خانم جلیل محمدی جعفر آباد فرزند محمد به آدرس : فعال مجهول المکان ابالغ می شود که خانم صدیقه شهرکی جوان 
سوخته فرزند علی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان طبق رسید عادی به انضمام هزینه های دادرسی 
به شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر ارائه و به شماره کالسه 2/294/97 ثبت و برای روز سه شنبه مورخه 1397/10/11 ساعت 
8/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده لذا به استناد ماده 72 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  چهارم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر واقع در خیابان 
منتظری جنوبی رس�یده به منتظری 11 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر  جهت 

رسیدگی در شعبه حاضر شوید و در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. / ج 
مدیر دفتر شعبه  چهارم شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/59آگهی ابالغ اجرائیه 
پیرو آگهی های قبلی بدینوسیله به آقای 1� عبداله قاسمی فرزند خیرالدین 2� محمد رفائی پهلوان نژاد نوغانی فرزند علی محکوم علیه پرونده 
کالسه 2/555/96 اجرایی  این شعبه که فعال مجهول المکان می باشند ابالغ می گردد که حسب تقاضای محکوم له و دستور دادگاه اجرائیه 
صادر که به موجب آن مکلف  عبداله قاس�می فروش�نده اتومبیل پراید به شماره 36� 772 ج 17 محکوم به پرداخت هزینه های انتقال سند 
و فراهم نمودن مقدمات آن و نیز خس�ارت دادرس�ی به مبلغ یکصد و پنجاه و نه هزار و پانصد تومان و آقای محمد رضائی پهلوان نژاد نوغانی 
محکوم به انتقال سند اتومبیل فوق به نام خواهان آقای مهدی بخت آوری خابکادکی اجرای رای منوط است به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال 
بابت الباقی ثمن معامله توسط خواهان آقای  مهدی بخت آوری و نیم عشر دولتی .    به مدت ده روز پس از ابالغ مفاد اجرائیه را اجرا نمایند این 

آگهی فقط یک بار در جرائد کثیراالنتشار منتشر می شود و عملیات اجرائی نیازی به آگهی مجدد ندارد./ب
دبیر شورای حل اختالف  شعبه دو  تربت جام

511/60آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به 1�  احمد ریحانی مجلس فرزند حس�ین 2� توران صدیق دولت آبادی فرزند محمدرضا 3� ابوالقاسم 4� 
راضیه 5� زهرا 6� بتول 7 � مرضیه 8�زلیخا  شهرت همگی هدایتی فرزندان جعفر فعال  مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست 
خانم گلی عبدالی تنگلمزاری فرزند کندل علیه شما به خواسته تنظیم سند رسمی ملک به موجب دادنامه شماره 9709977578501018 مورخ 
1397/8/7 در پرونده  کالسه شماره 35/970428 خواندگان محکومند به تنظیم سند رسمی یک باب ملک به پالک ثبتی شماره 1433 فرعی 
از سی و دو فرعی از 15 اصلی مهر آباد بخش 9 مشهد به میزان مالکیت و سهم االرث هر یک و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 3/327/180 
ریال در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت مقرر 

قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 35 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد �

511/61آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم مرضیه رزمجو فرزند حسین فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست سید محمد رضوی 
فرزند سیدعیسی بطرفیت شما به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک به موجب دادنامه شماره 9609977578501240-1396/11/23 در 
پرونده کالسه شماره 35/960541 خوانده محکوم است به تنظیم سند رسمی 3 دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 33672 فرعی از 182-اصلی 
مفروز مجزی شده از 13230 قطعه 2 تفکیکی بخش 10 مشهد و پرداخت هزینه دادرسی به میزان 1/360/134 ریال و حق الوکاله وکیل بر اساس 
تعرفه قانونی به میزان 1800000 ریال 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.
مدیر دفتر شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

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

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی رفسنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض  متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به ش�رح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اشخاصی 
نس�بت به صدور س�ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت بنام متقاضی صادر خواهد شد.
1-نفیسه ایزی یزدان آبادی شماره شناسنامه3363  صادره زرند فرزند محمد ششدانگ خانه مساحت 325.2 متر مربع 
پالک 3514 فرعی از 1817 اصلی واقع در اراضی قطب آباد رفسنجان خیابان مدرس شمالی خیابان ولیعصر کوچه 4 از 

بخش 9 کرمان و خریداری شده از محل مالکیت مالک رسمی طیبه معاون.
2-سید جواد پور حسینی شماره شناسنامه 1274 صادره رفسنجان فرزند سید جالل و سعید دبستانی بختیاری پور 
شماره شناسنامه 583 صادره رفسنجان فرزند افالطون بالمناصفه ششدانگ خانه مساحت 147 متر مربع پالک 4773 
فرعی مجزی شده از 544 فرعی از 1819 اصلی واقع در اراضی علی اباد اربابی رفسنجان خیابان سعدی بخش9 کرمان 

و خریداری شده از محل مالکیت مالک رسمی حسین شفیعی پور کرمانی.
3-علی پروره شماره شناسنامه 80 صادره رفسنجان فرزند حسن ششدانگ خانه مساحت 291 متر مربع پالک 5853 
فرعی مجزی شده از 268 فرعی از 1820 اصلی واقع در اراضی گرگین رفسنجان بلوار جمهوری کوچه 6 بخش 9 کرمان 

و فاقد بنچاق از مالک رسمی.
4- محمد عس�کری شماره شناسنامه 6 صادره رفسنجان فرزند عباس ششدانگ مغازه  مساحت 100 متر مربع پالک 
5915 فرعی مجزی ش�ده از 15 فرعی از 1820 اصلی واقع در اراضی گرگین رفس�نجان خیابان شهید مقیمی بخش 9 

کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی.
5- مهدی زینلی  حسن آبادی شماره شناسنامه 14 صادره رفسنجان فرزند رمضان  ششدانگ خانه مساحت 245.5 
متر مربع پالک 5916 فرعی مجزی شده از 125 فرعی از 1820 اصلی واقع در اراضی گرگین رفسنجان  خیابان جانبازان 

خیابان دستغیب کوچه 25بخش 9 کرمان و خریداری شده از محل مالکیت مالک رسمی علی اکبر رفیعی.
6- فاطمه هاشمی نژاد کشوئی شماره شناسنامه 183 صادره رفسنجان فرزند سید محمد  ششدانگ خانه  مساحت 
383 متر مربع پالک 5917 فرعی مجزی شده از 366 فرعی از 1820 اصلی واقع در اراضی گرگین رفسنجان خیابان امام 

ره کوچه شهید کوهستانی کوچه دستغیب 23 بخش 9 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی.
7-حمید باقری حسین آباد شماره شناسنامه 153 صادره رفسنجان فرزند عین ا... در ششدانگ کارگاه مساحت 8435 
متر مربع پالک 1547 فرعی مجزی ش�ده از 1868اصلی واقع در اراضی مومن آباد  رفس�نجان خیابان شهید عابدینی 

کوچه12 متری  از بخش 9 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی.
8-حمیرا خوش خوی شماره شناسنامه 7120 صادره زابل فرزند نظر در ششدانگ خانه مساحت 194.3 متر مربع پالک 
1597 فرعی مجزی شده از 1868 اصلی واقع در اراضی مومن آباد رفسنجان خیابان شهید عابدینی کوچه 5 از بخش 

9 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی.
9- حانیه خراسانی شماره ملی 3040364146 فرزند حسین ششدانگ خانه مساحت 212.9 متر مربع پالک 1172 فرعی 
مجزی شده از 26 فرعی از 1877 اصلی واقع در اراضی حسن اباد رفسنجان بخش 9 کرمان به نشانی رفسنجان روستای 

نوش اباد خیابان شهید رضائی کوچه 19 و فاقد بنچاق از مالک رسمی.
10-علی اسمعیلی ترشابی شماره شناسنامه 8 صادره رفسنجان فرزند حسین ششدانگ خانه مساحت 254.57 متر 
مربع پالک 4997 فرعی مجزی شده از 3 فرعی از 80 فرعی از 1883 اصلی واقع در اراضی عباس اباد خان رفسنجان 

خیابان بسیج کوچه 4 از بخش 9 کرمان و فاقد بنجاق از مالک رسمی .
11-فاطمه کرمی فتح ابادی شماره شناسنامه 940 صادره از رفسنجان فرزند حسین ششدانگ خانه مساحت  364.50 
مترمربع پالک 4835 فرعی مجزی ش�ده از 61 فرعی از 1883 اصلی واقع در اراضی عباس اباد خان رفس�نجان بلوار 

مطهری خیابان شهید باقری جنب مسجد بخش 9 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی.
12-رضا علی پور شماره شناسنامه 1559 صادره از رفسنجان فرزند اکبر ششدانگ خانه مساحت 332.2 متر مربع پالک 
679 فرعی از 1892 اصلی واقع دراراضی تقی اباد رفسنجان خیابان شهید بهائی کوچه 15 از بخش 9 کرمان که متقاضی 

از مالکین رسمی پالک مذکور باشد.)دارای سند رسمی(
13-غالمرضا ش�ریف پور ش�ماره شناس�نامه 873 صادره ازرفسنجان فرزند حس�ین و محمدرضا شریف پور شماره 
شناسنامه 286 صادره ازرفسنجان فرزند حسین بالمناصفه در ششدانگ خانه مساحت ششدانگ 574.47 مترمربع 
پالک 340 فرعی مجزی شده از 27 فرعی از 1895 اصلی واقع در اراضی قاسم بائر رفسنجان خیابان ا... اباد جنب شرکت 

تعاونی از بخش 9 کرمان و فاقد بنجاق از مالک رسمی .
14-عباس کرمی رحمت اباد  شماره شناسنامه 166 صادره از رفسنجان فرزند علی در ششدانگ خانه مساحت 219 متر 
مربع پالک 3820 فرعی مجزی شده از 1 فرعی از 1910 اصلی واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان خیابان شهید فکوری 

کوچه 2 بخش 9 کرمان و از محل مالکیت مالک رسمی محمد صادق صداقت. 
15-زینب فاتحی مرج شماره شناسنامه 678 صادره از شهربابک فرزند علی در ششدانگ خانه مساحت 250 متر مربع 
پالک 3821 فرعی از 1 فرعی از 1910 اصلی واقع در اراضی ده ش�یخ رفس�نجان خیابان گلزار ش�هدا کوچه 12 بخش 9 

کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی.
16-حسن نورزوی بهجت شماره شناسنامه 135 صادره ازرفسنجان فرزند حسین ششدانگ خانه و مغازه مساحت 339 
متر مربع پالک 3146 فرعی مجزی شده از 1 فرعی از 1910 اصلی واقع درراراضی ده شیخ رفسنجان خیابان شهید قره 

نی کوچه 27 بخش 9 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی.
17-حس�ن بمانی پور صالح آباد  ش�ماره شناس�نامه 1175 صادره  از رفسنجان فرزند محمد ششدانگ خانه مساحت 
162.45 متر مربع پالک 2273 فرعی مجزی شده از 6 فرعی از 1913 اصلی واقع در  راضی اسداباد رفسنجان خیایان 

شهید روشن بین کوچه 6 و 8 از بخش 9 کرمان و خریداری شده از محل مالکیت مالک رسمی ماشاا.. جعفری.
18-لیال امنیان ش�ماره شناس�نامه 10429 صادره از رفسنجان فرزند جلیل ششدانگ خانه مساحت 467.7 متر مربع 
پالک 1648 فرعی مجزی شده از 164 فرعی از 1917 اصلی واقع درراضی علی اباد خان رفسنجان بلوار هجرت کوچه 3 

بخش 9 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی.
19-عباس شادمان شماره شناسنامه 2325 صادره ازرفسنجان فرزند احمد ششدانگ خانه مساحت 133.9 متر مربع 
پالک 1646 فرعی مجزی شده از 154 فرعی از 1917 اصلی واقع در اراضی علی اباد خان رفسنجان خیابان شهید مقیمی 

کوچه 11 از بخش 9 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی.
20-حسین شادمان شماره شناسنامه 9438 صادره ازرفسنجان فرزند احمد ششدانگ خانه مساحت 348.20 متر مربع 
پالک 1647 فرعی مجزی شده از 156 فرعی از 1917 اصلی واقع در اراضی علی باد خان رفسنجان خیابان مقیمی کوچه 

11 بخش 9 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی.
21-اکرم عربی ش�ماره شناسنامه 524 صادره ازرفس�نجان فرزند محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مساحت 
605.50 مترمربع پالک 1907 فرعی از 44 فرعی از 1919اصلی واقع در اراضی سعادت اباد رفسنجان خیابان امام رضا )ع( 

کوچه 2 از بخش 9 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی.
22-مجتبی ش�جاعی راد شماره شناسنامه 1551 صادره ازرفسنجان فرزند حسین ششدانگ خانه مساحت 247.50 
مترمربع پالک 966 فرعی از 146 فرعی از 1936 اصلی واقع در اراضی حیدر اباد رفسنجان شهرک امام خمینی کوچه 

حضرت رقیه )س( 2 بخش 9 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی.
23-سعید نخعی نژاد اب کنگانی شماره شناسنامه 2030 صادره ازرفسنجان فرزند محمد ششدانگ رستوران صحرائی 
مساحت 480 متر مربع پالک 1065 فرعی مجزی شده از 71 فرعی 1940 اصلی واقع در اراض حمید اباد رفسنجان جاده 

رفسنجان به زرند از بخش 9 کرمان فاقد بنچاق از مالک رسمی.
24-علی عالم زاده شماره شناسنامه 361 صادره از رفسنجان  فرزند عباس در ششدانگ مغازه به مساحت 40 متر مربع 
پالک 274 فرعی مجزی شده  از 142 فرعی از 1947 اصلی واقع در راضی شفیع اباد رفسنجان بخش 9 کرمان به نشانی 

رفسنجان روستای عباس اباد حاجی بلوار امام حسین )ع( و فاقد بنچاق از مالک رسمی.  م-الف4153
تاریخ انتشار نوبت اول:1397.9.7 تاریخ انتشار نوبت دوم :1397.9.22

رئیس ثبت و اسناد و امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری
آگهی حضور در جلسه 

خواهان س��تاد اجرایی به طرفیت کیخس��رو مهربانی فارسی زرتشتی و شهناز مشهدی 
اسماعیل به شماره بایگانی  970277 و دادخواستی تسلیم دادگاه انقالب اسالمی تهران 
نموده است که به  علت مجهول المکان بودن خوانده   و به درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود با تعیین وقت 97/12/08 ساعت 10 صبح تا خوانده  از تاریخ نشر آگهی به دفتر 
شعبه ششم  دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی  حضور یابد در هر 

صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58288 -  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ رای 
حسب محتویات پرونده به شماره بایگانی 970112 در خصوص دعوی ستاد ا جرایی به 
طرفیت احمد کرمی فرزند  عبداله به دادنامه بدوی شماره 463 مورخ 1397/08/12 تعیین 
تکلیف و اتخاذ تصمیم  گردیده و حکم مقتضی به نفع ستاد اجرایی صادر شده و  رای دادگاه 
غیابی است و از تاریخ ابالغ   ظرف بیست روز قابل واخواهی خواهد بود، النهایه با عنایت به 
مراتب فوق با تجویز ذیل ماده 302 قانون آئین دادرسی مدنی، بدینوسیله مراتب از طریق 
نشر این آگهی به نامبرده و یا وکیل قانونی وی اعالم و ابالغ   می گردد تا چنانچه اعتراضی 
دارند مراتب را حداکثر ظرف مدت مقرر به شعبه  ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع  

در خیابان شریعتی اول خیابان معلم گزارش نمایند. 
58289 - مدیر دفتر شعبه  ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی 
ب��ا توجه به  اینکه پرونده کالس��ه 970175  در خصوص اموال بجا مانده از آقای مهدی  
)حاج آقا(  کهنیم  من جمله پالک ثبتی 1/1064  مفروز از  123 فرعی از اصلی مذکور 
بخش 10 تهران  در اجرای آئین نامه نحوه رسیدگی  به پرونده های موضوع اصل 49 قانون 
اساسی در شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران  واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان 
معلم مطرح رسیدگی  ا ست. بدینوسیله به نامبرده )ورثه احتمالی( ابالغ می گردد در تاریخ 
97/11/28 س��اعت 9 صبح با در دست داشتن مدارک شناسایی شخصا در دادگاه حاضر 
یا وکیل قانونی  معرفی نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور  برابر  مقررات به پرونده 

مربوطه رسیدگی  خواهد شد. 
58290 مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ رای 
  حس��ب محتوی��ات پرون��ده  کالس��ه بایگان��ی 970039 در خص��وص داود س��امون 
گبائی زاده )س��الون کتانی( فرزند ش��کراله ش ش  100 مطابق دادنامه بدوی  ش��ماره 
9709970260300345  م��ورخ 1397/08/01 تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم   گردیده 
حکم  مقتضی به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  صادر شده است. رای دادگاه 
غیاب��ی   اس��ت و از تاریخ  ابالغ قانونی  ظرف مدت بیس��ت روز قاب��ل واخواهی  خواهد 
بود. النهایه  با عنایت به مراتب فوق با تجویز ذیل ماده 302  قانون آئین دادرس��ی مدنی 
بدینوسیله  مراتب از طریق نشر آگهی به ورثه  نامبرده و یا وکیل قانونی ورثه ا عالم و ابالغ 
می گردد تا چنانچه ا عتراضی دارند  مراتب را حداکثر ظرف مدت مقرر به شعبه سوم دادگاه  

انقالب اسالمی  تهران  واقع در خیابان شریعتی اول خیابان معلم گزارش نمایند. 
58292 مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی وقت رسیدگی 
 س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  درخواستی  تسلیم دادگاه انقالب اسالمی تهران 
نموده که   جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه ارجاع گردیده و طی کالسه بایگانی به 
شماره ثبت 970184  و وقت رسیدگی ساعت 9 صبح مورخ 1397/10/26 تعیین شده 
است  که به علت  مجهول المکان  بودن یک دستگاه موتورسیکلت  هوندا 125 مشکی 
ش��ماره انتظامی 22898/تهران 42  حسب درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره(  از   و دس��تور دادگاه به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی مراتب  یک نوبت از طریق جراید آگهی می شود تا مالک یک دستگاه 
موتورسیکلت مذکور در دادگاه حاضر  ضمن اعالم نشانی در وقت  مقرر جهت رسیدگی در 

این شعبه  دادگاه واقع در تهران  خیابان  شریعتی بازار معلم حاضر گردد. 
58293 مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی تهران 



 چهارشنبهآگهی
  7 آذر 1397
 شماره  4350

8

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   به تجویز ماده 174قانون آئین دادرس�ی کیفری مصوب س�ال1392متهم محمود اکبری به اتهام خیانت درامانت موضوع شکایت جمشید 
پیوند فرزند علی اکبر که درپرونده کالسه971131/این شعبه تحت تعقیب میباشد بعلت معلوم نبودن محل اقامت مشارالیه واینکه اقدامات 
انجام شده برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده وابالغ نیز به طریق دیگری میسر نگردیده است لذا به نامبرده ابالغ میگردد تا درمورخه 
1397/11/13س�اعت12/45جهت رس�یدگی به اتهام ودفاع ازخود وهمچنین اخذکپی ازکیفرخواست صادره درشعبه101جزایی دادگستری 
مینودش�ت حاضرشوند در صورت عدم حضور درمهلت مقرر یاعدم ارسال الیحه دفاعیه ازسوی نامبرده دادگاه غیابا" مبادرت به رسیدگی 

واتخاذ تصمیم مقتضی خواهد نمود.
 24-دادرس شعبه 101دادگاه کیفری دوشهرستان مینودشت-جامه شورانی

متن آگهی دعوت متهم به جلسه رسیدگی)مربوط به دادسرا(
   درپرونده کالسه 970486/ش 2دادیاری این شعبه عبدالعلی بارانی فرزند مالک به اتهام حفر 1حلقه چاه غیرمجاز موضوع شکایت شرکت آب 
منطقه ای گلستان تحت تعقیب قرارگرفته است ووقت رسیدگی تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم وعدم شناسایی 
آن دراجرای مقررات ماده115قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا درموعد مقررمورخ 
1397/10/22ساعت9 صبح جهت دفاع ازاتهام انتسابی درشعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان گالیکش حاضرگردد بدیهی 

است درصورت عدم حضورمطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
23-دادیارشعبه 2دادسرای عمومی وانقالب شهرستان گالیکش- میرشفیعی

آگهی احضار متهم وابالغ وقت دادرسی
   نظربه اینکه درپرونده کالس�ه 9709982766500786بایگانی970895/شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان گالیکش 
متهم جواد مصدق سلجوقی فرزند محمد به اتهام جعل واستفاده ازمهر مجعول ادارات دولتی موضوع شکایت اداره ثبت احوال شهرستان 
گالیکش تحت تعقیب بوده وحسب محتویات پرونده فعال مجهول المکان میباشد وابالغ احضاریه به وی ممکن نگردیده است به استناد ماده 
174قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری مراتب یکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاردرج میگردد تامتهم 
ظرف30روزازتاریخ نشرآگهی باحق همراه داشتن وکیل دراین شعبه حاضرشده وازاتهام انتسابی درپرونده ازخود دفاع نماید درصورت عدم 

حضور متهم شعبه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
19-دادیار شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب گالیکش-سعیدی

آگهی احضار متهم وابالغ وقت دادرسی
   نظربه اینکه درپرونده کالسه 970676/شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان گالیکش متهم مهدی تمرتاش فرزند رضاقلی 
به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی باقمه-تخریب عمدی-تهدید به مرگ وتوهین موضوع شکایت مرتضی عرب تحت تعقیب بوده وحسب 
محتویات پرونده فعال مجهول المکان میباشد وابالغ احضاریه به وی ممکن نگردیده است به استناد ماده 174قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقالب درامورکیفری مراتب یکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاردرج میگردد تامتهم ظرف مدت 1ماه روزازتاریخ نشرآگهی 
باحق همراه داشتن وکیل دراین شعبه حاضرشده وازاتهام انتسابی درپرونده ازخود دفاع نماید درصورت عدم حضورمتهم شعبه غیابا اتخاذ 

تصمیم خواهد نمود.
18-دادیار شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب گالیکش-سعیدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   بدینوس�یله درکالسه پرونده970535/ح شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان کالله وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی ابالغ 
میگردد خواهان نورعلی زارعی زرده فرزند علی ویس دادخواستی بطرفیت عبداهلل بوالغ فرزند محمد حسین بخواسته مطالبه طلب میباشد 
به دادگس�تری شهرس�تان کالله تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکالس�ه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت 
رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده عبداهلل بوالغ مجهول المکان میباشد مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار رج میگردد تاخوانده عبداهلل بوالغ دردفترشعبه 3دادگاه عمومی کالله حاضر ونسخه ثانی 
دادخواست وضمائم واخطاریه ها را دریافت نموده اند ودرجلسه دادرسی که به روز3شنبه مورخه1397/10/25ساعت9 صبح تعیین شده است 
شرکت نمایند علت حضور درجلسه رسیدگی وهمچنین جهت اعسار خواهان ازپرداخت هزینه دادرسی وگواهی گواهان خواهان میباشد 
چنانچه جهات رد یا جرح یاش�هود معارضی دارید وضمن حضور درجلس�ه دادگاه نس�بت به اعالم آدرس خویش اقدام نمایند ونسخه ثانی 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   بدینوس�یله درکالس�ه پرونده970520/ح شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان کالله وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی ابالغ 
میگردد خواهان ش�ریف پنجه کوبی فرزند غالم دادخواستی بطرفیت خوانده گان فاطمه مرعشی-فاطمه نورزهی-زهرا ولی نسب-راضیه 
مرعشی-اسماعیل ولی نسب-ماهرخ گرگ-ابراهیم ولی نسب-کبری محمد قاسمی-مریم ولی نسب-حسین بوالقی-عیسی ولی نسب-

هاجر بوالقی-مهدی نورزهی-مهین نورزهی-محمد حسن نورزهی-حمید بوالقی-خان بی بی نورزهی-ممی غفوری-رعنا مرعشی-وحید 
ولی نس�ب-زهرا بوالقی-سمیه نورزهی-محمد علی نورزهی-فاطمه بوالقی-زینب نورزهی-نازنین نورزهی-زهرا نورزهی-شیری ازمون-

محمد نورزهی- نبی اله مرعشی-حسن بوالقی-گلثوم نورزهی-حمید مرعشی-راحله مرعشی-مرضیه مرعشی-حسن ولی نسب-اشرف 
مرعش�ی-زهرا جهانتیغی-موسی ولی نسب-مالرحیم بخش�ی زاده-محمد بوالقی-عباس ولی نسب بخواس�ته الزام خواندگان به حضور 
دردفترخانه وانتقال سند خلع ید ومطالبه وجه بابت اجرت المثل-مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل-اثبات عقد بیع -مطالبه خسارات 
دادرسی میباشد به دادگستری شهرستان کالله تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی 
تعیین وقت رس�یدگی وصدوراخطاریه بطرفین نظربه اینکه خواندگان فوق الذکرمجهول المکان میباش�د مس�تندا به ماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی مدنی مراتب دریکی ازروزنامه های کثیراالنتش�ار درج میگردد تاخواندگان دردفترش�عبه 3دادگاه عمومی کالله حاضر ونس�خه 
ثانی دادخواس�ت وضمائم و اخطاریه را دریافت نموده ودرجلس�ه دادرس�ی که به روز2شنبه مورخه 1397/10/17ساعت9 صبح تعیین شده 
است شرکت نمایند علت حضور درجلسه رسیدگی وضمن حضور درجلسه دادگاه نسبت به اعالم آدرس خویش اقدام نمایند ونسخه ثانی 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالس�ه پرونده 970657/ش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کالله بدینوس�یله به گل اقا ابراهیمی فرزند احمد مجهول المکان 
اخطارمیگردد خواهان ش�هربانو صیادی دادخواستی بطرفیت شما بخواس�ته طالق به دادگستری شهرستان کالله تقدیم نموده است پس 
ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده 
مجهول المکان میباشد لذا مستندا به ماده 73  قانون آیین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد 
تاخوانده دردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کالله حاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه 
دادرسی که به روزچهارشنبه تاریخ1397/10/19ساعت10صبح تعیین شده است حضوریابد وچنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت 

ومدت آن ده روزخواهد بود. 
11-دفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کالله

آگهی ابالغ مالحظه نظریه کارشناسی
   کالسه پرونده 960913/شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کالله بدینوسیله به فاطمه جهانگیری دوست فرزند رضا مجهول المکان 
اخطار میگردد خواهان بانک توسعه تعاون کالله دادخواستی بطرفیت شما بخواسته مطالبه طلب به دادگستری شهرستان کالله تقدیم نموده 
است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه 
خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاردرج 
میگردد تاخوانده دردفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کالله حاضروباتوجه بعلت حضورمندرج دراین ابالغیه بشما میگردد 
ظرف مهلت مقرر)7روز(جهت مالحظه نظریه کارشناس واظهارهرمطلبی نفیا یااثباتا اقدام درغیراینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد 

شد وچنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود. 
10-دفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کالله

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم ربابه تجری فرزند احمد بشرح درخواستی که بکالسه اندیکاتور171-این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده واعالم داش�ته که سیده فاطمه حکیمی فرزند سید ابوالقاسم بشماره شناس�نامه 4591847667صادره ازشاهرود درتاریخ 96/12/4 
دراقامتگاه دائمی خود شهرستان گرگان فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-موسی الرضا تجری ف احمد ش 
ش2269679873ت ت1347/1/1فرزند متوفی2-صغری تجری ف احمد ش ش2269566841ت ت1333/1/1فرزند متوفی3-ربابه تجری ف 
احمد ش ش2269614518ت ت1340/1/1فرزند متوفی4-مریم بانو تجری ف احمد ش ش 2269638123ت ت1343/1/1 فرزند 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.
 33-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کماالن

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم سکینه سوخت سرائی دارای شماره شناسنامه 193بشرح دادخواست بکالسه 1/97/747-ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهرا علی آبادی به شناسنامه 472درتاریخ 97/6/20دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-نرگس سوخت سرائی ف درویش کد ملی2269346130ت ت1336/12/10فرزند متوفی2-اکبرسوخت 
سرائی ف درویش کد ملی 2269346793ت ت1337/7/28فرزند متوفی3-محمد علی سوخت سرائی ف درویش کد ملی2269352300ت 
ت1341/2/1فرزند متوفی4-س�کینه سوخت س�رائی ف درویش کد ملی2269360001ت ت1344/4/20فرزند متوفی5-علی اصغر زنگان ف 
حس�ن کد ملی2269418654ت ت 1356/1/7فرزند متوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا 

هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
31-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف علی آباد کتول-شیخ نظری

آگهی احضار
به استناد پرونده شماره بایگانی  2/970646بازپرسی دادسرای مهاباد داودریاضی فرزندمحمدمتهم است که فعال متواری و مجهول المکان می 
باشد لذا به استناد ثماده 174قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب درامور کیفری به نامبرده ابالغ می شود تاظرف ملت یکماه از 
تاریخ نشرآگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی دراین شعبه بازپرسی باحق داشتن وکیل حاضرشوند ضمنا مراتب یکبار به مدت یکماه دریکی 

از روزنامه های محلی یاکثیراالنتشار اعالن و آگهی می گردد.
3003-بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب مهاباد

آگهی احضارمتهم
بموجب این آگهی به متهم مجهول المکان رحیم مرادی فرزندعس�گر ابالغ می گردد که پرونده اتهامی ش�ما دایربر تحصیل مال ازطریق 
نامشروع تحت کالسه 971184 درشعبه اول دادگاه کیفری دوشهر مهاباد مطرح و بتاریخ 98/4/11 روز سه شنبه ساعت 9صبح وقت رسیدگی 
تعیین ش�ده اس�ت لذا جهت رسیدگی و دفاع از اتهام خود درموعد مقرر حاضر ش�وید درصورت عدم حضور دادگاه غیابی رسیدگی و رای 

مقتضی صادر خواهد نمود.
3005-منشی دفترشعبه اول دادگاه کیفری دو مهاباد-رسولیان

آگهی احضارمتهم
بموجب این آگهی به متهم مجهول المکان حس�ین محمودپورفرزندابراهیم ابالغ می گردد که پرونده اتهامی ش�ما دایربر انتقال مال غیر 
یکدس�تگاه خودروسواری سمند ال ایکس به ش�ماره پالک 643ص27-ایران37 تحت کالسه 971174 درشعبه اول دادگاه کیفری دوشهر 
مهاباد مطرح و بتاریخ 97/9/25 روز یکش�نبه س�اعت 10:30صبح وقت رسیدگی تعیین شده است لذا جهت رسیدگی و دفاع از اتهام خود 

درموعد مقرر حاضر شوید درصورت عدم حضور دادگاه غیابی رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.
3007-منشی دفترشعبه اول دادگاه کیفری دو مهاباد-رسولیان

آگهی احضار
به اس�تناد پرونده ش�ماره بایگانی  2/970589بازپرس�ی دادسرای مهاباد آرمان سنائی فرزندحس�ین متهم است به تحصیل مدال ازطریق 
نامشروع به میزان مبلغ 29میلیون و897هزارو617ریال موضوع شکایت منوچهررشیدزاده که فعال متواری و مجهول المکان می باشد لذا 
به اس�تناد ماده 174قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقالب درامور کیفری به نامبرده ابالغ می ش�ود تاظرف ملت یکماه از تاریخ 
نش�رآگهی جهت دفاع از اتهام انتس�ابی دراین شعبه بازپرسی باحق داشتن وکیل حاضرشوند ضمنا مراتب یکبار به مدت یکماه دریکی از 

روزنامه های محلی یاکثیراالنتشار اعالن و آگهی می گردد.
3006-بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب مهاباد

اجرائیه
مشخصات محکوم له قبله علی صادق زاده بنشانی خ رضائی پاساژرزاقی فروشگاه صادق زاده-مشخصات محکوم علیه پرویزشاه محمدی 
مجهول المکان- بموجب دادنامه شماره970997461900040مورخ97/5/30 شعبه10شورای حل اختالف محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 
130/000/000ریال بابت اصل خواسته باانضمام مبلغ1775000ریال بابت هزینه دادرسی وتاخیرتایده ازتاریخ سررسیدچک 97/2/29 درحق 

صندوق دولت بپردازدمحکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه ظرف10روزمفادانرابه موقع اجراگذارد.
3009-شعبه10شورای حل اختالف سلماس

آگهی مزایده مرحله اول
به  موجب اجرائیه در شماره 970074 صادره از شورای حل اختالف شهرستان قوچان محکوم علیه غالمرضا صداقت منش فرزند رمضانعلی 
محکوم به پرداخت مبلغ 12000000 بابت خواسته در حق محکوم لها افسانه رضانژاد منصوری و چون نامبرده در موعد مقرر نسبت به پرداخت 
بدهی اقدامی ننموده اند و حسب تقاضای محکوم لها اموال ایشان به شرح ذیل توقیف و طبق نظریه کارشناس به مبلغ 5000000 ریال ارزیابی 
گردیده در مورخه 97/10/04 ساعت 10 تا 10:30  از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام دادگستری شهرستان فاروج به فروش برسد 
بنابراین متقاضیان شرکت در مراسم مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر  و از کم و کیف موضوع مطلع  در صورت 
تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنا مزایده از قیمت ارزیابی شروع و با باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده 

مزایده نقدی 10 درصد مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد
 مشخصات مورد توقیف: یکدستگاه موتور سیکلت سیستم شهباز سبز رنگ مدل 1387 که قاب بغل شکسته ، رنگ باک مشکی است  که 
با رنگ موتور مغایرت دارد – صفحه کیلومتر خراب است – راهنمای جلو چپ  و راست شکسته – باطری ندارد – آینه بغل ندارد – الستیک 

آج دارد ولی در وضعیت متوسط است موتور سیکلت فوق الذکر  طبق نظر کارشناس به مبلغ 5000000 ریال ارزیابی گردیده است . 13
دادورز اجرای احکام مدنی شهرستان فاروج – حسین لو 

آگهی مزایده مرحله اول
به  موجب اجرائیه در پرونده  شماره 970051 صادره از شورای حل اختالف فاروج محکوم علیه حسن پور عزیز حیدری محکوم به پرداخت 
مبلغ 109200000 بابت قیمت اصل خواسته در حق محکوم له حسین رنج طلب و چون نامبرده در موعد مقرر نسبت به پرداخت بدهی اقدامی 
ننموده اند و حسب تقاضای محکوم له و معرفی محکوم علیه اموال ایشان به شرح ذیل  در روستای حاج تقی توقیف و طبق نظریه کارشناس 
به مبلغ 190000000 ریال ارزیابی گردیده در مورخه 97/10/05 ساعت 10 تا 10:30  از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام دادگستری 
شهرستان فاروج به فروش برسد بنابراین متقاضیان شرکت در مراسم مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر  و از 
کم و کیف موضوع مطلع  در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنا مزایده از قیمت ارزیابی شروع و با باالترین قیمت پیشنهادی 

واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده نقدی 10 درصد مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد
 مشخصات مورد توقیف: یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  یک هکتار به انضمام سه ساعت آبا از یک حلقه چاه عمیق مزرعه پوگان از 
مدار 12 شبانه روز پالک 33 اصلی واقع در  اراضی پوگان روستای حاج تقی  بخش 3 قوچان  حوزه ثبتی فاروج  روستای تیتکانلو پالک 42 
اصلی بخش 3 قوچان با مدرک مالکیت  یک فقره قولنامه عادی با حدود اربعه شماال  ملک علی خادمی شرقا  شاهجویی جنوبا  ملک رمضان 
عنبری  غربا رودخانه  که با عنایت به وضعیت موجود  نزدیکی به تحقیقات  انجام گرفته  زمین فوق الذکر  طبق نظر کارشناس  زمین به مبلغ 

100000000 ریال  و سه ساعت آب به مبلغ 90/000/000 ریال و مجموعا به مبلغ 190000000 ارزیابی گردید .13
دادورز اجرای احکام مدنی شهرستان فاروج – حسین لو 

آگهی مزایده مرحله اول
به  موجب اجرائیه در پرونده ش�ماره 960154 صادره از ش�ورای حل اختالف فاروج محکوم علیه قاسم منصوری فرزند رمضانعلی محکوم به 
پرداخت مبلغ 94342820 ریال بابت خواسته در حق محکوم له باقر حسینی فرزند سید یوسف و مبلغ 4551000 ریال بابت نیم عشر دولتی 
گردیده و چون نامبرده در موعد مقرر نس�بت به پرداخت بدهی اقدامی ننموده اند و حس�ب تقاضای شخص ثالث  اموال شخص ثالث با بات 
بخشی از محکوم به  به شرح ذیل توقیف و طبق نظریه کارشناس  سهم شخص ثالث آقای جواد مظلومی  شامل 2 دانگ مشاع  از ششدانگ 
یک قطعه زمین  مزروعی به مبلغ 30000000 ریال ارزیابی گردیده در مورخه 97/10/02 ساعت 10 تا 10:30  از طریق مزایده حضوری در محل 
اجرای احکام دادگستری شهرستان فاروج به فروش برسد بنابراین متقاضیان شرکت در مراسم مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر 
در ای�ن اج�را حاض�ر  و از کم و کیف موضوع مطلع  در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنا مزایده از قیمت ارزیابی ش�روع و با 
باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده نقدی 10 درصد مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف 

یک ماه وصول خواهد شد
 مشخصات مورد توقیف: دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی پالک 340 فرعی  از 40 اصلی  بخش 3 قوچان  با مسحات  0/45 
هکتار  با حدود اربعه شماال و جنوبا  جوی شرقا  ملک محمد دادفر  و غربا هم مرز با  ملک وقفی  ) پالک 341(  باحق مجرایدستی  آب از طرف 
شمال  از جوی مزرعه  که توجه به مجموع  عوامل موثر  در قیمت و بافت  و عمق خاک زراعی  و شرایط فعلی  ملک ، ملک توقیفی  فوق به 

مبلغ 30000000 ریال ارزیابی گردیده است . 13
دادورز اجرای احکام مدنی شهرستان فاروج – حسین لو 

آگهی حصروراثت 
آقای علی ش�هرت نادری نام پدر صفر به شناس�نامه 1850216010 صادره از بهبهان درخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و 
توضیح داده که پدرم مرحوم صفر ش�هرت نادری  به شناس�نامه 190 صادره کهگیلویه دهدشت  در تاریخ 1397/07/16 در بهبهان اقامتگاه 
دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از : 1-  علی نادری به ش ش 1850216010 ت ت 1371صادره از بهبهان پس�ر متوفی 2- محمد نادری به 
ش ش 1850258317 ت ت 1372ص�ادره از بهبه�ان پس�ر متوفی 3- فریبا نادری ب�ه ش ش 39 ت ت 1360صادره از بهبهان دختر متوفی 
4- فری�ده ن�ادری ب�ه ش ش 1861517513 ت ت 1361ص�ادره از بهبهان دختر متوف�ی 5- فاطمه نادری ب�ه ش ش 1861548834 ت ت 
1363ص�ادره از بهبه�ان دختر متوفی 6- لیال نادری به ش ش 1850121427 ت ت 1369صادره از بهبهان دختر متوفی 7- س�حر نادری به 
ش ش 1850456798 ت ت 1380صادره از بهبهان دختر متوفی 8- زهرا نادری به ش ش 7214 ت ت 1367صادره از بهبهان دختر متوفی 
9- ماهرخ خردمند به ش ش 136 ت ت 1338 صادره از دهدشت زوجه متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
426 قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان 

آگهی حصروراثت 
آقای س�ید موسی شهرت موسوی نام پدر سید یحیی به شناس�نامه 539 صادره از بهبهان درخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم خورش�ید بیگم شهرت موسوی به شناسنامه 15457 صادره بهبهان در تاریخ 94/07/29 در بهبهان 
اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از : 1- س�ید موس�ی موسوی به ش ش 539 متولد 1336 صادره از بهبهان پسر متوفی 2- سید 
احمد موسوی به ش ش 17 متولد 1338 صادره از بهبهان پسر متوفی 3- سید محمد موسوی به ش ش 59 متولد 1341 صادره از بهبهان پسر 
متوفی 4- عشرت بیگم موسوی به ش ش 351 متولد 1331 صادره از بهبهان دختر متوفی 5- زهرا بیگم موسوی به ش ش 550 متولد 1334 
صادره از بهبهان دختر متوفی 6- طاهره بیگم موسوی به ش ش 683 متولد 1344 صادره از بهبهان دختر متوفی 7- طیبه موسوی به ش ش 
862 متولد 1345 صادره از بهبهان دختر متوفی 8- فریبا موسوی به ش ش 922 متولد 1347 صادره از بهبهان دختر متوفی 9- فرناز بیگم 
موسوی به ش ش 31977 متولد 1355 صادره از بهبهان دختر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
425 قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان 

آگهی درخواست انحصاروراثت 
  به اطالع می رساند آقای محمد صادقی کل شور  دارای سند سجلی 1333 درخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تقدیم شورای 
حل اختالف لنده نموده که به کالسه 312/1/97 ثبت شعبه اول شورا گردیده و طی ان اظهار نموده که مرحوم  صاحب جان رسم فرزند محمد 
رضا در تاریخ 1397/8/17 به رحمت ایزدی پیوس�ت و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1-  محمد صادقی کل ش�ور فرزند کهیار به ش�ماره 
شناسنامه 55098629550  متولد 1333 فرزند متوفی 2- صدری صادقی کل شور فرزند کهیار به شماره شناسنامه 135  متولد 1330 فرزند 
متوفی 3- صبرگل صادقی کل شور فرزند کهیار به شماره شناسنامه 192  متولد 1346 فرزند متوفی 4- حکیمه صادقی کل شور فرزند کهیار 
به ش�ماره شناس�نامه 5509863552  متولد 1350 فرزند متوفی 5- ابوالقاسم صادقی کل شور فرزند کهیار به شماره شناسنامه 239  متولد 
1356 فرزند متوفی و الغیر و اینک پس از تشریفات قانونی و به استناد به ماده 361 قانون امور حسبی مراتب را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی به شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شورای حل اختالف شماره یک لنده

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمد متین نظری باستناد سند وکالتنامه شماره 23282 مورخ 1397/07/05 دفتر اسناد رسمی شماره 9 سمنان و باستناد دو برگ استشهاد 
محلی که به امضاء شهود و به گواهی دفترخانه شماره 9 سمنان رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت ششدانگ پالک 3512 باقیمانده اصلی 
از 146 فرعی واقع در بخش یک سمنان مورد ثبت 85193 جلد 579 صفحه 376  و به شماره چاپی 894704 به نام آقای ابراهیم خدائی بعلت 
جابجایی مفقود و وکیل درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب باستناد ماده 120 آییننامه قانون ثبت آگهی می شود تا 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت باین اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و اال پس از انقضاء مدت مذکور 

و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد .
1062 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان 

گواهی حصروراثت
خانم ام البنین سیف اله زاده بشماره شناسنامه 32 فرزند یداله متولد 1339 صادره شبستر ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 949/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان محمد حسین کامران زاده فرزند 
غالم رضا  به ش�ماره شناس�نامه 832 درتاریخ 97/7/23 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1-  ام البنین 
سیف اله زاده فرزند یداله ش.ش32همسرمتوفی2- پیمان کامران زاده فرزند محمد حسین ش.ش0015287343پسرمتوفی3- فاطمه کامران 
زاده فرزند محمد حسین ش.ش 556000529دخترمتوفی 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 3021 
رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کالسه پرونده: 672/17/97 وقت رسیدگی: به روز  تاریخ 97/10/22 ساعت17:00 خواهان: محمدرضا رجب زاده قوشخانه  خوانده: حامد 
کنگاوری- مجهول المکان خواسته: فک پالک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 
ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه و بتجویزماده73 
قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده از تاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین 
دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد ابالغی 

بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3028 مدیردفترشعبه 17 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کالس�ه پرونده: 672/209/97 وقت رس�یدگی: به روز چهارش�نبه تاریخ 97/10/5 ساعت16:00 خواهان: داود محمدی  خوانده: حبیب اله 
اکبری خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 ارجاع گردیده 
ووقت رس�یدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان ودستوردادگاه و بتجویز ماده73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید 
درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم 

شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3029 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کالس�ه پرونده: 806/5/97 وقت رس�یدگی: به روز ش�نبه تاریخ 97/10/8 ساعت16:00 خواهان: جعفر بابایی صوفحسن  
خوانده: اردش�یر حاجی محمدی خواس�ته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تس�لیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه 
وبتجویز ماده73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتش�ارآگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت 
رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« 

چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3027 مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر

5- حصروراثت
آقای محمد زندوکیلی فرزند اکبر دارای شناسنامه 1019 بشرح دادخواست شماره 9709983467500379 مورخ 1397/8/26 توضیح داده 
شادروان رخساره زندوکیلی فرزند یوسف بشناسنامه 27 در تاریخ 96/1/27 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- مطهره زندوکیلی ش.ش 13 متولد 1346 فرزند متوفی. 2- زهرا زندوکیلی ش.ش 26 متولد 1340 فرزند متوفی. 3- نرگس زندوکیلی ش.ش 
34 متولد 1350 فرزند متوفی. 4- محمد زندوکیلی ش.ش 1019 متولد 1356 فرزند متوفی. 5- حسین زندوکیلی ش.ش 18 متولد 1343 فرزند 
متوفی.تعداد وراث 5 نفر.  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.
379 شورای حل اختالف شماره 15 شهرستان کرمان

6- حصروراثت
آقای محمد زندوکیلی فرزند اکبر دارای شناس�نامه 1019 بشرح دادخواست شماره 9709983467500380 مورخ 1397/8/20 توضیح داده 
شادروان اکبر زندوکیلی فرزند احمد بشناسنامه 1658 در تاریخ 1389/11/20 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 
: 1- مطه�ره زندوکیل�ی فرزند اکبر ش.ش 13 متولد 1346 دختر متوفی. 2- زهرا زندوکیلی فرزند اکبر ش.ش 26 متولد 1340 دختر متوفی. 
3- نرگس زندوکیلی فرزند اکبر ش.ش 34 متولد 1350 دختر متوفی. 4- محمد زندوکیلی فرزند اکبر ش.ش 1019 متولد 1356 پسر متوفی. 
5- حس�ین زندوکیلی فرزند اکبر ش.ش 18 متولد 1343 پس�ر متوفی. 6- رخساره زندوکیلی فرزند یوسف ش.ش 27 متولد 1316 همسر 
متوفی. تعداد وراث حین الفوت شش نفر می باشد.  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.
380 شورای حل اختالف شماره 15 شهرستان کرمان

7- حصروراثت
خانم طاهره رنجبر همقاوندی فرزند حسن دارای شناسنامه 3 بشرح دادخواست شماره 266/1/97 مورخ 1397/8/27 توضیح داده شادروان 
حس�ن رنجبر همقاوندی فرزند جواد بشناس�نامه 13 در تاریخ 97/7/18 در شهر سراسیاب فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- طاهره رنجبر همقاوندی ش.ش 3 صادره از کرمان متولد 1359 فرزند متوفی. 2- فاطمه رنجبر همقاوندی ش.ش 74 صادره از کرمان متولد 
1356 فرزند متوفی. 3- حمید رنجبر همقاوندی ش.ش 58 صادره از کرمان متولد 1365 فرزند متوفی. 4- مطهره رنجبر همقاوندی ش.ش 21 
صادره از کرمان متولد 1362 فرزند متوفی. 5- مهدی رنجبر همقاوندی ش.ش 3 صادره از کرمان متولد 1354 فرزند متوفی. 6- رضا رنجبر 
همقاوندی ش.ش 3 صادره از کرمان متولد 1350 فرزند متوفی. 7- علی رنجبر همقاوندی ش.ش 3 صادره از کرمان متولد 1347 فرزند متوفی. 
8- مجید رنجبر همقاوندی ش.ش 22 صادره از کرمان متولد 1361 فرزند متوفی. 9- زهرا رنجبر همقاوندی ش.ش 140 صادره از کرمان متولد 
1350 فرزند متوفی. 10- محمد رنجبر همقاوندی ش.ش 10 صادره از کرمان متولد 1345 فرزند متوفی. 11- حسین رنجبر همقاوندی ش.ش 4 
صادره از کرمان متولد 1350 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد 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.
266 شورای حل اختالف شماره یک شهرستان چترود

8- حصروراثت
آقای مهرداد قاسمی ده شیخی فرزند محمود دارای شناسنامه 298505951 بشرح دادخواست شماره 9700830 مورخ 1397/9/3 توضیح 
داده شادروان کبری صادقی تیجنگ فرزند غالمحسین بشناسنامه 1 در تاریخ 1393/9/2 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- مهرداد قاسمی ده شیخی فرزند محمود ش.ش 2980505951 متولد 1372 فرزند متوفی. 2- مجید قاسمی ده شیخی فرزند 
محمود ش.ش 2858 متولد 1359 فرزند متوفی. 3- محمود قاسمی ده شیخی فرزند شمسعلی ش.ش 1 متولد 1329 همسر متوفی.  لذا مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد 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.
830 شورای حل اختالف شماره 17 شهرستان کرمان

آگهی مزایده غیر منقول نوبت سوم
حس�ب محتویات پرونده کالسه 930524 ارجاعی محکوم له عظمت عابدی کله س�ر و غیره اجرای احکام مدنی نمین بتاریخ 97/10/2 روز 
یکشنبه راس ساعت 11 صبح مال غیر منقول ذیل الذکر متعلق وراث مرحوم آقای میرزاجان عابدی کله سر واقع در آدرس نمین روستای 
کله سر 1- قطعه زمین بند آغزی به مقدار تقریبی 5 من گندم که شماال به زمین آقا حسن احدزاده شرقا به زمین حاج حسین میرزاپور جنوبا 
به زمین ابش لطفی غربا به زمین مصطفی بایرامی محدود می باشد و دیمی است و در شرف شهروز- طالب و اکبر است مقوم به مبلغ بیست 
میلیون ریال 2- قطعه زمین بند آغزی هم سد با اراضی گللو بمقدار تقریبی 10 من گندم که شماال به زمین فیض اله حسن زاده، شرقا به زمین 
حاج حسین میرزاپور جنوبا به اراضی گللو غربا به زمین فراهم لطافتی محدود است از اراضی دیمی در تصرف آقایان شهروز- طالب و اکبر 
است مقوم بر مبلغ چهل میلیون ریال 3- قطعه زمین راه گللو بمقدار تقریبی 15 من گندم که شماال به زمین فیض اله حسن زاده شرقا به راه 
گللو جنوبا به زمین حاج امامعلی شیخی و غربا به زمین حجت داداشی زاده محدود است بصورت دیمی کشت و زرع می شود و در تصرف 
ش�هروز- طالب و اکبر اس�ت مقوم بر ش�صت میلیون ریال 4- قطعه زمین باالی راه قره چناق بمقدار تقریبی 5 من گندم که شماال به زمین 
فیض اله حسن زاده شرقا به زمین حجت داداشی زاده جنوبا به زمین مصطفی بایرامی غربا به زمین آقاجان احدزاده محدود است از اراضی 
دیمی در تصرف شهروز- علی- طالب و اکبر است مقوم بر مبلغ بیست میلیون ریال 5- قطعه زمین راه قره چناق بمقدار تقریبی 6 من گندم 
که شماال به زمین ولی کمالی شرقا به رودخانه قره چناق جنوبا به زمین سواد نصیری غربا به زمین فراهم لطافتی محدود است بصورت دیمی 
کشت و زرع می شود در تصرف آقایان شهروز- علی- طالب و اکبر است مقوم بر مبلغ بیست میلیون ریال 6- قطعه زمین بالغ یری به مقدار 
تقریبی 8 من گندم که شماال به زمین حسن احدزاده شرقا به زمین بایرامقلی ولیزاده جنوبا به زمین فیضی حسن زاده غربا به زمین قسمت 
طالعی محدود است از اراضی دیمی است در تصرف آقایان شهروز- علی- طالب و اکبر است مقوم بر مبلغ سی میلیون ریال 7- قطعه زمین 
دوشین دالی بمقدار تقریبی 8 من گندم که شماال به زمین محمد عابدی جنوبا به زمین شکراله مفید شرقا به زمین قسمت طالبی و غربا به 
زمین عباس ولیزاده محدود اس�ت بصورت محدود اس�ت بصورت دیمی زراعت می شود در تصرف آقایان شهروز- علی- طالب و اکبر است 
مقوم بر مبلغ سی میلیون ریال 8- قطعه زمین قرار اول داغی بمقدار تقریبی 20 من گندم که شماال به رودخانه جنوبا به راه جنگل شرقا به 
زمین آزادخان خان زاده غربا به زمین حنیفه شیخی محدود است کشت و زرع در آن دیمی است و در تصرف آقایان شهروز- علی- طالب 
و اکبر است مقوم بر مبلغ هشتاد میلیون ریال 9- قطعه زمین قراول داغی کوچک بمقدار تقریبی 10 من گندم که شماال به رودخانه جنوبا و 
شرقا به راه دزین حنیفه شیخی غربا به اراضی عمومی محدود است بصورت دیمی زراعت می شود در تصرف آقایان شهروز- علی- طالب 
و اکبر اس�ت مقوم بر مبلغ چهل میلیون ریال 10- قطعه زمین قراول داغنین دوش�ی بمقدار تقریبی 20 من گندم که شماال به زمین مصیب 
دولتی ش�رقا به تپه لطفعلی ولیزاده غربا به راه جنوبا به زمین اباذر خانزاده محدود اس�ت به صورت دیمی زراعت می شود در تصرف آقایان 
شهروز- علی- طالب و اکبر است مقوم بر مبلغ هشتاد میلیون ریال 11- قطعه زمین راه قراول داغی بطرف چمن عمومی بمقدار 8 من گندم که 
شماال به راه قراول داغی شرقا به زمین مصطفی بایرامی جنوبا به زمین نوروز بایرامی غربا به زمین اژدر محدود است به صورت در تصرف آقایان 
شهروز- علی- طالب و اکبر است مقوم بر مبلغ سی میلیون ریال 12- قطعه زمین راه دگرماندرق بطرف جنگل بمقدار تقریبی 8 من گندم که 
شماال به زمین علی دولتی شرقا به زمین نوروز بایرامی غربا به زمین سبز علی سفید و جنوبا به زمین نوروز بایرامی محدود است به صورت در 
تصرف آقایان شهروز- علی- طالب و اکبر است مقوم بر مبلغ سی میلیون ریال. 13- قطعه زمین کله بوالغی بمقدار تقریبی 10 من گندم که 
شماال به زمین لطفعلی شهسواری شرقا به زمین نجات عابدی غربا به زمین بایرامعلی ولی زاده و جنوبا به زمین شخصی علیرضا عابدی محدود 
است در تصرف علیرضا عابدی است و از اراضی دیمی است مقوم بر مبلغ چهل میلیون ریال 14- قطعه زمین داغ دوشی بمقدار تقریبی 20 
من گندم که از اراضی شیب دار است که شماال به دالی تپه منبع آب شرقا به قطعه حاج امام علی شیخ غربا به قطعه مصطفی بایرامی و جنوبا 
به قطعه 14 محدود است به صورت بایر در تصرف سه برادر فوق الذکر است مقوم بر مبلغ شصت میلیون ریال 15- قطعه زمین گل اوغالن به 
مقدار تقریبی 10 من گندم که شرقا به زمین عبدالعلی ایمانی جنوبا به راه و غربا رفتی به جنوب به زمین قطعه 14 محدود است به صورت بایر 
در تصرف آقایان شهروز- علی- طالب و اکبر است مقوم بر مبلغ چهل میلیون ریال 16- قطعه زمین یازدیق بری بمقدار تقریبی 20 من گندم 
که شرقا به زمین جلیل ولیزاده غربا به زمین فیض اله حسن زاده و شماال به زمین حجت داداشی زاده و جنوبا به راه بین مزارع محدود است 
در تصرف آقایان شهروز- علی - طالب و اکبر است مقوم بر مبلغ هشتاد میلیون ریال 17- قطعه زمین کومه لر اوستی بمقدار تقریبی 20 من 
گندم که شماال به زمین بایرامعلی ولیزاده و لطفعلی شهسواری شرقا به زمین گل اوغالن شیخی جنوبا به راه و غربا به زمین محمد دولتی به 
صورت دیمی زراعت می شود در تصرف آقایان شهروز - علی- طالب و اکبر است مقوم بر مبلغ هشتاد میلیون ریال 18- قطعه زمین حسن 
یوروی بمقدار تقریبی 10 من گندم که شماال به محدوده جنگل شرقا به زمین ضربعلی مفید و غربا به زمین حجت داداشی زاده و جنوبا به زمین 
فیض اله حس�ن زاده محدود اس�ت به صورت دیمی زراعت می شود در تصرف آقایان شهروز- علی- طالب و اکبر است مقوم بر مبلغ چهل 
میلیون ریال. بنا به احکام قضایی مال غیر منقول به قیمت پایه کارشناسی فوق الذکر از طریق مزایده به فروش می رسد. عالقمندان به شرکت 
در مزایده می توانند قیمت مورد نظر خود را تا روز مزایده به شعبه اجرای احکام مدنی این دادگستری طی نامه کتبی تسلیم نمایند و در روز 
مزایده نیز در اجرای احکام نمین حضور یابند. بدیهی است باالترین مبلغ پیشنهادی بعنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد ضمنا هرکس می 
تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معیت شده است اموالی را که آگهی شده با هماهنگی اجرای احکام مدنی مالحضه نماید 
همچنین برنده مزایده بایستی به اقتضای مورد کل بهای مال مورد مزایده و یا 10 درصد آن را به عنوان سپرده به اجرای احکام مدنی تسلیم 
نماید که در صورت اخیر ) پرداخت 10 درصد فی المجلس ( باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده نیز بقیه بهای مال را بپردازد در غیر 

اینصورت مبلغ سپرده برنده مزایده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
109906 مدیردفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نمین- سلیمانی

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت دوم ( 
به موجب دادنامه ش�ماره 9609978531600441 مورخه 96/08/16 صادره ش�ده در پرونده کالس�ه 960238 شعبه 116 شورای حل اختالف 
نهاوند موضوع پرونده اجرایی کالس�ه 970223 شعبه اجرای احکام حقوقی آقای علیرضا صفی خانی فرزند محکوم است به پرداخت مبلغ 
چهارده میلیون تومان به عنوان اصل خواسته و مبلغ سیصد و شصت و دو هزار و پانصد تومان در حق آقای مرتضی شجاعیان فرزند علی 
محمد و پرداخت مبلغ هفتصد هزار تومان بابت نیم عش�ر دولتی در حق دولت جمهوری اس�المی ایران لذا حسب تقاضای محکوم له آقای 
مرتضی شجاعیان فرزند علی محمد یک دستگاه خودروی وانت مزدا دو کابین به شماره انتظامی 866 ب 57 ایران 28 به مالکیت اقای علیرضا 
صفی خانی واقع در نهاوند پارکینگ وحدت ش�هر فیروزان روبروی پمپ بنزین که محکوم له آقای مرتضی ش�جاعیان به عنوان مال معرفی 
نموده است و ارزیاب دادگستری قیمت آن را جهت مزایده به مبلغ 245/000/000 ریال برآورد نموده اند این اجرا به درخواست محکوم له آقای 
مرتضی شجاعیان اقدام به فروش خودرو موصوف که توسط کارشناس به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده می نماید به شرح ذیل توصیف و 
ارزیابی شده می نماید و مقرر است از ساعت 10/30 الی 11/30 مورخ  97/9/19 در محل اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف نهاوند از 
طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 245/000/000  ریال شروع می شود و به هر شخص حقیقی و یا حقوقی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از سوی 
دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد در صورتی که خریدار در مهلت یک ماه مقرر تهیه وجه مزایده را نپردازد سپرده وی پس 
از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد در صورت وصول اعتراض از سوی اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از 
تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده را به خریدار تحویل و تملیک نخواهد شد ضمنا 
متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجراء از مال مورد مزایده بازدید نمایند  مال مورد 
مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح می باشد : یک دستگاه خودروی وانت مزدا دو کابین به شماره انتظامی 866 ب 57 ایران 28 
به مالکیت اقای علیرضا صفی خانی فرزند - واقع در نهاوند – فیروزان پارکینگ وحدت روبروی پمپ بنزین که کارشناس رسمی دادگستری 

به قیمت 245/000/000 ریال ارزیابی و براورد نموده است .
3710 قاضی اجرای احکام حقوقی نهاوند – فراهانی علوی 

اصالحیه 
پیرو درج آگهی انحصاروراثت به شماره 110/69163 منتشره در روزنامه حمایت مورخ 97/6/21 نام و 
نام خانوادگی یکی از وراث صمد علی زاده متنق و همچنین تاریخ تولد احد علی زاده متنق 1335 و 
محل صدور غالمرضا علی زاده متنق و نیره علی زاده متنق تهران صحیح می باشند که بدینوسیله 

اصالح می گردد .

دادنامه
پرونده کالسه 9609980402201145 شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اردبیل تصمیم نهایی شماره 9709970405601092 شاکی: آقای توزیع 
نیروی برق استان اردبیل با نمایندگی آقای مهدی احدی فرزند حسین به نشانی استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهر اردبیل- خیابان 
دادگستری- مدیریت برق اردبیل- تلفن 09141552312 و خانم سحر نوری فرزند ظاهر به نشانی استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهر 
اردبیل- خ 4 راه امام مدیریت برق اردبیل متهمین: 1- آقای ایاز زیدی فرزند س�یف اله به نش�انی اس�تان تهران- شهرستان تهران- شهر 
تهران- خزانه بخارایی- فلکه چهارم عباسی- ک محسن شمس- پ 53- ط همکف- فعال زندان دماوند 2- آقای شهرام زیدی بقرآباد فرزند 
سیف اله به نشانی مجهول المکان اتهام: مشارکت در سرقت سیم کابل برق از اردبیل و روستاهای بقرآباد و آرللوی بزرگ به تاریخ 97/8/23 
در وقت فوق العاده پرونده کالسه 970432 در شعبه 108 دادگاه کیفری 2 اردبیل تحت نظر است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رس�یدگی را اعالم و با اس�تعانت از خداوند متعال به ش�رح ذیل مب�ادرت به صدور رای می نمای�د. )رای دادگاه( در خصوص اتهام متهمین: 
1- شهرام زیدی بقرآباد فرزند سیف اله فاقد اطالعات تکمیلی و آزاد به لحاظ عدم دسترسی به وی 2- ایاز زیدی بقر آباد فرزند سیف اله/ 
متولد 1353/ متاهل/ ش�غل آزاد/ فاقد س�ابقه کیفری/ اهل اردبیل و ساکن تهران/ بازداشت به لحاظ عدم تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در 
چهار فقره سرقت شبانه تعزیری موضوع شکایت اداره برق اردبیل با نمایندگی حقوقی مهدی احدی و سحر نوری در مورد سرقت الف- سیم 
کابل برق در اردبیل- خیابان بعثت- جلوی ایران خودرو به مقدار 50 متر سیم نمره 50 به ارزش 7113319 ریال ب- به مقدار 250 مترسیم 
25 نمره به ارزش 17389426 ریال از روستای بقرآباد ج- به مقدار 210 متر سیم 25 نمره و 120 متر سیم 35 نمره به ارزش 25460874 ریال 
در روستای آرللوی بزرگ و د- به مقدار 200 متر سیم 35 نمره با ارزش 19892848 ریال در روستای آرللوی بزرگ، نظر به شکایت شاکی و 
اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده در دادسرا و گزارش مامورین انتظامی و نحوه شناسایی و دستگیری متهم ردیف دوم و کشف 
تعدادی از اموال مسروقه از خودروی ال نود متعلق به متهم ردیف دوم و اقرار صریح و مقرون به واقع وی بر کشف قسمتی از اموال مسروقه از 
خودروی ایشان و نحوه اظهارات آقایان داود قربانی و کوروش کرمی به عنوان مطلع و مفاد صورت جلسه مندرج در صفحات 40 و 167 پرونده 
و اقرار متهم ردیف دوم در دادسرا و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اردبیل و دفاعیات بالوجه متهم ردیف دوم در دادگاه 
و عدم حضور متهم ردیف اول علی رغم نش�ر آگهی به لحاظ مجهول المکان بودن و س�ایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی به 
متهمین محرز است لذا دادگاه به استناد ماده 276 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 ناظر به ماده 656 و 667 قانون تعزیرات مصوب 1375 
و مواد 125 و 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و با عنایت به اینکه جرائم ارتکابی متهمین مشمول تعدد بیش از سه جرم می باشد 
فلذا حکم بر محکومیت متهمین اول و دوم هر کدام به تحمل چهار فقره سه سال و یک ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و 
تحمل 75 ضربه شالق تعزیری و مشارکتا به رد عین اموال مسروقه که رد نشده و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه در 
حق شاکی صادر و اعالم می نماید. که یکی از مجازات به عنوان مجازات اشد در مورد متهمین اجرا خواهد شد و اگر مجازات اشد بنا به علل 
قانونی تقلیل یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود مجازات بعدی به عنوان اشد اجرا خواهد شد رای صادره نسبت به متهم ردیف اول غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد و رای صادره نسبت به متهم دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد.
109907 دادرس شعبه 108 دادگاه کیفری 2 اردبیل- سید عباس فیض اللهی

دادنامه
در پرونده اجرایی به کالسه 970015 اجرای مدنی شورا، آقای پوریا آخوندزاده 
جهت پرداخت محکوم به مبوط به محکوم له آقای علیرضا حس�ین زاده یک 
قطعه ملک واقع در کیاکالخ ش�هید باهنر انتهای کوچه شهید ترابی 8 بعد از 
مدرسه استثنائی بهار را معرفی نموده، لذا این اجرا بنا به درخواست مال مزبور 
را توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده اجرای احکام دادگاه شهرس�تان 
سیمرغ، تحت ش�رایط زیر به فروش می رساند؛ مشخصات ملک تعرفه شده 
بدین ش�رح است که به استناد مبایع نامه عادی به مساحت 200 مترمربع می 
باشد و دارای سند عادی است و کارافه ای با کاربری کشاورزی فاقد امتیاز آب 
و برق و گاز و تلفن می باش�د و حدود اربعه آن نیز از جهت ش�مال به طول 20 
متر دیواری است به باغ آقای علی طهماسبی، از شرق نیز به طول 10 متر وصل 
اس�ت به زمین آقای طهماسبی، از جنوب به طول 20 متر دیواری است به یک 
قطعه زمین به 300 متر مربعی و از غرب نیز به طول 10 متر دیواری است و درب 
به شارع عام؛ در ضمن تاکنون بابت ملک فوق سند رسمی ارائه نگردیده است 
و در ید محکوم علیه می باشد و در راستای اعمال ماده 51 قانون اجرای احکام 
مدنی توقیف و در ازای مبلغ 344/475/394 ریال به فروش میرسد. 1- قیمت 
کارشناسی شده 350/000/000 ریال 2- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع، 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب می شوند و 
مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی، فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی آن 
ظرف یک ماه پس از فروش وصول می شود، در غیر اینصورت مبلغ ده درصد، 
به نفع دولت ضبط خواهد ش�د. 3- موعد و زمان فروش مورخه 1397/9/27 
از س�اعت 10 صبح الی 10:30 در دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان 
سیمرغ می باشد و زمان بازدید 5 روز قبل از موعد فروش می باشد. 4- کلیه 

هزینه های فروش به عهده خریدار می باشد.
رحمان سالخورده گرمستانی- مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی 
شهرستان سیمرغ
آگهی تغییرات شرکت فراز گستر ازنا شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 675 و شناسه ملی 14000214631
 به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : * محل شرکت در واحد ثبتی ازنا بنشانی 
استان لرس�تان شهرس�تان ازنا بخش مرکزی فاز یک خیابان شهید 
عباس گالبی خیابان ش�هید احمد کرمی پ�الک42 طبقه همکف کد 
پستی 6871967853 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری ازنا )301201(
آگهی تغییرات شرکت کیان آب توسعه سهامی خاص به شماره 

ثبت 1132 و شناسه ملی 14007692401
 ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده م�ورخ 
1397/08/07 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : موضوع شرکت به شرح 
ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: مشاوره 
، طراح�ی و نظارت ، اج�را مطالعات مربوط به ط�رح های آبیاری و 
زهکش�ی ، سد سازی ، آب و فاضالب ، تخصیص آب و برنامه ریزی 
طرح های توس�عه منابع آب ، مدیری�ت یکپارچه و تخصیص آب و 
برنام�ه ریزی منابع آب حوزه های آب ری�ز، اقتصاد آب ، آب های 
س�طحی و زیر زمینی ، انتقال آب های س�طحی ، نیاز های ش�رب 
و صنع�ت در اف�ق و کش�اورزی ، برنامه ریزی پس�اب ، مهندس�ی 
رودخانه و سواحل ، سیس�تم اطالعات جغرافیایی)GIS(، سنجش 
از دور ، تعیی�ن کارب�ری اراضی با اس�تفاده از تصاویر ماهواره ای ، 
نقش�ه برداری زمینی و فتوگرامتری ، محیط زیست ، آبخیزداری ، 
کش�اورزی و منابع طبیعی و فضای سبز، هواشناسی و تغییر اقلیم 
، هیدروانفورماتی�ک ، مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی و 
توس�عه ای ، مطالعات اقتصادی-اجتماعی مرتبط با مدیریت جامع 
حوزه های آبخیز و منابع آب ، برآورد جمعیت ، پدافند غیرعامل و 
مدیریت بحران، آمایش س�رزمین ، مهندسی ارزش و کلیه کارهای 
مرب�وط به مناب�ع آب . درصورت لزوم پس از اخ�ذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیص�الح.در کلیه موارد فوق در ص�ورت ضرورت پس از 
اخذ مج�وز از مراجع ذیصالح)ثبت موضوع فعالی�ت به منزله اخذ 
وصدور پروانه فعالیت نمیباش�د(. ش�عبه شرکت در استان تهران ، 
شهرس�تان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، جنت آباد جنوبی ، 
کوچه گل مریم ، کوچه بنفشه 14 ، پالک 8 ، طبقه دوم ، واحد 5 به 
کدپس�تی 1473998756 به مدیریت امین روزبهانی بشماره ملی 

4073311948 تاسیس گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سلسله 
)301214(

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم شیرین کرمی به شماره شناسنامه 6/م – 1347 به شرح دادخواست  به کالسه 1/971315 از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان سیفعلی کرمی به شماره شناس�نامه 4270794437 در تاریخ 1394/8/10 در اقامتگاه دائمی خود 
درگذش�ته و ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1. متقاضیه با مشخصات فوق 2. ستاره به ش ش  2-1345  ،  3. کتایون به ش ش  1- 1345،  
4.  عادل�ه ب�ه ش ش  512-1343  دخت�ران متوفی  5. اس�م علی  به ش ش  511- 1341    6.  قدرت  ب�ه ش ش  278- 1344، . نصرت به ش 
ش  1- 1351 پسران متوفی همگی کرمی و الغیر با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا و صیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت  

صادر خواهد شد. 
446 رئیس حوزه یک شورای حل اختالف شهرستان زنجان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای اورجعلی مغانلو به شماره شناسنامه 674– 1356 به شرح دادخواست  به کالسه 1/971249 از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان شعبان مغانلو به شماره شناسنامه 271 در تاریخ 1374/5/25 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه 
آن مرحوم منحصر است به: 1. متقاضی با مشخصات فوق 2.  قوچعلی به ش ش  478- 1340، 3. برجعلی  به ش ش  609- 1345 ، 4. اصغر به ش 
ش  4270216387- 1367  پسران متوفی ،  5.  ربابه به ش ش  653- 1349،  6.   گلدسته به ز 751- 1359 7. زینب به ش ش  818- 1361، 
8. فاطم�ه به ش ش  4270393092- 1370 ، 9. س�کینه ب�ه ش ش  53- 1365 دختران متوفی  همگی مغانلو 10.  خدیجه  مغانلو به ش ش  
415- 1333 همسر متوفی و الغیر با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا و صیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت  صادر خواهد شد. 
447 رئیس حوزه یک شورای حل اختالف شهرستان زنجان 

آگهی حصر وراثت 
آقای اباسلت غالمی پور ایالوئی به شماره شناسنامه 915 به شرح دادخواست  به کالسه 970222 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان نصراله غالمی پور ایالوئی به ش�ماره شناسنامه 240 به تاریخ 1394/06/09 درگذشته و ورثه وی در 
هنگام درگذشت  عبارتند از: 1. نیت علی غالمی پور ایالوئی فرزند   نصراله به شماره شناسنامه  794 نسبت با متوفی فرزند  2. اباسلت غالمی 
پور ایالوئی فرزند   نصراله به ش�ماره شناس�نامه 915 نس�بت با متوفی فرزند  3. زهرا غالمی پور ایالوئی فرزند   نصراله به شماره شناسنامه 
1078 نسبت با متوفی فرزند 4.  حوریه غالمی پور ایالوئی فرزند   نصراله به شماره شناسنامه 626  نسبت با متوفی فرزند  5. یاخچی غالمی 
پور ایالوئی فرزند   نصراله به شماره شناسنامه 6149930246 نسبت با متوفی فرزند  6. معصومه غالمی پور ایالوئی فرزند   نصراله به شماره 
شناسنامه 966  نسبت با متوفی فرزند  7. شیرین غالمی پور ایالوئی فرزند   نصراله به شماره شناسنامه 1265  نسبت با متوفی فرزند الغیر 
اینک  با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا و صیت نامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
448  دبیر شعبه اول  شورای حل اختالف  بخش انگوران 

آگهی حصر وراثت 
آقای بهمن دویران به شماره شناسنامه 4270051787 به شرح دادخواست  به کالسه 970256 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان دوس�تعلی دویران به ش�ماره شناسنامه 2 به تاریخ 1391/12/17 درگذش�ته و ورثه وی در هنگام 
درگذشت  عبارتند از: 1. خانم ام کلثوم دویران  فرزند علی شماره شناسنامه 2  نسبت با متوفی همسر 2. آقای بهمن دویران فرزند دوستعلی  
به شماره شناسنامه  4270051787 نسبت با متوفی فرزند  3. آقای یوسف دویران فرزند دوستعلی  به شماره شناسنامه  20 نسبت با  متوفی 
فرزند 4. آقای نجاتعلی دویران فرزند دوستعلی  به شماره شناسنامه  3 نسبت با متوفی   فرزند  5.  آقای سجاد دویران فرزند دوستعلی  به 
شماره شناسنامه  216 نسبت با متوفی فرزند  6.  خانم مولود دویران فرزند دوستعلی  به شماره شناسنامه  276 نسبت با متوفی فرزند  7. خانم 
رخشنده دویران فرزند دوستعلی  به شماره شناسنامه  280 نسبت با متوفی فرزند 8. خانم زیور دویران فرزند دوستعلی  به شماره شناسنامه  
4270728507 نسبت با متوفی فرزند اینک  با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا و صیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
449   متصدی امور دفتری  دادگاه شعبه اول شورای حل اختالف بخش انگوران 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقایان 1. ایرج جوادی  2.  رضا یعقوبی نژاد  3. مجید بیگدلی  4.  
رسول کاررزاده 5. فتح اله مقدم  6.  حسین رزاقی 7. جواد الماسی 8. علی عبدی 

خواهان آقای بهروز  رحیمی با وکالت آقای محمد بیات دادخواستی  به طرفیت  خواندگان  آقایان ایرج جوادی و غیره  به خواسته اعالم بطالن 
معامله  و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709982400500360  شعبه 5 دادگاه  عمومی 
حقوقی  شهرستان زنجان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/16  ساعت 11 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان  1. ایرج جوادی  2.  رضا یعقوبی نژاد  3. مجید بیگدلی  4.  رسول کاررزاده 5. فتح 
اله مقدم  6.  حسین رزاقی 7. جواد الماسی 8. علی عبدی و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 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. 
 450  منشی دادگاه حقوقی شعبه  5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان 

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 3 لیکک 
 خانم فاطمه زارعی فرزند  محمدجعفر با تسلیم 3 برگ استشهادیه گواهی شده از طرف دفترخانه 53 لیکک و یک برگ تقاضای کتبی مدعی 
است  که یک جلد سند مالکیت  ششدانگ پالک 127/4514 که ذیل شماره ثبت  صفحه دفتر به شماره چاپی 558013  به نام مشارالیها ثبت 
شده و به علت اسباب کشثی مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی  خود را نموده لذا مراتب طبق اصالحیه تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت  آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی و جود سند 
مالکیت  نزد خود می باشد تا  ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت یا  خالصه معامله 
تس�لیم نمایدواگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرس�ید و یا  در صورت ا عتراض اصل س�ند ارائه نشود اداره ثبت المثنای  سند مالکیت را طبق 

مقررات صادر و به متقاضی   تسلیم خواهد کرد. تاریخ انتشار: 97/9/07
رئیس ا داره ثبت اسناد و امالک کهگیلویه – یاری زاده 

آگهی حصر وراثت 
خانم ش�هناز کاوس�ی فرزند خداکرم  دارای   شناسنامه 239 به شرح کالس�ه 695/2/97ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت نمودهو  
چنین توضیح داده که ش�ادروان آقابیگم ش�فیعی فرزند علی اکبر به ش�ماره شناس�نامه 235 در تاریخ 92/3/31 در  اقامتگاه موقت 
خود بدرود زندگی  گفته ورثه مرحوم منحصر اس�ت به: 1. ش�هناز کاوسی شماره شناسنامه 239 دختر متوفی 2.  زینب  کاوسی شماره 
شناسنامه 91 دختر متوفی 3. فاطمه کاوسی شماره شناسنامه 112  دختر متوفی 4. اسمعیل کاوسی شماره شناسنامه 321 پسر متوفی  
6. احمد کاوس�ی ش�ماره شناسنامه 314 پسر متوفی و الغیر اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید و اال 

گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختالف آبادان 

آگهی حصر وراثت 
آقای عزیز عش�افلی فرزند محمد دارای   ش�ماره شناس�نامه 753 به شرح کالس�ه 694/2/97ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت 
نموده و  چنین توضیح داده که شادروان محمد غشافلی فرزند  عباس به شماره شناسنامه 890 در تاریخ 97/7/30 در  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی  گفته ورثه مرحوم منحصر اس�ت به: 1 عزیز  عش�افلی  شماره شناسنامه 753 پسر متوفی  2. ناصر عشافلی  شماره 
شناس�نامه 953 پس�ر متوفی 3. جاسم عشافلی  ش�ماره شناسنامه 531 پسر متوفی  4.   عبدالرضا غش�افلی شماره شناسنامه 2231 
پس�ر متوفی 5. محمدعلی  غش�افلی شماره شناس�نامه 1781 پسر متوفی 6 . نعیمه غشافلی شماره شناس�نامه 367 دختر متوفی 7.  
صبیحه غش�افلی ش�ماره شناس�نامه 1819360342 دختر متوفی 8. شهناز عشافلی  شماره شناس�نامه 1818444100 دختر متوفی 9. 
یس�را محفوظیان ش�ماره شناسنامه 1816078451 همس�ر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید 

و اال گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختالف آبادان 

آگهی  حصر وراثت 
خانم ش�هناز کاوس�ی فرزند خداکرم دارای   شماره شناسنامه 239 به شرح کالس�ه 696/2/97ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت 
نموده و  چنین توضیح داده که شادروان خداکرم کاوسی فرزند اله کرم به شماره شناسنامه 476 در تاریخ 97/11/22 در  اقامتگاه موقت 
خود بدرود زندگی  گفته ورثه مرحوم منحصر اس�ت به: 1 .  آغا بیگم ش�فیعی ش�ماره شناس�نامه 235 همسر متوفی 2. شهناز کاوسی  
شماره شناسنامه 239 دختر متوفی 3. محمدرضا کاوسی شماره شناسنامه 2245 پسر متوفی 4. ابراهیم کاوسی شماره شناسنامه 1831 
پسر متوفی 5. زینب کاوسی شماره شناسنامه 91 دختر متوفی 6.  فاطمه کاوسی شماره شناسنامه 112  دختر متوفی 7. اسمعیل کاوسی 
ش�ماره شناس�نامه 321 پسر متوفی 8. احمد  کاوسی شماره شناسنامه 314 پس�ر متوفی 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 و اال گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختالف آبادان 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالس�ه 960428  ش�عبه دوم بازپرسی دادس�رای   عمومی و انقالب  زنجان متهم عباس اصغری فرزند یوسف به شماره  ملی 
4284907417  به اتهام س�رقت وجه نقد به مبلغ چهارصد هزار تومان و یک عدد دس�تبند طال )النگو(  موضوع ش�کایت آقای  حافظ 
رحمتی تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به آنان طبق 
ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری مراتب  یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار  و متهمین ظرف مهلت یک ماه جهت تفهیم اتهام فوق 

االشاره احضار می شوند. پس از انقضای  مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد. 
455  بازپرس شعبه دوم دادسرای  عمومی و انقالب زنجان 

مفقودی
برگ س�بز س�واری رنو L90 مدل 1388 به شماره پالک ش�هربانی 25-414ب51  و شماره موتور 
K4MA690W014627و شماره شاس�ی NAPLSRALD91040296 به نام بهرام رضوانی کرج 

آباد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

آگهی ابالغ دادنامه  حقوقی 
بدینوسیله به خانم سکینه خداداد بیگی فرزند حمداله که به موجب دادنامه شماره 9709978911300251  در پرونده کالسه 970253 به 
خواسته پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته بعالوه 2/450/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
چک تا یوم الوصول و مبلغ 3/000/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق آقای  حبیب  عرب محکوم گردیده اس�ت ابالغ می ش�ود چنانچه 
نسبت به حکم  صادره اعتراض دارند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این مرجع واقع در محالت خ 15 خرداد 
تس�لیم نماید. بدیهی اس�ت پس از انقضای  مهلت مذکور نامبرده حق تجدید نظر خواهی نسبت به حکم صادر شده نزد محاکم عمومی 
حقوقی شهرستان محالت را خواهد داشت. در غیر این صورت پس از انقضای  مهلت های مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
3905 - رئیس  شعبه سوم شورای حل اختالف محالت 

آگهی ابالغ دادنامه  حقوقی 
بدینوسیله به  آقای  کیوان میرزائی امیرآباد فرزند رحیم که به موجب دادنامه شماره 9709978911300313  در پرونده کالسه 970315  
به خواس�ته پرداخت مبلغ 115/900/000 ریال بابت اصل خواس�ته بعالوه 2/800/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ چک تا یوم الوصول و مبلغ 4/000/000ریال حق الوکاله وکیل در حق آقای  رضا توسلی محکوم گردیده است ابالغ می شود چنانچه 
نسبت به حکم  صادره اعتراض دارند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این مرجع واقع در محالت خ 15 خرداد 
تس�لیم نماید. بدیهی اس�ت پس از انقضای  مهلت مذکور نامبرده حق تجدید نظر خواهی نسبت به حکم صادر شده نزد محاکم عمومی 
حقوقی شهرستان محالت را خواهد داشت. در غیر این صورت پس از انقضای  مهلت های مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
3904 - رئیس  شعبه سوم شورای حل اختالف محالت 

آگهی ابالغ دادنامه  حقوقی 
بدینوس�یله ب�ه آقای�ان  1. صفی بش�کم 2. منوچهر قل�ی پور 3. عیوض قلی پ�ور فرزند جعفر – عی�وض که به موجب دادنامه ش�ماره 
9709978911301200  در پرون�ده کالس�ه 960923 به خواس�ته پرداخت تضامنی مبل�غ 170/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته بعالوه 
5/200/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا یوم الوصول و مبلغ 4/800/000 ریال حق الوکاله وکیل در 
حق آقای  داود قربانی با وکالت آقای رضا مهاجری محکوم گردیده اس�ت ابالغ می ش�ود چنانچه نس�بت به حکم  صادره اعتراض دارند 
ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این مرجع واقع در محالت خ 15 خرداد تسلیم نماید. بدیهی است پس از 
انقضای  مهلت مذکور نامبرده حق تجدید نظر خواهی نسبت به حکم صادر شده نزد محاکم عمومی حقوقی شهرستان محالت را خواهد 

داشت. در غیر این صورت پس از انقضای  مهلت های مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
3903 - رئیس  شعبه سوم شورای حل اختالف محالت 

آگهی 
خواهان خانم زینب رازقی  فرزند عبداله دادخواستی  به طرفیت آقای شهرام دهقانی فرزند ا حمد  به خواسته مطالبه  مهریه در دادگاه 
عمومی شهرستان کرمانشاه نموده که جهت رسیدگی به شعبه  اول دادگاه خانواده کرمانشاه واقع در بلوار بنت الهدی  دادگستری کل استان 
کرمانشاه ارجاع  و به  کالسه 9709988499801216   ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/12 ساعت 8 صبح تعیین شده ا ست  به علت 
مجهول المکان  بودن  خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و  ضمائم را دریافت و  در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حاضر گردد. 
1789 مدیر دفتر شعبه اول   دادگاه خانواده کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه متهم آرش نظری به اتهام انتقال منافع مال غیر در پرونده کالسه 9709988322500576  شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب شهرس�تان کرمانش�اه از طرف این شعبه تحت تعقیب است و ابالغ اخطاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس�یله در اجرای ماده 174  قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب  به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از 
تاریخ انتشار  آگهی  در شعبه پنجم دادیاری دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه  جهت  پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود 

در صورت عدم حضور  پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
940 دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان  کرمانشاه 

آگهی 
در پرونده کالس�ه 9709988315200588   ش�عبه اول بازپرس�ی دادس�رای  عمومی و انقالب  کرمانش�اه  میالد حقیقی علیکانی به اتهام  
کالهبرداری  در فضای مجازی به مبلغ 20 هزار تومان  به موجب  شکایت آقای محسن فتحی  تحت تعقیب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن 
محل اقامت وی  و عدم امکان ابالغ احضاریه  و عدم دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب  یک نوبت در روزنامه  

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

آگهی 
در پرونده کالسه 9709988315200715   شعبه اول بازپرسی دادسرای  عمومی و انقالب  کرمانشاه  1. قاسم پور عباسی  2. علی هاشمی به 
اتهام تهدید و توهین به  موجب  شکایت آقای بهزاد  کرمی زتیالنی تحت تعقیب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی  و عدم 
امکان ابالغ احضاریه  و عدم دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب  یک نوبت در روزنامه  کثیر االنتشار آگهی و 

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

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه متهم ماش�اءاهلل مرادی به اتهام خیانت در امانت از طرف این ش�عبه  دادس�رای عمومی و انقالب کرمانش�اه  به ش�ماره پرونده 
9609988322300803  و کالسه بایگانی 960872 تحت تعقیب هستند و ابالغ اخطاریه به ایشان ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 
174  قانون آئین دادرس�ی امور کیفری مصوب 1392  مراتب  به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش�ار  آگهی  در شعبه سوم دادیاری 
دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه  جهت  پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور  پس از یک ماه از تاریخ 

انتشار آگهی  تصمیم  قانونی اتخاذ خواهد شد. 
930 دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان  کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 9609988604200917  شعبه یازدهم   بازپرسی دادسرای  عمومی و انقالب کرمانشاه متهم  یاسر محمدی  فرزند  محمد به 
اتهام توهین و تهدید با سالح سرد تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی 
به او طبق ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در رو زنامه  کثیر االنتشار آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار   می 

شود پس از انقضای  مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد. 
942 شعبه 11 بازپرسی عمومی  دادسرای  عمومی و انقالب  شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در پرون�ده کالس�ه 9709988315200856   ش�عبه اول بازپرس�ی دادس�رای  عمومی و انقالب کرمانش�اه علیرض�ا داودی به اتهام  
کالهب�رداری  در فض�ای مجازی به مبلغ 14 میلیون ریال  به موجب ش�کایت آق�ای پیمان امیری تحت تعقیب ق�رار دارد با توجه به 
معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترس�ی به او طبق ماده 174  قانون آئین دادرس�ی کیفری مراتب 
یک نوبت در رو زنامه  کثیر االنتش�ار آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار   می ش�ود پس از انقضای  مهلت مذکور تصمیم الزم 

گرفته خواهد شد. 
943  بازپرس شعبه اول دادسرای  عمومی و انقالب  شهرستان کرمانشاه 
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تاسیس شرکت سهامی خاص همراهان انرژی آروین رازمهر
 درتاریخ 1397/07/17 به ش�ماره ثبت 65889 به شناس�ه مل�ی 14007880465 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:خرید و فروش ،تولید،توزیع و بسته بندی انواع رول نایلون ،شیرینگ و فیلم پالستیک –خدمات 
مرب�وط ب�ه بازرگانی و تجارت ،خرید و فروش و واردات و ص�ادرات انواع محصوالت مجاز- خدمات 
پش�تیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تهیه مواد اولیه - ش�رکت در مزایده ها و مناقصه ها 
پس از اخذ مجوز – عقد قرارداد با کلیه ش�رکتهای دولتی و غیر دولتی و اش�خاص حقیقی – اخذ 
تسهیالت بانکی از کلیه بانکها جهت شرکت- اخذ و اعطای نمایندگی در سراسر کشور. درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله /هنرستان-

بلوار پیروزی-خیابان پیروزی43)شهید جوادمیر اب شهری(-پالک -15-طبقه چهارم- کدپستی 
9178613111 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 
10000 ریالی تعداد 100 س�هم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توس�ط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 20605583 مورخ 1397/07/09 نزد بانک سینا شعبه بلوار سجاد با کد 766 پرداخت گردیده 
اس�ت اعضا هیئت مدیره آقای سیدنوید سیدموسوی به شماره ملی 0922218161و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 س�ال و به س�مت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای راضیه توکلی ازغدی به 
شماره ملی 0934506299و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مجتبی توکلی 
ازغندی به شماره ملی 0934573476و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ملیحه فیروزتقی آباد 
به ش�ماره ملی 0700410031 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی سلمانی 
مقدم به ش�ماره ملی 5629809482 به س�مت بازرس اصلی به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر 
االنتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )300571(

تاسیس شرکت سهامی خاص همراهان انرژی آرسام سپنتا 
درتاریخ 1397/07/17 به ش�ماره ثبت 65887 به شناس�ه مل�ی 14007880275 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:خرید و فروش ،تولید،توزیع و بسته بندی انواع رول نایلون ،شیرینگ و فیلم پالستیک –خدمات 
مرب�وط ب�ه بازرگانی و تجارت ،خرید و فروش و واردات و ص�ادرات انواع محصوالت مجاز- خدمات 
پش�تیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تهیه مواد اولیه - ش�رکت در مزایده ها و مناقصه ها 
پس از اخذ مجوز – عقد قرارداد با کلیه ش�رکتهای دولتی و غیر دولتی و اش�خاص حقیقی – اخذ 
تسهیالت بانکی از کلیه بانکها جهت شرکت- اخذ و اعطای نمایندگی در سراسر کشور. درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله الهیه-کوچه 
شهیدعظیم رزم 2-خیابان شهیدشفائی ]الهیه 3- اقدسیه 24[-پالک 0-طبقه همکف- کدپستی 
9186413111 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 
10000 ریالی تعداد 100 س�هم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توس�ط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 20605584 مورخ 1397/07/09 نزد بانک سینا شعبه بلوار سجاد با کد 266 پرداخت گردیده 
اس�ت اعضا هیئت مدیره خانم راضیه توکلی ازغدی به ش�ماره ملی 0934506299و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مجتبی توکلی ازغندی به شماره ملی 0934573476و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی سلمانی مقدم به شماره ملی 5629809482و 
به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 س�ال و به س�مت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
ش�رکت معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای ملیحه فیروز تقی 
آباد به شماره ملی 0700410031 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سیدنوید 
سیدموسوی به شماره ملی 0922218161 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر 
االنتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )300581(

511/75آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای  میالد رنجبری فرزند عید محمد  
تجدیدنظر خواهان  خانم گیتی فرخانی  دادخواستی به طرفیت تجدیدنظر خوانده میالد رنجبری به خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه 
497 ش�عبه 23 خانواده مش�هد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609985114801114  شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر 
اس�تان خراسان رضوی ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/15 ساعت9 تعیین شده که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده و درخواست تجدیدنظر خواه  مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد
مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

511/76آگهي  
بدینوس�یله به اقایان مهدی و محمد س�رفراز   فعال مجهول المکان ابالغ مي ش�ود  که محمد رضا صابری  دادخواستي به خواسته  الزام به 
تنظیم سند  به طرفیت شما به شعبه 188 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد تقدیم نموده است  که به کالسه970800 ثبت  و برای بتاریخ 
97/10/25 ساعت 10 تعیین و لذا به استناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یک نوبت در  روزنامه کثیراالنتشار درج میگردد شما 
می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه188 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل 
آباد-بلوار کوثر-کوثر 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت رسیدگي در این 

شورا حاضر شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 188 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد

511/77آگهي  
بدینوسیله به اقای عباس قنبری مهربان  فرزند اسماعیل فعال مجهول المکان ابالغ مي شود  که محمد صفری  دادخواستي به خواسته  مطالبه 
وجه به طرفیت شما به شعبه 191 شوراي حل اختالف مجتمع 4 شهرستان مشهد تقدیم نموده است  که به کالسه970820 ثبت  و برای بتاریخ 
97/10/29 ساعت 9 تعیین و لذا به استناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یک نوبت در  روزنامه کثیراالنتشار درج میگردد شما 
می توانید قبل از رس�یدگی به دبیرخانه ش�ورای حل اختالف شعبه191 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل 
آباد-بلوار کوثر-کوثر 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت رسیدگي در این 

شورا حاضر شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 191 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد

511/78آگهی 
بدینوسیله به عادل بهمنی   فعال مجهول المکان ابالغ میشود که پیمان طهران پور  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک شماره 493686 
از مورخ 96/1/15 به مبلغ 25/000/000ریال و خسارت قانونی و تاخیر تادیه تقدیم شورای های حل اختالف  مشهد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 314 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد واقع در بلوار وکیل آباد کوثر شمالی 15 ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970829 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/19  ساعت 8/30 تعین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی 
می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 314 شورای حل اختالف  مجتمع شماره4  مشهد

511/79آگهی 
بدینوسیله به غالمعلی غفوریان رام  فعال مجهول المکان ابالغ میشود که علی رحمانی  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه التزام به مبلغ 
65/000/000 ریال و مطالبه خس�ارت به مبلغ 130/000/000ریال و خس�ارت قانونی تقدیم ش�ورای های حل اختالف  مشهد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 314 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد واقع در بلوار وکیل آباد کوثر شمالی 15 ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
970882 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/19  ساعت 9 تعین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و ب�ه تجوی�ز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتش�ارآگهی می شودتاخوانده پس ازنش�ر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 314 شورای حل اختالف  مجتمع شماره4  مشهد

511/80آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره آگهی:9710467514800149 خواهان آقای سید مصطفی مظلومان   دادخواستی به طرفیت خوانده شمسی پردل  به خواسته  مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 318 شورای حل اختالف مجتمع شماره 6 مشهد 
واقع در کوثر 15 ارجاع  و به کالسه 9709987514800784 و بایگانی 970792 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/18 ساعت 
8 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه  مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 318 شورای حل اختالف  مجتمع شماره 4  مشهد

511/81آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره آگهی:9710467514800150 خواهان آقای بهزاد دلربای قوچان عتیق   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ابوالفضل رنگ امیز طوسی  
به خواس�ته  مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان مش�هد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 318 شورای حل اختالف 
مجتمع شماره 6 مشهد واقع در کوثر 15 ارجاع  و به کالسه 9709987514800797 و بایگانی 970805 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 1397/10/18 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده 
پس ازنش�ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 318 شورای حل اختالف  مجتمع شماره 4  مشهد

511/82آگهي  
بدینوسیله به اقای/خانم شاهین برازندگان   فعال مجهول المکان ابالغ مي شود  که بهادر رضایی مقدم   دادخواستي به خواسته مطالبه وجه 
چک  به طرفیت شما به شعبه 188  شوراي حل اختالف مشهد تقدیم نموده است  که به کالسه  970646 ثبت  و برای روزبتاریخ97/10/29 
س�اعت 8/30 وقت رس�یدگی تعیین و لذا به اس�تناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یک نوبت در  روزنامه کثیراالنتشار درج 
میگردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه188 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی 
کوثر شمالی 15  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت رسیدگي در این شورا 

حاضر شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 188 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد

511/83آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به نبی اله خراسانی 
خواهان فرشته ظریفی  دادخواستی به طرفیت خوانده نبی اله خراسانی و اکبر اکبری کرچنکی  به خواسته تنظیم سند  مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس�ه 9709987514600832 شعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد  ثبت گردیده که 
وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/15 س�اعت9 تعیین شده که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک 
ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره 6 مشهد

511/84آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به مرضیه عباسی 
خواهان علی ایمانی اسمعیل آباد دادخواستی به طرفیت خوانده مرضیه عباسی فرزند قربان علی  به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987514600477 شعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد  ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/15 ساعت9/30 تعیین شده که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک 
ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد
مسئول دفتر شعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره 6 مشهد

511/85رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه طاهره رضازاده بقال  داراي شناسنامه شماره 1779 به شرح دادخواست به کالسه 230/970487 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان اکبر هزبرزاده تربتی  به شناس�نامه 7237 در تاریخ 97/6/13 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-طاهره رضازاده بقال فرزند قاس�م ش ش 1779 ت ت 1340 ص مشهد 
همسر متوفی 2- عبدالحسین هژبرزاده تربتی فرزند علی ش ش 14143 ت ت 1305 ص تربت حیدریه پدر متوفی 3- الهه هژبرزاده تربتی 
فرزند اکبر ش ش 0925135526 ت ت 1378 ص مشهد فرزند 4- عاطفه هژبرزاده تربتی فرزند اکبر ش ش 0924428694 ت ت 1377 ص 
مشهد فرزند  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 230 شوراي حل اختالف مشهد

511/86رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي غالمرضا ش�هریار دوست  داراي شناسنامه شماره 492 به ش�رح دادخواست به کالسه 1124-97 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسن شهریار دوست  به شناسنامه 36166 در تاریخ 96/4/25 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-غالمرضا شهریار دوست فرزند حسن ش ش 492 ت ت 1346 ص 
مشهد فرزند متوفی 2- زهرا شهریار دوست فرزند حسن ش ش 1535 ت ت 1350 ص مشهد فرزند متوفی 3- محمد رضا شهریار دوست 
فرزند حسن ش ش 1872 ت ت 1333 ص مشهد فرزند متوفی 4- کبری شهریار دوست فرزند حسن ش ش 726 ت ت 1341 ص مشهد 
فرزند متوفی 5- فاطمه بیگم شهریار دوست فرزند حسن ش ش 50962 ت ت 1339 ص مشهد فرزند متوفی 6- علیرضا شهریار دوست 
فرزند حس�ن ش ش 49345 ت ت 1336 ص مش�هد فرزند متوفی 7- پروانه پادرام پور فرزند محمود ش ش 781 ت ت 1340 ص مش�هد 
همسر متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
شعبه 6 شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/87رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مختاراحمد بختیاری   داراي شناسنامه شماره 922259326 به شرح دادخواست به کالسه 970907 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی احمد بختیاری  به شناسنامه 922259267  در تاریخ 92/8/12 دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-مختار احمد بختیاری فرزند علی احمد ش ش 922259326 ت 
ت 1349 ص افغانستان فرزند متوفی 2- کریمه رازق فرزند علی احمد ش ش 206094459 ت  1347 ص افغانستان فرزند متوفی 3- صدیقه 
بختیاری ش ش 02372055 ت ت 1323 ص افغانستان همسر متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا شعبه 6 شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/88رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي علی رجب زاده   داراي شناس�نامه شماره 6043 به ش�رح دادخواست به کالسه 1117-97 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان خدابخش رجب زاده به شناسنامه 7در تاریخ 1397/4/18 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-ستاره سلطان اکبری فرزند غالمرضا ش ش 63 ت ت 1321 ص فردوس همسر 
متوفی 2- حسین رجب زاده فرزند خدابخش ش ش 1988 ت ت 1350 ص مشهد فرزند متوفی 3- مهدی رجب زاده فرزند خدابخش ش 
ش 3285 ت ت 1359 ص مش�هد فرزند متوفی 4- محمد رجب زاده فرزند خدابخش ش ش 51582 ت ت 1341 ص مش�هد فرزند متوفی 
5- حسن رجب زاده فرزند خدابخش ش ش 6042 ت ت 1342 ص  مشهد فرزند متوفی 6- علی رجب زاده فرزند خدابخش ش ش 6043 
ت ت 1345 ص مشهد فرزند متوفی 7- مریم رجب زاده فرزند خدابخش ش ش 21545 ت ت 1354 ص مشهد فرزند متوفی 8- معصومه 
رج�ب زاده فرزن�د خدابخش ش ش 584 ت ت 1338 ص مش�هد فرزند متوفی 9- چعفر رج�ب زاده فرزند خدابخش ش ش 69019 ت ت 
1357 ص مشهد فرزند متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد0
شعبه 6 شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/89رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مهدی ابدالی تکلو  داراي شناس�نامه شماره 24 به ش�رح دادخواست به کالسه 1127-97 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان تومان ابدالی تکلو ابدال آبادی  به شناسنامه 898 در تاریخ 1366/2/6 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-علی ابدالی تکلو فرزند حیدر ش ش 23 ت ت 1318 ص تربت جام 
فرزند متوفی 2- اکبر ابدالی تکلو ابدال آبادی فرزند حیدر ش ش 4 ت ت 1326 تربت جام فرزند متوفی 3- مهدی ابدالی تکلو فرزند حیدر 
ش ش 24 ت ت 1319 ص ترب�ت ج�ام فرزند متوفی 4- همایون ابدالی تکلو ابدال آبادی فرزند حمزه خان ت ت 1307 ص تربت جام فرزند 
متوفی 5- رحمن ابدالی تکلو فرزند حمزه ش ش 1284 ت ت 1314 ص تربت جام فرزند متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
شعبه 6 شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/90رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه گل جهان دروگر داراي شناسنامه شماره 290 به شرح دادخواست به کالسه 1126-97 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی جمعه دروگر به شناسنامه 147در تاریخ 1396/2/9 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-گل جهان دروگر فرزند علی جمعه ش ش 290 ت ت 1338 ص مشهد فرزند متوفی 2- سکینه 
خاتون دروگر فرزند علی جمعه ش ش 3 ت ت 1341 ص مشهد فرزند متوفی 3- بتول دروگر فرزند علی جمعه ش ش 1090 ت ت 1352 ص 
احمد آباد فرزند متوفی 5- حسین دروگر فرزند علی جمعه ش ش 18 ت ت 1349 ص احمد آباد فرزند متوفی 5-علی اکبر دروگر فرزند علی 
جمعه ش ش 7 ت ت 1332 ص احمد آباد فرزند متوفی 6- فاطمه دروگر فرزند علی جمعه ش ش 20 ت ت 1350 ص احمد آباد فرزند متوفی   
اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد 

و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
شعبه 6 شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/91رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت محس�ن تبریزی پ�ور فرزن�د محم�د ابراهیم  به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کالس�ه 
9709987506701647 ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد ابراهیم تبریزی پور  
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-زهره اس�معیلی همس�ر متوفی 2- نرگس 3- 
حسین 4-محسن 5-حسن 6-رضا 7-کاظم همگی تبریزی پور فرزند متوفی 8- بی بی جان غیرتی مادر متوفی  اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/92رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت علی نادر جواهریان فرزند محمد   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701447 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد جواهریان  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-نس�یم 2- فاطمه نازی 3- علی نادر 4- ندا همگی جواهریان فرزند متوفی 5- زهرا 
صامدی همس�ر متوفی   اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/93رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت رضا تهرانچی نیا فرزند قاسم   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701869 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان قاسم تهرانچی نیا  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-رضا 2- غزاله 3-محمد صادق همگی تهرانچی نیا فرزند متوفی 4- شهین اکبر زاده توتونچی 
همسر متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/94رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت فریده رضائی فرزند سلیمان به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701727 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عصمت تاجیک   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-سلیمان رضائی همسر متوفی 2-جواد 3-محمد رضا 4-فریبا 5- علیرضا 6- فریده 7-فرزانه 
8- فاطمه همگی رضائی فرزند متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي 

دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/95رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت عباس ماروسی فرزند حسین  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701416 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان هادی ماروسی دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-عباس ماروسی پدر متوفی 2-فاطمه بیک مادر متوفی 3-مهری بهمدی همسر متوفی 4-رضا 
5- علی همگی ماروسی فرزند   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/96رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت عباس مالزاده یزدانی فرزند احمد  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701843 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سکینه سجادی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-احمد  مالزاده همسر متوفی 2- زهره 3- ژاله 4-عباس 5- شهره همگی مالزاده یزدانی 
فرزند متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/97رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت منوچهر ش�عرباف قدی�م فرزن�د علی اکب�ر   به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کالس�ه 
9709987506701877 ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان علی اکبر ش�عرباف قدیم  
دراقامت�گاه  دائمي خ�ود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-عصمت اورعی همس�ر 2- عفت 3- حمید 
4-منوچهر 5-عزت 6-علیرضا 7-مجید همگی ش�عرباف قدیم فرزند  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/98رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت آرش راحتی فرزند حس�ن   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701854 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسن راحتی قوچانی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-آرش راحتی 2-لیال 3-الدن همگی راحتی قوچانی فرزند  اینک باانجام تش�ریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/99رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مهدی پارسانیک فرزند محمد علی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701775 
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد علی پارسا نیک دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-بتول محمدی نژاد ثانی 2- منیره قره جوهر هر دو همسر 3- مهدی 4- هادی 
5- فاطمه 6-اعظم 7- زهرا 8- محمد 9-غالمرضا 10-مریم 11-صادق 12-کبری 13- طیبه 14-احمد همگی پارسانیک فرزند متوفی   اینک 
باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/100رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت رامش دادستان فرزند حسین   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701826 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سکینه ملیح الملوک  دانشمند  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-غالمرضا 2-رویا 3- رامش 4- وحید رضا همگی دادستان فرزند   اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/101رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مریم رحمانی فرزند غالمحسین   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701753 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غالمحسین رحمانی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-زهرا رنجبری جوان همسر متوفی 2-عباس 3- مریم همگی رحمانی فرزند  اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/102رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت کمال قندهاری فرزند علی  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701866 ازاین 
دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه محمدی ابرده سفلی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-لیال 2- کمال 3-بهاره 4-سمانه 5-جالل 6-حامد 7-ریحانه همگی قندهاری 
فرزند متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/103رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت هادی فالح مهنه فرزند ایرج   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701748 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان طاهره حیدربیگی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-هادی 2-سعید3- احمد 4- محمود 5-علیرضا 6-زهرا 7- سعید 8- مهدی همگی فالح 
مهنه فرزند   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/104رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت طاهره آزاد فرزند سلطانعلی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701787 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سلطانعلی آزاد  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-مرضیه 2- محمد 3-طاهره 4- راضیه همگی آزاد فرزند 5- زهرا نظام کمالی همسر   اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/105رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مجتبی پزشکیان فرزند مصطفی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701379 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مصطفی پزشکیان  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-مجتبی 2-علی 3- شایسته 4- محمد 5- همگی پزشکیان فرزند متوفی 6- شهناز 
حسینی خیاط همسر 7- شوکت ملک کوت رزی مادر  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/106رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت محم�د علی ای�ران فر فرزند محمد اس�معیل   به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کالس�ه 
9709987506701641 ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حمید ایران فر دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-محمد علی ایران فر پدر متوفی 2- معصومه بیگم سید الحسینی 
مادرمتوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/107رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد فکور زراعتی فرزند عباس   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701881 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عباس فکور زراعتی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-گوهر الهیاری همس�ر متوفی 2-حمید 3-قدیر 4- محمد 5- فاطمه 6- صفر علی 
7- زهرا 8-سعید همگی فکور زراعتی فرزند   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/108رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ابراهیم صادقخانی فرزند علی اکبر   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701859 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی اکبر صادقخانی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-انسیه 2- ابراهیم 3-عارفه همگی صادقخانی فرزند 4-اکرم آقایی زاده همسر   اینک 
باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/109رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت احسان قدمگاهی فرزند علی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701597 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه کاریز نوی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-الهه 2- زهرا 3- احسان همگی قدمگاهی فرزند   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/110آگهی ابالغ اجرائیه 
 بدینوسیله پیرو  آگهی های قبلی به آقای محمد رضا جمعه نظری  فرزند علی اکبر  مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق دادنامه  
ش�ماره 9609977577601364 در پرونده کالس�ه 26/960669  به پرداخت مبلغ 250000000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 17799000 
ریال بابت هزینه دادرس�ی محکوم ش�ده اید و اجرائیه علیه ش�ما صادر گردیده است لذا ظرف ده روز از انتشار این آگهی نسبت به اجرای 

مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول محکوم به با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
 مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/111آگهی 
 آقای محمد فاضل پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای علی نیکفر جام ش�ر ش�ر  به طرفیت ش�ما بدینوسیله ابالغ می شود که 
پرونده کالسه 970275 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر پرداخت 1- مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت قسمتی از یک فقره چک به 
شماره 135129 اصل خواسته 2- مبلغ یک میلیون و چهارصد و سی و پنج هزار ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر 3-خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید 96/11/23 تا یوم االدا 4-پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19-118-119 قانونی 
اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی  درج می گردد و این اخطار اجرائی  ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و 
پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مکر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمایید     
مسئول دفتر شعبه186 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد

511/112آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه رسول خان بیگی    که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره  9709977514400516 صادره از شعبه 314در پرونده شماره 9709987514400250 محکوم به پرداخت مبلغ 83/000/000 
ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1/157/500 هزینه دادرس�ی و مبلغ 450/000 ریال هزینه نش�ر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
95/10/12 تا یوم االدا در حق محکوم له طاهره حسین پور مقدم و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای 

مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
دفتر شعبه 314 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4  مشهد

511/113آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه مجتبی کشمیری   که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره  9709977514400528 صادره از شعبه 314در پرونده شماره 9709987514400248 محکوم به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/995/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال هزینه نشر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت 
96/4/11 تا یوم االدا در حق محکوم له طاهره حسن پور مقدم و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد 

اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
دفتر شعبه 314 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4  مشهد

511/114آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه مهدی بهکار  که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
ش�ماره  9709977506300573 صادره از ش�عبه 183در پرونده ش�ماره 183/970035 محکوم به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 2-مبلغ دو میلیون و سیصد و هفتاد هزار ریال بابت ابطال تمبر و دادرسی و دویست و چهل هزار ریال بابت تعرفه خدمات 
قضای و چهار صد و پنجاه هزار ریال هزینه درج آگهی در روزنامه 3- خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی در تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون صدور چک و مصوب مجمع تضخیص مصلحت نظام از تاریخ گواهی عدم پرداخت چک 96/10/30 لغایت یوم االدا که توسط اجرای 
احکام محاس�به و در حق خواهان صادر می گردد در حق محکوم له حس�ین محمد زاده و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز پس از 
انتش�ار آگهی نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نس�بت به وصول  مطالبات با 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
شعبه 183 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4  مشهد

511/115آگهی معرفی داور
شماره بایگانی:961306 پیرو آگهی های قبلی به آقای محی الدین تاری فرزند –ابالغ می گردد تا پیرو دادخواست طالق خانم راضیه عرب 
فرزند عبدالوهاب بطرفیت شما مقرر است ظرف مدت 7 روز از تاریخ نشر آگهی یک نفر داور واجد شرایط خویش )متاهل و از بستگان سی 

ساله(را به این دادگاه معرفی نمایید که در غیر اینصورت دادگاه وفق مقررات جاری اتخاذ تصمیم می نماید 
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه حقوقی )خانواده(مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/116آگهی
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره بایگانی 8/910430 و شماره دادنامه مربوطه 9109975112301615 محکوم علیه فخرالدین 
خجسته پی فعال مجهول المکان محکوم است به پرداخت چهار میلیون و سیصدو پنجاه و شش هزار تومان بابت اصل خواسته و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان 
مدیر دفتر حقوقی شعبه 8 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/117آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به زینب پور مشهدی  آقائی فرزند قاسم  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست علی قاسمی 
فرزند غالمحس�ین  علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب دادنامه ش�ماره 9709977577300959  در پرونده  کالسه 23/970622  –به 
پرداخت مبلغ سیصدو سی میلیون ریال بابت  اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه که از 
تاریخ سر رسید چک تا زمان پرداخت بر اساس نرخ شاخص کاال اعالمی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم 
ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این 

دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/118آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای محمد حسین معنوی  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست معصومه ابراهیمی  علیه 
شما بخواسته مطالبه خسارت بموجب دادنامه شماره 9709977577701038  در پرونده بایگانی 970578 –به پرداخت مبلغ 66/120/000 
محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی 

در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 27 دادگاه عمومی مجتمع امام خمینی مشهد

511/119آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای رمضانعلی پسندیده  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست فرحناز اژدری  علیه شما 
بخواس�ته مطالبه مهریه بموجب حکم شماره 9709975114000895  در پرونده  کالسه 970608 –به پرداخت مبلغ 200 هزار تومان مهریه 
زمان عقد )1368/4/25 به نرخ روز و پرداخت خسارات ناشی از دادرسی در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 

می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری مشهد

511/120آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای 1-علی رضا اکبر زاده ش�ادلو 2- علی خاکزادی فرزند علی اکبر  فعال مجهول المکان ابالغ می 
گردد در مورد دادخواست حسین میر اکبر زاده   علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977513800901  در پرونده 
کالسه 9709987513800327  خوانده حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه دادرسی درج آگهی به مبلغ 2/283/500 
ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال و خوانده ردیف دوم به حضور  در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند خودروی 
پراید جی تی ایکس ای به ش�ماره انتظامی 93و728 ایران 12 در حق محکوم له صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 

قابل واخواهی در همین شعبه می باشد
دفتر شعبه 308 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

511/121آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای مهدی شهامت نژاد   فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست هانا مالئی   علیه شما 
به خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره 97099775071071092  مورخ 97/8/29 در پرونده کالسه 970572  به 1-پرداخت مبلغ ده 
میلیون تومان بابت اصل خواسته 2- مبلغ 45 هزار تومان بابت هزینه درج آگهی روزنامه 3- مبلغ یکصدو سی و چهار هزار تومان بابت ابطال 
تمبر 4-مبلغ 20/200 تومان بابت هزینه خدمات قضایی 5-خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت مورخ 96/11/24 لغایت یوم 
الدا در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف 20 روز 

پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه می باشد
مسئول دفتر شعبه 191 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

511/122آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای امیر زهکنی   فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست هرمز دلیری نامقی  علیه 
ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب رای ش�ماره 9709977507101015   مورخ 97/8/20 در پرونده کالسه 970598   به پرداخت مبلغ 
6/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 315/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی و چهارصد و پنجاه هزار ریال 
حق الدرج آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید دین 96/12/20 لغایت اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم در حق خواهان 
محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف 20 روز پس از درج آگهی 

قابل واخواهی در همین شعبه می باشد
مسئول دفتر شعبه 191 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

511/123آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم تکتم باقر یاری فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست جواد خدیوی زننده  علیه 
ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک به موجب رای ش�ماره 9709977506601069   مورخ 97/8/19 در پرونده کالسه 970566   به پرداخت 
1-مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2-پرداخت مبلغ 767/000 ریال بابت هزینه دادرسی الصاق تمبر و 45 هزار تومان هزینه درج 
آگهی در روزنامه 3- خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رسید تا یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق 
خواهان اینکه محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف 20 روز پس از 

درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه می باشد
مسئول دفتر شعبه 186 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

آگهی ابالغ رای 
  حسب محتویات پرونده  کالس�ه بایگانی 960209 در خصوص خسرو مهبد 
فرزن�د س�ید احم�د ش ش  160 متول�د 1323 مطابق دادنامه بدوی  ش�ماره 
9709970260300335  م�ورخ 1397/07/29 تعیی�ن تکلیف و اتخاذ تصمیم   
گردیده حکم  مقتضی به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  صادر شده 
اس�ت. رای دادگاه غیاب�ی   اس�ت و از تاریخ  ابالغ قانون�ی  ظرف مدت دو ماه 
قابل واخواهی  خواهد بود. النهایه  با عنایت به مراتب فوق با تجویز ذیل ماده 
302  قانون آئین دادرسی مدنی بدینوسیله  مراتب از طریق نشر آگهی به ورثه  
نامبرده و یا وکیل قانونی ورثه ا عالم و ابالغ می گردد تا چنانچه ا عتراضی دارند  
مراتب را حداکثر ظرف مدت مقرر به شعبه سوم دادگاه  انقالب اسالمی  تهران  

واقع در خیابان شریعتی اول خیابان معلم گزارش نمایند. 
58294 مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی وقت رسیدگی 
 با توجه به مطرح و رس�یدگی  بودن پرونده به شماره بایگانی 970171 دایر بر 
مش�مولیت اصل 49 قانون اساسی در خصوص  خانم شهناز کلیمه  جواهری 
نژاد فرزند روبن کلیمی ش ش  2038  صادره از تهران در ش�عبه سوم دادگاه 
انقالب اسالمی تهران واقع در خیابان شریعتی ابتدای خیابان معلم وفق ماده 
73  قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
1379 بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی شخصا به شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه یا نماینده 
قانونی خود را معرفی نماید. بدیهی اس�ت در غیر اینصورت  و پس از انقضای 

مهلت مذکور  طبق قانون به پرونده رسیدگی  خو اهد شد. 
58295 مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی وقت رسیدگی 
 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  درخواستی  دایر بر مشمولیت اصل 49 
قانون اساسی در خصوص سکینه بیگم عاصی فرزند  سید محمود ش 20817  
صادره از تهران تسلیم دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده که   جهت رسیدگی 
به شعبه سوم دادگاه ارجاع گردیده و طی کالسه بایگانی به شماره ثبت 970190 
و وقت رسیدگی س�اعت 9 صبح مورخ 1397/10/18 تعیین شده است  که به 
علت  مجهول المکان  بودن  وی حس�ب درخواس�ت س�تاد اجرایی و دستور 
دادگاه به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی مراتب  یک نوبت از طریق جراید آگهی می شود تا نامبرده مذکور 
در دادگاه حاضر  ضمن اعالم نشانی در وقت  مقرر جهت رسیدگی در این شعبه  

دادگاه واقع در تهران  خیابان  شریعتی بازار معلم حاضر گردد. 
58296 مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی وقت رسیدگی 
 با توجه به مطرح و رس�یدگی  بودن پرونده به شماره بایگانی 970186 دایر بر 
مشمولیت اصل 49 قانون اساسی در خصوص  آقای سید ابوالقاسم رکن االسالم 
فرزند س�ید محمدعلی ش ش  20822 صادره از تهران در ش�عبه سوم دادگاه 
انقالب اس�المی تهران واقع در خیابان شریعتی ابتدای خیابان معلم وفق ماده 
73  قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عموم�ی و انقالب در امور مدنی مصوب 
1379 بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی شخصا به شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه یا نماینده 
قانونی خود را معرفی نماید. بدیهی اس�ت در غیر اینصورت  و پس از انقضای 

مهلت مذکور  طبق قانون به پرونده رسیدگی  خو اهد شد. 
58297 مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی  وقت رسیدگی 
با توجه به  اینکه پرونده کالسه 970177  در خصوص اموال بجا مانده از مرحوم 
محمدعلی زندی فرزند  ش�اطر غالمرض�ا  من جمله پالک ثبتی 5598 اصلی 
بخ�ش 9 تهران  در اجرای آئین نامه نحوه رس�یدگی  ب�ه پرونده های موضوع 
اصل 49 قانون اساس�ی در ش�عبه چهارم دادگاه انقالب اس�المی  تهران  واقع 
در تهران  خیابان ش�ریعتی خیابان معلم مطرح رس�یدگی  است   بدینوسیله 
به نامبرده )وراث ا حتمالی( ابالغ می گردد در تاریخ ش�نبه 97/11/6 ساعت 9 
صبح با در دس�ت داشتن مدارک شناسایی ش�خصا در دادگاه حاضر  یا وکیل 
قانونی معرفی نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور  برابر مقررات به پرونده 

مربوطه رسیدگی  خواهد شد. 
58298 مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی  وقت رسیدگی 
با توجه به  اینکه پرونده کالسه 970179 در خصوص اموال بجا مانده از مرحوم 
احمد امامی فرزند علی اکبر من جمله قدر السهم وی در پالک ثبتی 30 فرعی  
مجزی ش�ده از 108 اصلی قریه نیکنام ده لواس�ان در اج�رای آئین نامه نحوه 
رسیدگی  به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی در شعبه چهارم دادگاه 
انقالب اس�المی  تهران  واقع در تهران  خیابان ش�ریعتی خیابان معلم مطرح 
رسیدگی  است   بدینوسیله به نامبرده )وراث ا حتمالی( ابالغ می گردد در تاریخ 
شنبه 97/11/6 ساعت 10 صبح با در دست داشتن مدارک شناسایی شخصا در 
دادگاه حاضر  یا وکیل قانونی معرفی نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور  

برابر مقررات به پرونده مربوطه رسیدگی  خواهد شد. 
58299 مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ رای 
  حسب محتویات پرونده  کالسه 970049 در خصوص یک قطعه زمین به پالک 
ثبتی 4645 فرعی از 3526 اصلی بخش 3 تهران  متعلق به آقایان شهرام و اوژن 
قالچی فرزندان عزت اله مطابق دادنامه بدوی  ش�ماره 9709970260400380 
مورخ 1397/07/28 صادره از  شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران تعیین 
تکلی�ف و اتخاذ تصمیم   گردیده و حکم  به تملک ملک مزبور به نفع س�تاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  صادر گردیده اس�ت. با توجه به غیابی  بودن 
دادنامه فوق نس�بت به نامبردگان بدینوسیله مراتب از طریق انتشار آگهی به 
ایشان ابالغ می گردد تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف مهلت قانونی  اقدام و به 

این شعبه دادگاه ا عالم نمایند. 
58300  مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی  وقت رسیدگی 
با توجه به  اینکه پرونده کالس�ه 970185 در خصوص اموال بجا مانده از آقای 
علی مرادی راد فرزند رسول منجمله 4/5 دانگ مشاع از پالک ثبتی 4484/115 
بخ�ش 7 تهران  در اجرای آئین نامه نحوه رس�یدگی  ب�ه پرونده های موضوع 
اصل 49 قانون اساس�ی در ش�عبه چهارم دادگاه انقالب اس�المی  تهران  واقع 
در تهران  خیابان ش�ریعتی خیابان معلم مطرح رس�یدگی  است   بدینوسیله 
به نامبرده )وراث ا حتمالی( ابالغ می گردد در تاریخ دوشنبه 97/11/8 ساعت 
9 صبح با در دست داشتن مدارک شناسایی شخصا در دادگاه حاضر  یا وکیل 
قانونی معرفی نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور  برابر مقررات به پرونده 

مربوطه رسیدگی  خواهد شد. 
58301 مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی  وقت رسیدگی 
با توجه به  اینکه پرونده کالسه 970186 در خصوص اموال بجا مانده از خانم ها 
سیمین – نسرین و سوسن نجم طهرانی فرزندان محسن منجمله پالک ثبتی 
3104/846  بخش 11 تهران در اجرای آئین نامه نحوه رسیدگی  به پرونده های 
موضوع اصل 49 قانون اساس�ی در شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی  تهران  
واقع در تهران  خیابان شریعتی خیابان معلم مطرح رسیدگی  است   بدینوسیله 
به نامبرده )وراث ا حتمالی( ابالغ می گردد در تاریخ دوشنبه 97/11/8 ساعت 
10 صبح با در دست داشتن مدارک شناسایی شخصا در دادگاه حاضر  یا وکیل 
قانونی معرفی نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور  برابر مقررات به پرونده 

مربوطه رسیدگی  خواهد شد. 
58302 مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی  وقت رسیدگی 
با توجه به  اینکه پرونده کالس�ه 970190 در خص�وص اموال بجا مانده از آقای 
یوسف خسروپور منجمله سه دانگ از پالک ثبتی 4481/121 بخش 7 تهران  در 
اجرای آئین نامه نحوه رسیدگی  به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی 
در شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی  تهران  واقع در تهران  خیابان شریعتی 
خیابان معلم مطرح رسیدگی  است   بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد در 
تاریخ یکشنبه 97/11/14 ساعت 9 صبح با در دست داشتن مدارک شناسایی 
شخصا در دادگاه حاضر  یا وکیل قانونی معرفی نماید. بدیهی است در صورت 

عدم حضور  برابر مقررات به پرونده مربوطه رسیدگی  خواهد شد. 
58303 مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی  وقت رسیدگی 
با توجه به  اینکه پرونده کالس�ه 970182 در خصوص موتورس�یکلت شماره 
75751- تهران 13  در اجرای آئین نامه نحوه رسیدگی  به پرونده های موضوع 
اصل 49 قانون اساسی در شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی  تهران  واقع در 
تهران  خیابان ش�ریعتی خیابان معلم مطرح رس�یدگی  است   بدینوسیله به 
مدعی مالکیت موتورسیکلت ابالغ می گردد در تاریخ شنبه 97/11/13 ساعت 
10 صبح با در دست داشتن مدارک شناسایی شخصا در دادگاه حاضر  یا وکیل 
قانونی معرفی نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور  برابر مقررات به پرونده 

مربوطه رسیدگی  خواهد شد. 
58304 مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی  وقت رسیدگی 
با توجه به  اینکه پرونده کالسه 970183 در خصوص موتورسیکلت به شماره 
77462 ایران 113 به عنوان رها ش�ده در  اجرای آئین نامه نحوه رس�یدگی  به 
پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساس�ی در ش�عبه چه�ارم دادگاه انقالب 
اسالمی  تهران  واقع در تهران  خیابان شریعتی خیابان معلم مطرح رسیدگی  
است   بدینوسیله به مدعی مالکیت موتورسیکلت ابالغ می گردد در تاریخ شنبه 
97/11/13 ساعت 9 صبح با در دست داشتن مدارک شناسایی شخصا در دادگاه 
حاضر  یا وکیل قانونی معرفی نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور  برابر 

مقررات به پرونده مربوطه رسیدگی  خواهد شد. 
58305 مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی  وقت رسیدگی 
با توجه به  اینکه پرونده کالس�ه 970184 در خصوص موتورسیکلت به شماره 
64331- 115 به عنوان رها شده در  اجرای آئین نامه نحوه رسیدگی  به پرونده 
های موضوع اصل 49 قانون اساس�ی در ش�عبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی  
تهران  واقع در تهران  خیابان ش�ریعتی خیابان معلم مطرح رس�یدگی  است   
بدینوسیله به مدعی مالکیت موتورسیکلت ابالغ می گردد در تاریخ سه شنبه 
97/11/9 ساعت 10 صبح با در دست داشتن مدارک شناسایی شخصا در دادگاه 
حاضر  یا وکیل قانونی معرفی نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور  برابر 

مقررات به پرونده مربوطه رسیدگی  خواهد شد. 
58306 مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی  وقت رسیدگی 
با توجه به  اینکه پرونده کالسه 970187 در خصوص موتورسیکلت به شماره 
انتظامی 63121 تهران 29 به عنوان رها شده در  اجرای آئین نامه نحوه رسیدگی  
به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساس�ی در شعبه چهارم دادگاه انقالب 
اسالمی  تهران  واقع در تهران  خیابان شریعتی خیابان معلم مطرح رسیدگی  
اس�ت   بدینوسیله به مالک موتورسیکلت ابالغ می گردد در تاریخ سه شنبه 
97/11/9 ساعت 9 صبح با در دست داشتن مدارک شناسایی شخصا در دادگاه 
حاضر  یا وکیل قانونی معرفی نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور  برابر 

مقررات به پرونده مربوطه رسیدگی  خواهد شد. 
58307 مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 
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رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای حسن زنگانه دارای شماره شناسنامه 4بشرح دادخواست بکالسه 1/97/746-ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان مرضیه زنگانه به شناسنامه 22درتاریخ 1397/7/7دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراس�ت به1-ربابه زنگانه ف اسداله کد ملی 487933752ت ت1343/6/25فرزند متوفی2-محسن زنگانه ف اسداله کد ملی 
2269577787ت ت1335/1/1 فرزند متوفی3-سکینه زنگانه ف اسداله کد ملی 2269558863ت ت1330/1/1فرزند متوفی4-رقیه زنگانه 
ف اسداله کد ملی2260181996ت ت1332/1/1فرزند متوفی5-حسین زنگانه ف اسداله کد ملی2269358252ت ت1344/1/1فرزند متوفی 
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
30-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف علی آباد کتول-شیخ نظری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای محمد گزمه دارای شماره شناسنامه 6917بشرح دادخواست بکالسه1/97/748ش ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان غالمرضا گزمه به شناسنامه 573درتاریخ96/10/25 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-محم�د گزمه ف غالمرضا کد مل�ی2268887375ت ت1353/6/1فرزن�د متوفی2-علیرضا گزمه ف 
غالمرض�ا کد ملی4879562467ت ت 1348/6/12فرزند متوفی3-عباس گزمه ف غالمرضا کد مل�ی2269979001ت ت1364/6/30فرزند 
متوفی4-حسن گزمه ف غالمرضا کد ملی4879853747ت ت1362/1/1فرزند متوفی5-سمیه گزمه ف غالمرضا کد ملی 4870012383ت 
ت 1368/9/23فرزند متوفی6-حس�ین گزمه ف غالمرضا ش ش621ت ت1357/1/1فرزند متوفی 7-هاجر گزمه ف غالمرضا ش ش337ت 
ت1359/5/1فرزند متوفی8-آمنه گزمه ف غالمرضا کد ملی 2268887383ت ت1354/6/1فرزند متوفی9-بگم گزمه ف عیدوش ش1106ت 
ت 1334/2/2همس�رمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
29-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف علی آباد کتول-شیخ نظری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای بهمن عالمی دارای ش�ماره شناسنامه 2020531674بشرح دادخواست بکالس�ه970719/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان خدابردی عالمی به شناس�نامه 7 درتاریخ 1397/8/17دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-ارازبردی عالمی ف خدابردی ش ملی2020344718ت ت1371صادره ازگنبد پسرمتوفی2-

بهمن عالمی ف خدا بردی ش ملی 2020531674ت ت 1373صادره ازگنبد پسرمتوفی3-علی عالمی ف خدابردی ش ملی2021256121ت 
ت1386 صادره ازگنبد پس�رمتوفی4-قربانگل عالمی ف خدابردی ش مل�ی2020275791ت ت1370صادره ازگنبد دخترمتوفی 5-فاطمه 
عالمی ف خدابردی ش ملی2020893142ت ت1380صادره ازگنبد دخترمتوفی6-امان سلطان عالمی ف نورمحمد ش ملی2031337068ت 
ت 1344صادره ازگنبد همس�رمتوفی ومتوفی به جزء موارد فوق وارث دیگری ندارد اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا 
در1نوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادرخواهد شد.
26-رئیس شعبه 6شورای حل اختالف شهرستان گنبد کاووس-بارانی

آگهی مزایده
   درپرون�ده کالس�ه 950504/ش�عبه اول اج�رای اح�کام مدنی شهرس�تان کالله محکوم علیه مجتب�ی حدادی محکوم اس�ت بپرداخت 
مبلغ65/000/000ری�ال درح�ق محکوم له هادی بندانی وپرداخت مبلغ1/500/000ریال بابت هزینه ه�ای اجرایی درحق دولت که درقبال آن 
اموال شامل1-یکدس�تگاه یخچال 2درب البرز بمبلغ2/000/000ریال2-نه عدد تخ�ت آهنی 3متری با قوطی4*4بهمراه9عدد نئوپان جمعا 
بمبلغ6/000/000ریال3-تعداد35عدد پش�تی1/30متری جمعا بمبلغ 2/000/000ریال4-یک عدد منق�ل آهنی باورق2بمبلغ300/000ریال5-

کابینت فلزی به متراژ2/5متربمبلغ2/000/000 ریال 6-یکدس�تگاه ضبط 3دیس�ک بمبلغ700/000 ریال7-یک عدد پنکه زمینی پارس خزر 
بمبلغ1/000/000ریال 8-یکتخته فرش4*3بمبلغ2/000/000ریال9-سه عدد صندلی پالستیکی جمعا بمبلغ300/000ریال10-یک عدد بخاری 
ایران شرق8000بمبلغ1/500/000ریال11-یکدستگاه گاز فر اسنووا بمبلغ2/500/000ریال12-سه عدد مبل تکنفره جمعا بمبلغ900/000ریال13-

نه تخته موکت جمعا 45متربمبلغ700/000 ریال14-یکعدد گاوصندوق 2درب ایران کاوه بمبلغ2/500/000ریال توقیف گردیده است که ازطریق 
مزایده حضوری بش�رح ذیل بفروش میرسد1-حس�ب نظریه کارشناس�ی مورد مزایده مبلغ24/400/000ریال  اعالم گردیده است2-مزایده 
ازمبلغ اعالمی کارشناس شروع وبه باالترین قیمت پشنهادی فروخته میشود3-موعد مزایده روزدوشنبه مورخه97/9/21 ساعت10الی11ظهر 
میباش�د4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری کالله میباشد5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن 
نمایند 6-این آگهی فقط در1نوبت منتشرمیشود 7-مزایده مذکور برای نوبت دوم برگزار میگردد8-برنده مزایده مکلف است10درصد بهای 
احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری کالله تودیع الباقی را درمهلت 1ماهه بحساب مذکور واریز وفیش آنرا تحویل اجرای احکام مدنی 
دادگستری کالله نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی درحق صندوق دولت ضبط میگردد9-بهمراه داشتن کارت شناسایی برای متقاضیان 

الزامی است.
13-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری کالله-قربانی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول
   درپرونده کالسه 970452/اجرای احکام مدنی شورا محکوم علیه رشید خسروی فرزند یداهلل ومرتضی خسروی فرزند رشید محکوم است 
بپرداخت مبلغ142/500/000ریال بابت اصل خواسته و... درحق محکوم له محمد شاه محمدی ونیم عشر درحق دولت که 1قطعه زمین مسکونی 
جهت پرداخت محکوم به ازس�وی محکوم له معرفی وپس ازتوقیف توس�ط کارش�ناس منتخب اجرای احکام مدنی بشرح ذیل کارشناسی 
گردیده است ملک موردنظر بمساحت 14900مترمربع ودرگالیکش جاده کمربندی85متر فاصله از30متری درضلع غربی ساختمان دادگستری 
گالیکش قراردارد بمبلغ8/195/000/000ریال  برآورد وارزیابی گردیده اس�ت که این اجرا درنظردارد ملک مربوطه راازطریق مزایده حضوری 
باشرایط ذیل بفروش برساند1-حسب نظریه کارشناس�ی مال مورد مزایده جمعا بمبلغ 8/195/000/000ریال ارزیابی گردیده است2-مزایده 
ازمبلغ اعالمی کارش�ناس شروع وبه باالترین قیمت پشنهادی فروخته میشود3-موعد مزایده  روز3شنبه 97/09/27 ساعت10الی11صبح 
میباشد4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری گالیکش میباشد5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن 
نمایند 6-این آگهی فقط در1نوبت منتش�ر میش�ود7-برنده مزایده مکلف است10درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری 
گالیکش تودیع الباقی رادرمهلت 1ماهه بحساب مذکور واریز وفیش آنرا تحویل اجرای احکام کیفری دادگاه گالیکش نماید درغیراینصورت 

مبلغ واریزی ازوی درحق دولت ضبط میگردد8-ارائه کارت شناسایی ملی برای احراز هویت خریداران الزامی است.
21-قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گالیکش

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول
   درپرونده کالسه970055/اجرای احکام مدنی شورا محکوم علیه اکبر ده چناشکی فرزند غالم محکوم است بپرداخت مبلغ120/000/000ریال 
بابت اصل خواسته و... درحق محکوم له اردشیر صمدی وپرداخت مبلغ 6/000/000ریال بعنوان نیم عشر درحق دولت که140عدد کت فاستونی 
تک س�ایز به رنگهای مختلف جهت پرداخت محکوم به ازس�وی محکوم له معرفی وپس ازتوقیف توس�ط کارشناس منتخب اجرای احکام 
مدنی بشرح ذیل کارشناسی گردیده است اجناس مورد نظر مغازه محکوم علیه جنب بانک ملی شهرستان گالیکش قراردارد که باتوجه به 
مش�خصات ملک عرف محل قیمت عادالنه روز ارزش 1عدد کت فاستونیک تک بمبلغ850/000ریال وجمعا بمبلغ 119/000/000ریال  برآورد 
وارزیابی گردیده است که این اجرا درنظردارد ملک مربوطه راازطریق مزایده حضوری باشرایط ذیل بفروش برساند1-حسب نظریه کارشناسی 
مال مورد مزایده جمعا بمبلغ119/000/000ریال ارزیابی  گردیده است2-مزایده ازمبلغ اعالمی کارشناس شروع وبه باالترین قیمت پشنهادی 
فروخته میشود3-موعد مزایده روز2شنبه 97/09/26 ساعت10الی11صبح میباشد4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری گالیکش 
میباشد5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند 6-این آگهی فقط در1نوبت منتشر میشود7-برنده مزایده 
مکلف است10درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری گالیکش تودیع الباقی رادرمهلت 1ماهه بحساب مذکور واریز وفیش 
آنرا تحویل اجرای احکام کیفری دادگاه گالیکش نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی ازوی درحق دولت ضبط میگردد8-ارائه کارت شناسایی 

ملی برای احراز هویت خریداران الزامی است.
20-قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف گالیکش-آریان پور

آگهی مزایده مرحله اول
   درپرونده کالس�ه398/ارجاعی احکام ش�ورا این دادگاه بموجب نیابت صادره ازدادگس�تری علی آباد کتول بش�ماره پرونده 970433به 
مورخه1397/07/10محکوم علیه مصیب عابدی فرزند یعقوب محکوم اس�ت بپرداخت 162/895/000ریال درحق محکوم له حس�ین پلنگ 
ونیزپرداخت مبلغ8/144/750ریال بابت نیم عشر دولتی درحق دولت  درراستای وصول مبالغ فوق1قطعه زمین بمساحت105مترمربع ازکل 
مساحت1860مترمربع حدودا واقع درفاضل آباد روستایی چلی)لوکال چلی(که با ارجاع امربکارشناسی ملک مجموعا بمیزان189/000/000ریال  
ارزیابی گردید اینک باتوجه به انجام تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بش�رح ذیل بفروش میرسد)توصیف اجمالی ملک(1-زمین 
مس�کونی بمساحت105مترمربع ازکل مساحت1860مترمربع داخل بافت روستا وطرح هادی روستا ملک فاقد اعیانی میباشد وفاقد راه که 
باارجاع امربکارشناس�ی ملک مجموعا بمیزان189/000/000ریال ارزیابی گردیده اس�ت)زمان وش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغ کارشناسی 
بمیزان189/000/000ریال ش�روع خواهد شد 2-مزایده درروزش�نبه مورخه 1397/09/24-ازساعت10الی11صبح درمکان دفتراجرای احکام 
ش�ورای حل اختالف کماالن بفروش میباشد3-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازش�روع مزایده ازملک دیدن نمایند ودرروزمزایده درجلسه 
مزایده ش�رکت کنند4-برنده مزایده کس�ی خواهد بود که بیشترین مبلغ را پیش�نهاد دهد وده درصد مبلغ پیشنهادی را بحساب سپرده 
دادگاه بالفاصله واریز والباقی آنرا ظرف یکماه تودیع نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی پس ازکس�ر هزینه های مربوط به نفع دولت ضبط 
ومزایده تجدید خواهد شد5-این آگهی فقط دریکنوبت منتشرمیگردد 6-کلیه هزینه های مربوط به نقل وانتقال ملک برعهده برنده مزایده 
میباش�د7-درصورت انجام مزایده وعدم صحت مزایده برگزارش�ده این اجراء هیچگونه مسئولیتی درقبال مزایده وبرنده آن نداشته وفقط 

نسبت به عودت وجه واریزی به برنده اقدام خواهد نمود. 
34-دفتراجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگاه عمومی کماالن

دادنامه
   پرونده کالسه 9709981722100256شعبه 12شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان تصمیم نهایی شماره970997
1722100708بایگانی970259خواهان حامد شهاب ف محمد ابراهیم بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان کوی انقالب20متری 
دوم روبروی بهمن4خواندگان1-مهدی باقرقیطاقی ف محمدرضا مجهوال المکان2-عبدالصمد براهوئی رس�ولی ف محمدرس�ول مجهول 
المکان3-مهدی ابراهیمی توپکانلو ف علی حسین بنشانی استان گلستان-علی آباد خ30متری خواسته الزام به تنظیم سند خودرو)رای 
قاضی ش�ورا(درخصوص دعوی حامد ش�هاب ف محمد ابراهیم بطرفیت1-مهدی باقرقیطاقی ف محمدرضا 2-عبدالصمد براهوئی رسولی 
ف محمدرس�ول 3-مهدی ابراهیمی توپکانلو فرزند علی حس�ین بخواسته الزام به تنظیم سند رس�می اتومبیل پراید شماره 32-945 د 
88مدل88رنگ س�بز ش�ماره موتور3147573ومطالبه خس�ارات دادرس�ی بش�رح دادخواس بااین توضیحکه خواهان خودروی مذکور 
راازخوانده ردیف 3خریداری نموده ومستند ارائه شده تصویری ازبیع نامه فیمابین)خواهان وخوانده سوم(وتصاویری ازوکالت کاری اعطایی 
ازس�وی خوانده ردیف اول به خوانده دوم وازس�وی فرد اخیربه خوانده س�وم وپس ازفرد اخیر به خواهان میباش�د وپالک خودرو براساس 
اس�تعالم ازراهور بنام خوانده ردیف اول ثبت ش�ده است ش�ورا باتوجه به محتوای پرونده نظربه دادخواست وتصویر قرارداد بین خواهان 
وخوانده س�وم ومالحظه متن وکالتنامه های ارائه شده واینکه عرفا)درعرف خودرو(وکالتنامه های استنادی پس ازواگذاری خودرو تنظیم 
میشوند وتوجه به عدم حضور خواندگان جهت دفاع باوصف ابالغ قانونی مجموعا خواسته خواهان را)بجزدرمورد خوانده ردیف دوم( وارد 
میداند به استناد مواد198و519قانون آئین دادرسی مدنی وماده220قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف اول بحضور دردفتراسناد رسمی 
جهت انتقال سند خودرو ودرپلیس راهوار جهت انتقال پالک خودروی موضوع دعوا بنام خواهان والزام خوانده ردیف سوم بپرداخت مبلغ 
دویست وهفتاد وپنج هزارتومان بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادر ونسبت به خوانده ردیف دوم بلحاظ عدم توجه دعوا به استناد 
بند 4ماده 84قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر میگردد قرار صادره حضوری است وازتاریخ ابالغ ظرف20روز درمحاکم حقوقی 
گرگان قابل تجدید نظراست حکم صادره غیابی است وازتاریخ ابالغ20روز دراین شورا قابل واخواهی است وپس ازآن ظرف 20روز درمحاکم 

حقوقی گرگان قابل تجدید نظرخواهی میباشد.
9997-قاضی شعبه 12شورای حل اختالف گرگان-قاسمی فر

آگهی مزایده 
  بموجب دادنامه ش�ماره 9609970059701033صادره ازش�عبه 8دادگاه حقوقی گرگان درپرونده970336/اجرایی درخصوص دعوی آنسه 
محمدی نجات فرزند رجبعلی وعبدالخالق فوالدی فرزند عبدالصمد وفاطمه فوالدی فرزند عبدالصمد باوکالت فاطمه اصطبار بطرفیت محکوم 
علیه پارمیس فوالدی ومحمد اسماعیل فوالدی فرزند صمد وحجت اله فوالدی فرزند صمد وبشیر فوالدی فرزند صمد وزهرا فوالدی فرزند 
صمد ومرضیه فوالدی فرزند ابراهیم و نرجس فوالدی فرزند صمد حکم بدستور فروش ماترک مذکور بارعایت حقوق مستاجرین مغازه های 
موضوع سرقفلی حسب اوراق پرونده وتقسیم وجوه حاصل مابین ورثه مرحوم صمد فوالدی طبق گواهی انحصاروراثت ارائه شده صادرواعالم 
میگردد تا مطابق مواد9 و10-آیین نامه قانون افراز وفروش امالک مشاعی مصوب1357-امالک موضوع دستورازطریق اجرای احکام مدنی 
طبق مقررات قانون اجرای احکام بطریق مزایده درمعرض فروش گذاشته شود ووجوه حاصله پس ازکسرهزینه عملیات اجرایی مابین ورثه 
مرحوم یادشده به نسبت سهام آنها تقسیم گردد. ) توصیف اجمالی ملک توقیف شده براساس ماده138قانون اجرای احکام مدنی(مرحوم 
دارای8وراث که 5پسر و3دختر میباشد قطعه شماره1ششدانگ 1قطعه زمین مسکونی)موقوفه خاص(واقع درخیابان شهدا الله 17باکد پستی 
4913663831)محله معروف به دباغان(به پالک ثبتی1فرعی از988-اصلی بخش 1ثبت گرگان بمساحت210/50 مترمربع به مالکیت مرحوم 
عبدالصمد فوالدی که درآن 1دس�تگاه ساختمان مس�کونی2طبقه)همکف وطبقه اول(در3واحد که طبقه همکف 1واحد وطبقه اول 2واحد 
باقدمت بیش از30س�ال بادسترسی مشترک که ازمعبر شرقی که ازش�مال به ملک آقای مهاجر وازشرق به شارع عام وازجنوب بکوچه بن 
بست وازغرب بملک گوهر فوالدی وصا میگردد ساختمان مسکونی درزمان بازدید خالی ازسکنه بوده است درزمان بازدید ازمحل درب توسط 
عبدالخالق فوالدی احدی ازورثه بازشد برابر بافت قدیم مالک عمل شهرداری ملک ازکنج شرق به عمق2/15متر ازکنج جنوب شرق به عمق 
1/75متر درطرح تعریض کوچه 8متری وازجنوب بعمق1/80متر درطرح تعریض کوچه4/5متری جمعا بمساحت 54مترمربع درتعریض واقع 
شده است مقدارعرصه مانده پس ازکسرتعریض برابرضوابط مالک عمل شهرداری )طرح بافت قدیم مالک عمل شهرداری(قابل افراز وتفکیک 
نمیباش�د لذا باعنایت به موقعیت مکانی ارزش ریالی و اعیان تقویم به نس�بت سهم االرث وراث تعیین وبشرح ذیل اعالم میگردد کل بهای 
عرصه واعیان باوضعیت وجود 2/6000/000/000ریال الف(س�هم هریک ازاوالد ذکور بمبلغ400/000/000ریال ب(سهم هریک ازدختران بمبلغ 
200/000/000ریال قطعه ش�ماره 2ششدانگ 1قطعه زمین تجاری واقع درمیدان مازندران نبش جنوبی20متری عدالت به پالک ثبتی6 فرعی 
از3790-اصلی بخش 3ثبت گرگان بمساحت61/18مترمربع بمالکیت مرحوم عبدالصمد فوالدی که دران 1دستگاه ساختمان تجاری همکف 
در4واحد هریک ازواحد های دارای دسترسی مستقل ازمیدان مازندران موجود است ساختمان موجود شامل4واحد تجاری است که تحت 
اشغال صنوف پیرایشگاه الکتریکی وآپاراتی و1واحد نیزخالی میباشد بموجب صلحنامه عادی تنظیمی مورخ 84/08/15 مرحوم عبدالصمد 
فوالدی درقید خود از4واحد تجاری موجود سرقفلی 1واحد تجاری بمساحت 12/5مترمربع رابا عبدالخالق وابراهیم فوالدی صلح نموده است 
کل ملک ازشمال به عمق 5/2متر درطرح تعریض خیابان20متری عدالت)20متری قلعه خندان(واقع شده است مقدار عرصه مانده پس ازکسر 
تعریض برابر ضوابط ملک عمل شهرداری)طرح جامع(قابل افراز وتفکیک نمیباشد لذا با عنایت به موقعیت مکانی عرصه- ارزش عرصه واعیان 
باوضعیت موجود ومنصوبات بااحتساب ارزش سرقفلی جمعا بمبلغ11/180/000/000ریال تقویم وبه نسبت سهم االرث هریک ازوراث تعیین 
وبشرح زیراعالم میگردد کل بهای عرصه وعیان باوضعیت وجود بااحتساب سرقفلی11/180/000/000ریال الف(سهم هریک ازاوالد ذکور مبلغ 
1/720/000/000ریال ب(سهم هریک ازدختران بمبلغ860/000/000ریال نتیجهباعنایت به آنچه تشریح گردید کل بهای عرصه واعیان 2قطعه 
جمعا بمبلغ13/780/000/000ریال تقویم وسهم هریک ازوراث بشرح زیراعالم میگردد 1(سهم هریک ازاوالد ذکور بمبلغ2/120/000/000ریال 
ب(س�هم هریک ازدختران بمبلغ1/060/000/000ریال توضیح اینکه بموجب صلحنامه عادی تنظیمی مورخ1384/08/15مرحوم عبدالصمد 
فوالدی درقید خود از4واحد تجاری موجود سرقفلی 1واحد تجاری بمساحت12/5مترمربع رابا عبدالخالق ومرحوم ابراهیم فوالدی صلح نموده 
اس�ت زمان مزایده روزیکشنبه مورخ1397/9/25ساعت9 الی10مکان مزایده دفترشعبه سوم اجرای مدنی گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده 
ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را در جلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده 
میبایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” بحساب دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه از تاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده واریز 
وقبض واریزشده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراین صورت وفق ماده 129قانون اجرای احکام سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع 
دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده باهماهنگی این اجرای احکام ملک توقیف 
شده بازدید نمایند4-تحویل مال مورد مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود در صورت عدم تایید 
صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت میشود5-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان 

دادسرای عمومی وانقالب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
 9990-دادورزشعبه سوم اجرای احکام مدنی شهرستان گرگان-عادلی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به محمدرضا اشرفی
   خواهان مس�عود موس�وی دادخواستی بطرفیت خوانده محمدرضا اشرفی به خواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره 
پرونده کالسه9709981720800634بایگانی970640/شعبه8ش�ورای حل اختالف مجتمع ش�هید قدوس�ی شهرستان گرگان ثبت ووقت 
رسیدگی مورخ10/10/ 1397ساعت11/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان 
یکی ازجراید کثیراالنتش�ار آگهی میگ�ردد تاخوانده ظرف یکماه پس  بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت در 
ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
50-مسئول دفترشعبه8شو رای حل اختالف گرگان-خداوردی

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه به ورثه
بدین وسیله به آقای پوریا گوهری فاروجی فرزند غالمعلی به شماره ملی 0016433335- احد از ورثه مرحوم غالمعلی گوهری فاروجی ساکن 
بجنورد ینگه قلعه  خیابان وطن کوچه میهن - ابالغ می شود که خانم رقیه محمدنیا جهت وصول تعداد یکصدو چهارده سکه طالی تمام بهار 
آزادی به استناد مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 20244 – 1388/03/10 دفتر ازدواج شماره 6 و طالق 3 بجنورد علیه مورث شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 139704007141001048 تشکیل گردیده است و طبق گزارش مورخ 1397/08/19 مأمور مربوطه، ابالغ 
واقعی به شما میسر نگردیده است. لذا بنا به تقاضای بستانکار به شرح وارده به شماره  139705007141012644- 1397/09/05 طبق ماده 18 
و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت؛ و به جز 

آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.15
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی  بجنورد – حمید عزیزی

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه به ورثه
بدین وسیله به خانم پریسا گوهری فاروجی فرزند غالمعلی به شماره ملی 0019962134- احد از ورثه مرحوم غالمعلی گوهری فاروجی ساکن 
بجنورد ینگه قلعه  خیابان وطن کوچه میهن - ابالغ می شود که خانم رقیه محمدنیا جهت وصول تعداد یکصدو چهارده سکه طالی تمام بهار 
آزادی به استناد مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 20244 – 1388/03/10 دفتر ازدواج شماره 6 و طالق 3 بجنورد علیه مورث شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 139704007141001048 تشکیل گردیده است و طبق گزارش مورخ 1397/08/19 مأمور مربوطه، ابالغ 
واقعی به شما میسر نگردیده است. لذا بنا به تقاضای بستانکار به شرح وارده به شماره  139705007141012644- 1397/09/05 طبق ماده 18 
و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت؛ و به جز 

آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.15
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی  بجنورد – حمید عزیزی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم 
خواهان آقای تقی اوتادی دادخواس�تی به طرفیت خواندگان مظلوم آرا- فاطمه س�لیمانی خرم- مهش�ید ومحمد جابری- زهرا- بهجت- 
مرضیه- زهره- مریم همگی نجفی اصل به خواس�ته الزام به تنظیم س�ند رس�می ملک پالک ثبتی 46/1028 مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبه شماره پرونده کالسه 9709982885300842 شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان اسالمشهرثبت ووقت رسیدگی 
مورخ 1397/10/08 س�اعت 9:00 تعیین که حس�ب دس�توردادگاه طبق موضوع ماده73آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حاضرگردد.م الف 3024 
منشی دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کالسه پرونده: 795/5/97 وقت رسیدگی: به روز سه شنبه تاریخ 97/10/4 ساعت17:30 خواهان: مهدی آزاد همپا خوانده: 
سلیمان تقی نیا خواسته: مطالبه خسارت خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه ارجاع 
گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجویز ماده73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضر 
شوید درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3035 مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کالسه پرونده: 653/17/97 وقت رسیدگی: به روز  تاریخ 97/10/22 ساعت16:00 خواهان: امیر حسین دقت کار آدرس: اسالمشهر خ امام 
موسی کاظم م آبادان تعمیرگاه امیر  خوانده: مژده شهریاری - مجهول المکان خواسته: مطالبه خسارت خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل 
دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده 
بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه و بتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می 
شود تاخوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 
نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا«اتخاذ 

تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.م الف 3044 
مدیردفترشعبه 17 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: پاداش کوروش کالس�ه پرونده: 681/7/97 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 97/9/12 س�اعت 15:30خواهان: فرشید گنجه  خوانده: 
پاداش کوروش خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواس�ت خواهان ودستورشورا و 
بتجویز ماده72 قانون آئین دادرسی مدنی با عنایت ماده19قانون شوراهای حل اختالف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی 
می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفترش�ورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضر شوید درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب 
و ش�وراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا«چنانچه بعد ابالغی بوس�یله آگهی الزم ش�ود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد 

بود. م الف 3045
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختالف اسالمشهر

9- دادنامه
پرونده کالسه 9609983469000558 شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973469000100 خواهان : 
آقای هوشنگ امانی لری فرزند ناصر به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- خ شهاب خ ش زینعلی ک الدن پ 166 خوانده 
: اقای محبوبه خرم پور به نشانی کرمان – کرمان خ بهزاد خ حسن مالئی شرقی 10 پالک 29 خواسته : استرداد الشه 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 ش�ورا نظریه مش�ورتی خود را کتبا اعالم داشته، لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده 
ختم رس�یدگی را اعالم و به ش�رح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی ش�ورا درخواست آقای هوشنگ امانی لری فرزند ناصر به 
طرفیت خانم محبوبه خرم پور مبنی بر ایفای ناروا و استرداد الشه چک تحت رسیدگی قرار گرفت خواهان طی دادخواست تقدیمی و درجلسه 
رسیدگی اظهار نموده است به موجب یک فقره چک به شماره 1511/3801/10/45 بعهده بانک ملت به مبلغ یکصد و نود میلیون ریال بدهکار 
بودم با اعالم آقای حسین مصطفوی که مبلغ چک به حساب خانم محبوبه خرم پور واریز کنید اقدام به واریز وجه چک به حساب خانم محبوبه 
خرم پور که از اقوام آقای حسین مصطفوی می باشند واریز کردم کپی فیش واریزی به کارت خانم محبوبه خرم پور ضمیمه می باشد قرارشد 
آقای حسین مصطفوی الشه چک را بمن عودت دهند که نسبت به مطالبه وجه اقدام نمودند که از خوانده دعوت شده نامبرده در جلسه حاضر 
نگردیده  آقای حسین مصطفوی طی الیحه ای اعالم نموده است مبلغ دویست میلیون ریال به دستور من آقای هوشنگ لری به حساب خانم 
محبوبه خرم پورکه عروس اینجانب می باشد واریز کرده و این پول ارتباطی با چک نداردبا توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و تایید 
واریز مبلغ دویست میلیون ریال به حساب خانم محبوبه خرم پور و اینکه آقای هوشنگ امانی لری وجه چک فوق را طی دادنامه شماره 195 
مورخ 96/2/24 محکوم به پرداخت به آقای حسین مصطفوی گردیده است لذا استنتاج می شود مبلغی که آقای هوشنگ لری به حساب خانم 
محبوبه خرم پور واریز کرده است مصداق ایفای نارواست و باید مسترد گردد لذا شورا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
استرداد مبلغ دویست میلیون ریال به آقای هوشنگ امانی لری صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

سپس وفق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی کرمان می باشد.
558 شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان کرمان

10- ابالغ وقت رسیدگی
احتراما بدینوسیله به آقای امیر موالئی مجهول المکان ابالغ و اخطار می گردد بانک رسالت دادخواستی به طرفیت شما به کالسه 460/10/97 
ثبت و به تاریخ 97/10/15 ساعت 16:15 عصر تعیین وقت شده مراتب مستنا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در روزنامه های 
کثیراالنتشار آگهی میشود تابا اطالع در وقت مقرر در شورا حاضر شوید در غیر اینصورت شورا اتخاذ تصمیم می نماید. ضمنا قبل از حلول 
وقت رسیدگی می توانید به شورای حل اختالف شماره ده کرمان واقع در بلوار 22 بهمن خیابان 12 آذر مجتمع شهید فوالدی )اداره شوراهای 

حل اختالف( مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت کنید.
460 شورای حل اختالف شماره ده کرمان

11- ابالغ وقت رسیدگی
احتراما بدینوسیله به آقای محسن صیادی زاده مجهول المکان ابالغ و اخطار می گردد بانک رسالت دادخواستی به طرفیت شما به کالسه 
370/10/97 ثبت و به تاریخ 97/10/15 ساعت 16:15 عصر تعیین وقت شده مراتب مستنا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در 
روزنامه های کثیراالنتشار آگهی میشود تابا اطالع در وقت مقرر در شورا حاضر شوید در غیر اینصورت شورا اتخاذ تصمیم می نماید. ضمنا 
قبل از حلول وقت رسیدگی می توانید به شورای حل اختالف شماره ده کرمان واقع در بلوار 22 بهمن خیابان 12 آذر مجتمع شهید فوالدی 

)اداره شوراهای حل اختالف( مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت کنید.
370 شورای حل اختالف شماره ده کرمان

12- ابالغ وقت رسیدگی
احتراما بدینوس�یله به آقای س�یدمحمد بحری مجهول المکان ابالغ و اخطار می گردد بانک رس�الت دادخواستی به طرفیت شما به کالسه 
367/10/97 ثبت و به تاریخ 97/10/15 ساعت 16:00 عصر تعیین وقت شده مراتب مستنا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در 
روزنامه های کثیراالنتشار آگهی میشود تابا اطالع در وقت مقرر در شورا حاضر شوید در غیر اینصورت شورا اتخاذ تصمیم می نماید. ضمنا 
قبل از حلول وقت رسیدگی می توانید به شورای حل اختالف شماره ده کرمان واقع در بلوار 22 بهمن خیابان 12 آذر مجتمع شهید فوالدی 

)اداره شوراهای حل اختالف( مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت کنید.
367 شورای حل اختالف شماره ده کرمان

آگهی تغییرات شرکت کیان آب توسعه سهامی خاص به شماره 
ثبت 1132 و شناسه ملی 14007692401 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/07 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذی�ل انتخاب گردیدند: الهام کیانی به ش�ماره مل�ی 4189877735 
آرمان کیانی بشماره ملی 4180098369 امین روزبهانی به شماره ملی 
4073311948 برای مدت باقی مانده تا تاریخ 99/04/12. سمت اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: الهام کیانی به ش�ماره ملی 
4189877735 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آرمان کیانی بشماره 
ملی 4180098369 بسمت رئیس هیئت مدیره امین روزبهانی به شماره 
ملی 4073311948 بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 
باقی مانده تا تاریخ 99/04/12. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی نظیر 
چک ، س�فته ، برات و اوراق عادی و نامه های اداری مشترکا”با امضای 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. پروین 
شعبانی به شماره ملی 4188981288 به عنوان بازرس اصلی و شهین 
شعبانی بشماره ملی 4180190028 به عنوان بازرس علی البدل شرکت 

برای مدت یکسال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری سلسله )301215(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بهاران گستر سلسله 
درتاری�خ 1397/08/10 ب�ه ش�ماره ثب�ت 1141 ب�ه شناس�ه مل�ی 
14007922905 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :صادرات 
و واردات تم�ام کاالهای مج�از بازرگانی ، توزیع ، ف�روش ، صادرات و 
واردات کلی�ه نهاده های کش�اورزی ، دامی و آبزی�ان . توزیع و فروش 
انواع بذر و س�موم مربوط به کش�اورزی و دامداری ، توزیع و فروش ، 
صادرات و واردات خوراک دام و آبزیان و فرآورده های گوشتی وابسته 
. کلیه موارد پ�س از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح . درصورت 
لزوم پ�س از اخذ مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط م�دت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان لرستان - شهرستان 
سلسله - بخش مرکزی - ش�هر الشتر-بادامستان-خیابان کهمان-
خیابان 30 متری معلم-پالک 0-طبقه اول- کدپستی 6891654378 
سرمایه ش�خصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مرتضی پورمرادی به شماره 
ملی 4189228907 دارنده 800000 ریال س�هم الش�رکه آقای سلمان 
پورمرادی به ش�ماره مل�ی 4189939676 دارنده 200000 ریال س�هم 
الش�رکه اعضا هیئت مدی�ره آقای مرتضی پورمرادی به ش�ماره ملی 
4189228907و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای س�لمان پورمرادی به شماره ملی 
4189939676و به س�مت عضو هیئت مدیره ب�ه مدت نامحدود و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق واس�ناد تعهدآور و بهادار ش�رکت از قبیل سفته ، برات ، چک . 
قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . سایر 
اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر 
می باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
حمای�ت جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین گردی�د. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سلسله 

)301217(

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه به ورثه
بدین وسیله به آقای پریا گوهری فاروجی فرزند غالمعلی به شماره ملی 0018317928- احد از ورثه مرحوم غالمعلی گوهری فاروجی ساکن 
بجنورد ینگه قلعه  خیابان وطن کوچه میهن - ابالغ می شود که خانم رقیه محمدنیا جهت وصول تعداد یکصدو چهارده سکه طالی تمام بهار 
آزادی به استناد مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 20244 – 1388/03/10 دفتر ازدواج شماره 6 و طالق 3 بجنورد علیه مورث شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 139704007141001048 تشکیل گردیده است و طبق گزارش مورخ 1397/08/19 مأمور مربوطه، ابالغ 
واقعی به شما میسر نگردیده است. لذا بنا به تقاضای بستانکار به شرح وارده به شماره  139705007141012644- 1397/09/05 طبق ماده 18 
و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت؛ و به جز 

آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.15
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی  بجنورد – حمید عزیزی

آگهی تغییرات شرکت گرین دام روستای زنگی وند سلسله 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 1129 و شناسه ملی 14007631209 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/27 و تاییدیه 
3096 م�ورخ 1397/8/28-تع�اون ،کار و رفاه اجتماعی شهرس�تان 
سلسله تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 
هفت میلیون ریال طبق گواهی شماره 3304/254مورخ 1397/8/27 
بانک توسعه تعاون شعبه الشتر کد 3304پرداخت گردید و ماده مربوط 

در اساسنامه اصالح گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری سلسله )301228(
آگهی تغییرات شرکت کیان آب توسعه شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 1132 و شناسه ملی 14007692401
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : . نام شرکت به مهندسین مشاور نیما آب 

توسعه تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری سلسله )301229(

آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان امید گستر هرمز 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18356 و شناسه ملی 

 14007575335
به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : - کلیه س�رمایه تعهدی ش�رکت به مبلغ 
650/000 ریال طی گواهی بانکی شماره 89 مورخ 1397/07/26 توسط 
صاحبان س�هام پرداخت گردید. - سرمایه ش�رکت از مبلغ 1/000/000 
ریال به مبلغ 201/000/000 ریال منقس�م به 1000 س�هم 201/000 ریالی 
بانام از طریق باال بردن ارزش اس�می سهام موجود و از محل پرداخت 
نقدی به موجب گواهی بانکی شماره 85 مورخ 21/07/1397 بانک ملی 
ایران شعبه بلوار جمهوری اسالمی ایران پرداخت گردیده است و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس )300043(

متن اگهی 
بدین وس�یله به آقای محمدرضا محمدی فرزند رجبعلی شناس�نامه شماره 17 صادره 
ازش�هرکرد ساکن ش�هرکرد مهدیه بلوار رهبر کوچه 20 ابالغ می شود که خانم سوسن 
حسینی گش�نیگانی جهت وصول تعداد دویست عدد س�که طالی کامل بهارازادی به 
استناد مهریه مندرج درسند ازدواج شماره 32781دفتر 56 شهرکرد علیه شما اجرائیه 
صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه 9700861دراین اداره تشکیل شده وطبق گزارش 
مورخ 97/6/27مامورمحل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های 
کثیراالنتش�ار محلی آگهی می ش�ود وچنانچه ظرف مدت ده روز ازتاریخ این اگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان 

خواهد یافت 
1234مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرکرد

 ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان معصومه طالبی و غیره با وکالت آقایان حیدر حیدری و یوسف حیدری به طرفیت فروغ السادات الجوردی _فریبا طالبی _فیروزه 
طالبی _پریجان طالبی_ امیر علی طالبی و س�عید انصاری_ محمدرضا منتصری اس�دی لیال منتصری اس�دی دادخواستی با موضوع اثبات 
مالکیت تسلیم دادگاه نموده که به شعبه اول دادگاه حقوقی بوشهر ارجاع و به کالسه 940900ثبت  و موضوع به هیات کارشناسی ارجاع و 
اقایان رضا ابراهیمی و محمود صابر دشتی و حمید رستمی به عنوان کارشناس رسمی دادگستری انتخاب و وقت اجرای قرار کارشناسی در 
تاریخ1397/10/10 ساعت 9:30 صبح تعیین گردیده است پس به درخواست خواهان دستور دادگاه با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان 
و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می گردد خواندگان می توانند جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به این دادگاه مراجعه نمایند در غیر این صورت این دادگاه غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید .
639  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بوشهر .الهام هاشمی  

 مفقودی 
برگ سبز-خودروی سواری پژو تیپ CNG PARS XU7 مدل 1394 به رنگ سفید به شماره موتور: 
K0759433124  وش�ماره شاسی: NAAN217E7FH394299 وشماره پالک:  ایران 78-239 د 

62 متعلق است به آقای پرویز جهانگیری مفقود واز درجه اعتبارساقط می  باشد.
شهرستان شهریار

آگهی وقت رسیدگی
بدینوسیله به اطالع عموم می رشاند یک قطعه زمین بالصاحب و فاقد سابقه ثبتی به مساحت 4169 متر مربع واقع در بیرجند-شهرک بعثت 
روستای علی آباد توسط ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره( به علت بالصاحب بودن تقاضای تملک شده و وقت رسیدگی به تاریخ 97/10/15 
روز شنبه ساعت 9 صبح تعیین شده است لذا چنانچه شخص ی اشخاصی ادعایی در این زمینه دارند با در دست داشتن اصل مدارک استنادی 

در جلسه دادگاه حاضر شوند . )محل حضور دفتر کل دادگاههای تجدیدنظر واقع در دادگستری خراسان جنوبی می باشد
1277-رئیس دادگاه اصل ویژه اصل 49 قانون اساسی در خراسان جنوبی 

آگهی وقت رسیدگی
بدینوسیله به اطالع عموم می رشاند یک قطعه زمین بالصاحب و فاقد سابقه ثبتی به مساحت 2000متر مربع واقع در بیرجند- خیابان نارنج 
توسط ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره( به علت بالصاحب بودن تقاضای تملک شده و وقت رسیدگی به تاریخ 97/10/15 روز شنبه ساعت 
9:30 صبح تعیین شده است لذا چنانچه شخص ی اشخاصی ادعایی در این زمینه دارند با در دست داشتن اصل مدارک استنادی در جلسه 

دادگاه حاضر شوند . )محل حضور دفتر کل دادگاههای تجدیدنظر واقع در دادگستری خراسان جنوبی می باشد
1278-رئیس دادگاه اصل ویژه اصل 49 قانون اساسی در خراسان جنوبی 

آگهی ابالغ دادنامه 
بدینوسیله پیرو آگهی شماره 976- 97/06/10 مندرج در روزنامه حمایت در خراسان جنوبی به اطالع می رساند سه قطعه زمین به مساحت 
های 6765 متر مربع و 3663 مترمربع و 29450متر مربع واقع در بیرجند – اراضی دشت علی آباد روبروی شهرک بعثت پالک 343 اصلی 
بخش دو بیرجند بالصاحب مانده که طبق دادنامه شماره 9709975615800057-97/07/26 صادره از دادگاه اصل 49 قانون اساسی باستناد 
ماده 28 قانون مدنی و اصل 49 قانون اساسی و ماده پنجم آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49قاون اساسی ملک مذکور 
به نفع ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( ضبط گردیده است. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار قابل تجدیدنظر خواهی در 

شعب ویژه دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
1279- رئیس دادگاه اصل ویژه اصل 49 قانون اساسی در خراسان جنوبی 

آگهی ابالغ دادنامه 
بدینوس�یله پی�رو آگهی ش�ماره 976- 97/06/10 من�درج در روزنامه حمایت در خراس�ان جنوب�ی به اطالع می رس�اند یک قطعه زمین 
ب�ه مس�احت 114 متر مرب�ع  واقع در بیرجند – خیابان انق�الب 17 درمجاورت پ�الک355 فرعی بالصاحب مانده که طبق دادنامه ش�ماره 
9709975615800056-97/07/26 صادره از دادگاه اصل 49 قانون اساس�ی باس�تناد ماده 28 قانون مدنی و اصل 49 قانون اساس�ی و ماده 
پنجم آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49قاون اساسی ملک مذکور به نفع ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( ضبط 
گردیده است. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار قابل تجدیدنظر خواهی در شعب ویژه دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
1280- رئیس دادگاه اصل ویژه اصل 49 قانون اساسی در خراسان جنوبی 

     اجرائیه
مش�خصات محکوم له:س�میرا پورجمال به نشانی گلستان فلکه اول کاج 1 پ 20 واحد 9مش�خصات محکوم علیه:مجید عبادی اصل 
س�رای به نش�انی:مجهول المکان محکوم به:به موجب دادنامه ش�ماره 97-414 مورخ 1397/05/02 ش�ورای حل اختالف ش�عبه 12 
بهارس�تان محکوم علیه محکوم        اس�ت به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 134/08/16 الی پایان س�ال 94 طبق تعرفه کارشناس�ی 
ک�ه فع�ال در مهلت قانون�ی مصون از تعرض مانده اس�ت ماهیانه مبلغ 200/000 توم�ان و از تاریخ 95/1/1 الی پایان س�ال 95 ماهیانه 
230/000 توم�ان و از تاریخ 96/1/1 تا پایان س�ال 96 ماهیانه 290/000توم�ان و از تاریخ 97/1/1 الی 97/4/31 ماهیانه 330/000 تومان 
بابت اصل خواس�ته با احتس�اب مبلغ 18/750 تومان تومان بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ 200/000 تومان حق الزحمه کارشناس�ی در 

حق محکوم له میباشد.
    م الف/970       شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان

آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به اقای محمدرضا صالحی و آقای ناصر شهبازی که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق 
اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجدسلیمان در پرونده کالسه 970109 به موجب دادنامه شماره 9709976170200512 
مورخ 97/5/30 صادره از شعبه دوم حقوقی مسجدسلیمان محکوم علیه محکوم به الزام خواندگان ردیفهای اول و دوم به انتفال برگ عوارض 
نوسازی  شماره 1341/1541 بنام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و 
نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد.بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له ، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای  ماده 
73 آئین دادرسی مدنی و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار اگهی 
نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
شماره : 6619مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مسجدسلیمان_ گل اندام 
جماالن

ابالغ نظریه کارشناسی
در خصوص پرونده اجرایی 971054 ج م 3 برله خانم گلش�ن تان س�وربا وکالت آقای محمدی ودربانی وعلیه زینب و ریحان و بهرام  همگی 
شعاری )مجهول المکان( مقرر فرمائید از طریق نشر آگهی به محکوم علیه  ابالغ گردد بدین وسیله به شما ابالغ می گردد ظرف سه روز آینده 
در صورت داشتن اعتراض به نظریه کارشناسی نفیاً و اثباتاًدر واحد 3 اجراحاضر شوید واالنظریه قطعی بوده ومراحل مزایده سپری خواهد شد 

مراتب به یکی از روزنا مه ها  ابالغ ونتیجه به این و احد منعکس گردد 
ح/8443 دادورز اجرای احکام مدنی شعبه سوم تبریز- جودت

مفقودی
شاس�ی:  ش�ماره  MVM X33ب�ه  س�واری  خ�ودروی   ) سبز)شناس�نامه  ب�رگ  اص�ل 
NATGBAXK3E1030818 و ش�ماره موتور:MVM484FAFE030667و شماره انتظامی: 65-
381 ی 92متعلق به خانم/آقای : حمید هرمت زائی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  .
بیرجند

    مفقودی
برگ کمپانی خودرو پراید به رنگ سبز زیتونی به شماره پالک ایران 68-627 ج 78 به شماره شاسی 
1412285816194s  و شماره موتور 1479928 به نام عبدالرحیم ذوالفقاری فرزند عبدالحمید مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان مالرد

مفقودی
سند کمپانی س�واری رنو L 90مدل 1388 به شماره پالک ش�هربانی 25-414ب51  و شماره موتور 
K4MA690W014627 و شماره شاسی NAPLSRALD91040296 به نام بهرام رضوانی کرج آباد 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

متن آگهی
محکوم له بانک مهر اقتصاد به مدیریت س�یدضیاء ایمانی -محکوم علیه سیده زیبا حس�ینی فرزندمیررضا. هادی مختارزاده فرزنداحمد.
حس�ن هاشم پورفرزندقاسم-مرضیه هاشم پورفرزندحسن-پیرو آگهي هاي منتشره در جراید بدینوسیله به جهت اینکه محکوم علیهما 
بنامهای س�یده زیبا حس�ینی فرزندمیررضا وهادی مختارزاده فرزند احمد که مجهول المکان مي باشند ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره 
از ش�عبه 9دادگاه عمومی حقوقی تبریز در پرونده کالسه 960649 به موجب دادنامه ش�ماره 9709974110900123 مورخ 97/2/9 صادره از 
شعبه 9حقوقی تبریز محکوم علیهم بنامهای سیده زیبا حسینی فرزندمیررضا -هادی مختارزاده فرزنداحمد-حسن هاشم پور فرزند قاسم. 
-مرضیه هاشم پورفرزندحسن بصورت تضامنی محکوم به پرداخت مبلغ 584/584/000 ریال بابت اصل خواسته ونیز پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 96/9/12 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 20/265/440 ریال بابت خسارات ناشي از هزینه دادرسی ونیز 
پرداخت مبلغ 15/230/016 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوي در حق محکوم له می باشد . پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه 
هاي اجرائي بر عهده محکوم علیه مي باشد . بدیهي است با توجه به غیابی بودن حکم ، اجراي حکم غیابي منوط به معرفي ضامن معتبر یا اخذ 
تأمین متناسب از محکوم له ، یا ابالغ واقعي اجرائیه به محکوم علیه مي باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجراي ماده 73 آدم و ماده 
9 قانون اجراي احکام مدني در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهي نسبت به اجراي مفاد اجرائیه 

اقدام گردد . در غیر اینصورت واحد اجراي احکام طبق مقررات نسبت به اجراي مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
ح/9703727مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تبریز - جهانگیر رعنا 

دادنامه 
پرونده کالس�ه 9609982404200450  ش�عبه 1 دادگاه انقالب شهرستان زنجان تصمیم نهایی  ش�ماره 9709972402401198   متهم: آقای 
کمال نجفی فرزند علی رضا به نشانی بهشهر  خ بهارستان  خ  مدنی  اتهام: حمل مشروبات الکلی  دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رس�یدگی  را ا عالم و با اس�تعانت از خداوند متعال به ش�رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  رای دادگاه در خصوص اتهام  آقای کمال 
نجفی فرزند علی رضا ازاد به لحاظ عدم دسترسی به متهم  دایر بر حمل مشروبات الکلی  خارجی به ارزش 230/820/000 ریال   با عنایت به 
جامع اوراق و محتویات پرونده  نحوه تعقیب و گریز متهم  با  مامورین  کاشف حسب گزارش اولیه ضابطین کشف مشروبات الکلی  خارجی 
از خودرو پژو 405 به ش�ماره انتظامی ایران 78- 982ب12 که به صورت پالک  جعلی ایران 55  تکه گذاری ش�ده است احضار مالک قانونی 
خودرو که بیان   داشته خودرو مزبور را به شخص متهم فروخته است  عدم حضور  متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق و دادرسی علی رغم 
ابالغ قانونی احضاریه استعالم قیمت عرفی مشروبات مکشوفه کیفرخواست صادره از دادسرای زنجان و  سایر قرائن موجود در پرونده وقوع 
جرم و انتس�اب آن به متهم موصوف در حد مذکور محرز اس�ت فلذا دادگاه مس�تندا به مواد 2   و 18 و 19 و 160  و 174 و 176  و 211 و 215 از 
قانون مجازات اسالمی و بند پ   ماده 22 و تبصره 4 ذیل آن و نیز بند الف  ماده 23 از قانون مبارزه با قاچاق کاال  و ارز مصوب 1392  عالوه 
بر ضبط کاالی مکشوفه جهت تحویل  آن به مرجع ذیربط قانونی و ضبط خودرو حامل کاالی  قاچاق در حق دولت جمهوری اسالمی ایران 
و متهم  موصوف را به پرداخت  1/610/000/000 ریال  معادل  7 برابر ارزش عرفی کاالی مکشوبه و نیز تحمل 2 سال  حبس تعزیری درجه 6  
محکوم می نماید. یک  نسخه از رای صادره پس از قطعیت آن برابر بند  خ تبصره ماده 36  در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار  منتشر خواهد 
ش�د. رای صادره  غیابی  و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش�عبه س�پس ظرف 20 روز  پس از آن قابل تجدید نظر در  محاکم 

محترم  تجدید نظر استان زنجان می با شد. 
451 رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی  زنجان 

دادنامه 
پرونده کالس�ه 970366 ش�عبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان زنجان تصمیم نهایی  شماره 9709972401200841  خواهان:  آقای  مهدی 
وکیلی  راد  فرزند التفاتعلی به نش�انی زنجان نانوایان فاز 1 رس�الت 7 قطعه 863  خوانده : آقای حاتم کریمی فرزند محمد به نشانی زنجان 
کوی فرهنگ اطلس 5 قطعه 2596  خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به به تاریخ 1397/07/26 در وقت فوق العاده  تحت نظر است دادگاه 
با بررسی اوراق و محتویات پرونده  ختم رسیدگی  را ا عالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه در خصوص دادخواست  تقدیمی آقای مهدی وکیلی راد فرزند  التفاتعلی  به طرفیت آقای حاتم  کریمی  فرزند  محمد به خواسته اعسار  
از پرداخت محکوم به )دیه( موضوع دادنامه  شماره 9609972401201472   صادره از این مرجع  با عنایت به محتویات پرونده  و  با توجه به 
شرح دادخواست و ضمائم پیوست از جمله استشهادیه  کتبی گواهان اظهارات طرفین در جلسه دادرسی  مبنی بر  شرح  وضعیت شغلی و 
مالی متقاضی  اظهارات شهود  در جلسه فوق الذکر  که با علم و یقین و شناخت کافی نسبت به  عدم مالئت  نامبرده شهادت داده اند و خوانده  
نیز با اعسار خواهان موافقت نموده اند لذا دادگاه دعوی مشارالیه را وارد دانسته مستندا به مواد 3 و 6 و 8 و 9  و 11 و 13 از قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 1393 با در نظر داشتن و ضعیت شغلی و میزان درآمد و دیون و اقساط متقاضی  حکم به تقسیط محکوم به به 
نحو پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال  به عنوان پیش پرداخت و الباقی در چهار قسط چهار ماه صادر و ا عالم می دارد. رای صادره حضوری بوده 

ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل  تجدید نظر خواهی در محاکم محترم  تجدید نظر استان می باشد. 
452 دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو زنجان 

دادنامه 
تاریخ: 1397/7/10 شماره پرونده : 960860  شماره دادنامه: 9709972443100546 مرجع رسیدگی : شعبه 11  دادگاه عمومی حقوقی زنجان  
خواهان: آقای مسعود فرهنگ زاد فرزند حسین  با وکالت آقای محمد صالح آقائی فرزند محمدتقی به نشانی  زنجان فلکه قائم ساختمان  قائم 
طبقه چهارم واحد 401  و آقای عبداله محمودی  فرزند ابراهیم به نشانی زنجان میدان  قائم ساختمان قائم  طبقه 4 واحد 401  ، خواندگان:  1. 
خانم نسرین صارمی  2.  خانم فرزانه صارمی  3.  آقای رامین  کی  نژاد 4. خانم پروانه صارمی  5. آقای  بهرام کی نژاد  6. آقای علی اکبر صارمی 
7. خانم غزاله کی نژاد 8. خانم فریده صارمی همگی به نش�انی  مجهول المکان  9. آقای س�ید یوسف صارمی  با وکالت آقای شهرام سپهری 
فرزند ناصر به نشانی زنجان دروازه  ارک  ابتدای خ طالقانی  جنب فروشگاه برک پالک 210  خواسته ها: ا. اعالم بطالن معامله  2. مطالبه خسارت  
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده  ختم رسیدگی  را اعالم و با استعانت از خداوند منان مبادرت به انشاء رای می نماید. رای 
دادگاه در خصوص دعوی   آقای مس�عود فرهنگ زاد فرزند حس�ین با وکالت بعدی آقایان  محمد صالح آقائی  و  عبداله محمودی )مشترکا و 
منفردا( به طرفیت  آقایان و خانم ها 1 . سید یوسف صارمی با وکالت  آقای شهرام سپهری  2.  فریده صارمی  3.  فرزانه صارمی  4. علی اکبر 
صارمی  5. نسرین صارمی 6. بهرام کی  نژاد 7.  غزاله کی  نژاد 8. رامین کی  نژاد 9. پروانه صارمی  به خواسته 1. صدور حکم بر بطالن معامله 
مورخ 1366/3/18 به  لحاظ عدم تنفیذ معامله مقوم به 51/000/000 ریال 2.  رسیدگی  و صدور حکم بر الزام خواندگان به جبران خسارت  وارده 
ناشی از انتقال غیر قانونی ملک پالک ثبتی 721- 75- 5215  و 721- 75- 5214 موضوع مبایعه نامه مورخ 1366/3/18  مقوم به 51/000/000 
ریال اجماال بدین ش�رح که خواهان در دادخواست تقدیمی اش�عار داشته خوانده  ردیف اول  به موجب مبایعه نامه مورخ 1366/3/18  ملک 
پالک ثبتی 721- 75- 5215  و 52/4  واقع در بخش یک زنجان را به قیمت 7/471/75 ریال  به وی فروخته و با دریافت  ثمن معامله ملک را 
به تصرف او داده است متعاقبا بعد از انقضاء قریب به هفده سال  خواندگان ردیف های  دوم الی هشتم به عنوان  وراث  مرحوم بتول   کاوسی را 
طرح دعوی بر علیه وی مبنی بر خلع ید  مدعی شده اند که مورث آنان اختیار فروش ملک به خوانده  ردیف اول نداده  بوده که پس از رسیدگی  
با این استدالل که خوانده  ردیف اول اجازه فروش ملک را نداشته است حکم به خلع ید وی صادر و ا جرا گردیده است و پی گیری های معمول 
برای جبران خسارت تاکنون منتج به نتیجه نشده است نها یتا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد   دادگاه بنا به مراتب فوق و با مداقه 
در جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله مبایعه نامه مورخ 1366/3/18 پاسخ استعالم ثتی شماره 139785627100001864  مورخ 97/04/12  
اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو زنجان دادنامه های صادره از شعبه ششم محاکم محترم  عمومی زنجان و شعبه چهارم دادگاه محترم تجدید 
نظر استان زنجان و با استماع اظهارات  وکالی طرفین به شرح منعکس در پرونده  نسبت به خوانده  ردیف  اول نظر به اینکه پالک های ثبتی 
موضوع خواسته در مورخ 66/3/18  متعلق به مورث خواندگان ردیف دوم الی آخر بنام مرحوم خانم بتول کاوسی بوده که خوانده  ردیف اول 
طی مبایعه نامه ای آن را به خواهان فروخته اس�ت و هر چند در ذیل امضاء خود قید  ن موده  که و کالتا از طرف خانم بتول کاوس�ی آن را به 
خواهان می فروشد لیکن دلیلی بر وکالت داشتن خود ارائه ننموده است و نتیجتا معامله بصورت فضولی واقع شده است و دلیل بر اجازه معامله 
فضولی توسط مرحوم خانم بتول کاوسی در زمان حیات خود وجود ندارد که با فوت  وی ا جازه یا  رد به و راث وی که خواندگان  ردیف دوم الی 
آخر می باشد منتقل شده است که ایشان نیز با عدم پذیرش معامله موصوف و  طرح دعوی خلع ید علیه خواهان مراتب رد معامله فضولی را 
اعالم نموده اند و توجها به اینکه معامله فضولی معامله ای غیر نافذ بوده  که با رد مالک باطل و بالاثر محسوب می شود که دادنامه مستند ادعای 
خواهان نیز حکایت از  عدم تنفیذ معامله توسط وراث مرحوم بتول کاوسی دارد علیهذا  دعوی خواهان را و ارد و ثابت تشخیص و با استناد به 
مواد 247 و 248 و 251 و 253 و 263 قانون مدنی و مواد 194 و 198  قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر  اع الم بطالن معامله مورخ 1366/3/18  
موضوع خواسته فی مابین خوانده  ردیف اول با خواهان را صادر و اعالم می دارد و اما نسبت به خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت و 
ارده ناشی از انتقال غیر قانونی ملک نظر به اینکه  مطالبه خسارت منوط به جهل خواهان  خریدار به فضولی بودن معامله می باشد حال آنکه در 
مانحن فیه در مبایعه نامه مورد ادعا و در قسمت فروشنده صریحا نام خانم بتول کاوسی قید شده است و حت خوانده  ردیف اول در ذیل امضاء 
خود قید نموده که به وکالت از خانم بتول کاوسی مبایعه نامه را امضاء می نماید. بنابراین خواهان  علم به فضولی بودن معامله داشته ا ست ودر 
چنین فرضی صرفا مستحق ثمن معامله خواهد بود که استرداد آن را نیز جزء خواسته خود ا عالم نکرده است لذا دعوی را وارد ندانسته و با 
استناد به مواد 1257  قانون مدنی و ماده 197  قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می دارد و اما در رابطه با دعوی 
خواهان به طرفیت خواندگان ردیف دوم الی آخر  نظر به اینکه  نه ایشان و نه مورث ایشان مرحوم بتول کاوسی هیچ نقشی در انعقاد مبایعه نامه 
موضوع  خواسته نداشته اند فلذا به لحاظ  عدم با توجه  دعوی با استناد به ماده 89 ناظر بر بند   4 ماده 84 قانون اخیر الذکر قرار رد دعوی صادر 
و ا عالم می گردد. اراء صادره  ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم  تجدید نظر استان زنجان می باشد. 
453 دادرس مامور شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی زنجان 

دادنامه 
تاریخ دادنامه: 97/6/14 شماره پرونده: 970192  شماره دادنامه: 9709972400500682  مرجع رسیدگی : شعبه پنجم دادگاه   عمومی حقوقی 
زنجان  خواهان: بانک مهر  اقتصاد با وکالت  آقای احمد امیدزاده فرزند علی به نشانی  زنجان کوی قائم  معین 4 ق3087 خواندگان: 1. پری 
قاسمی طاقی فرزند  حسنعلی  2. کاظم بیات فرزند عبدالرحیم همگی به نشانی مجهول المکان  3. فرخ مصطفوی  فرزند مجتبی به نشانی  
زنجان شهرک رجائی ایثار 5  پ9543   خواسته: مطالبه وجه چک  به تاریخ 1397/06/14 و در وقت فوق العاده شعبه پنجم دادگاه عمومی 
حقوقی زنجان تش�کیل و پرونده کالس�ه 970192  تحت نظر می باش�د با توجه به محتویات پرونده  ختم رسیدگی  را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت بهصدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای احمد امیدزاده به طرفیت آقایان و خانم 1. پری 
قاسمی  طاقی  2. کاظم بیات 3.  فرخ مصطفوی به خواسته  مطالبه مبلغ 221/000/000  ریال  از بابت و  جه یک فقره چک به شماره 001/277460   
عهده بانک سپه  به انضمام  خسارات مربوطه نظر به ا ینکه رونوشت  مصدق چک موصوف و گواهی عدم تادیه راجع به آن و بقاء اصول اسناد 
موصوف در ید خواهان داللت بر استحقاق وی در مطالبه وجه یاد شده  و اشتغال ذمه  خواندگان داشته و اینکه نامبردگان دلیل و مدرکی در 
جهت پرداخت مافی ا لذمه خود  ارائه ننموده اند دادگاه دعوی خواهان را و ارد تشخیص  و  با استناد به مواد 198 و 515  و 519  قانون آئین 
دادرسی مدنی و مواد 249  و 310 و 313  قانون تجارت و تبصره الحاقی به ما ده 2 قانون صدور چک   حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
ترتیب به عنوان صادر کننده و ظهر نویس  به  پرداخت  مبلغ 221/000/000  ریال  از بابت اصل خواسته  مبلغ 7/359/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل    طبق تعرفه قانونی و نیز  محکومیت خوانده  ردیف اول صادر کننده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه  
در تادیه روزانه از تاریخ 1397/02/18 تا روز وصول خواسته بر مبنای نرخ  اعالمی تورم بانک مرکزی در حق  خواهان صادر می نماید و اما در 
خصوص دعوی  خواهان  به طرفیت  خوانده  ردیف دوم و سوم به عنوان ظهر نویس به خواسته   مطالبه خسارت تاخیر در تادیه  وجه مذکور 
نظر به اینکه ا صل بر ن سبی بون مسئولیت بوده و تضامنی بودن آن را استثناء و ملزم نص صریح  می باشد و استثناء باید بر قدر متقین حمل 
گردد و مواد قانونی که بر تضامنی بو ششدانگ مسئولیت در اسناد تجاری داللت می نماید ما ده 249 قانون تجارت می باشد که بر مسئویت 
تضامنی  نسبت به اصل مبلغ سند  تجاری داللت می نماید و داللت بر تضامنی بودن مسئولیت در خصوص  خسارت تاخیر تادیه می نماید و 
ماده 304  از قانون مار الذکر که داللت بر تضامنی بودن مسئولیت جبران خسارت یاد شده می ن ماید  بنا به صراحت ماده 309  از قانون یاد 
شده فقط شامل برات و سفته می گردد و داللتی بر سایر اسناد تهران جاری از جمله چک نمی  نماید چرا که چک تابع قانون خاص خود از 
جمله تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک  می باشد که در این خصوص اشعار می دارد دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را 
نسبت به پرداخت کلیه خسارت وارد شده  را از دادگاه تقاضا نماید صرفا به بیان مسئولیت صادر کننده در خصوص خسارت یاد شده پرداخته 
و منطوقا و  مفهوما  داللتی بر مسئولیت سایر  مسئولیت سند یادشده نمی نماید بنا به دالیل یاد شده و با رعایت اصل  برائت حکم به رد دعوی 
خواهان در خصوص  امر یاد شده صادر می نماید. حکم صادره نسبت به خوانده  های ردیف ا ول و دوم غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی  در این شعبه دادگاه و سپس ظرف 20 روز  قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان زنجان بوده و نسبت به خوانده  
ردیف سوم حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان زنجان بوده و حکم ا خیر نیز ظرف 

20 روز از تهران ارجاع ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر ا ستان زنجان می باشد. 
454 رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی زنجان 

مفقودی  مجوز حمله اسلحه شکاری 
 مجوز حمل اس�لحه س�اچمه زنی ته پرونده دو لول کالیبر  12 به ش�ماره سریال 1505950  و شماره 
اسلحه 91200756   مدل کوسه به تاریخ صدور 91/9/11 و  انقضای 96/9/11  ساخت ترکیه به نام امیر 

احمدیان مفقود و از درجه اعتبار ساقط  است. 

دادنامه 
شماره پرونده : 9509983487200447  تاریخ رسیدگی  خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه   با وکالت مع ا لواسطه  عاملی رضا عیدمحمدی 
با وکالت آقای عباس  بهرامی خوانده : آقای میالد خان  بابا فرزند جواد مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک به مبلغ 74/689/449 ریال 
به انضمام  کلیه  خسارات دادرسی حق الوکاله وکیل هزینه دادرسی خسارت تاخیر در تادیه بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته گردشکار: 
خواهان دادخواستی  / درخواستی 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 است مالحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را کتبا ا عالم داشته لذا با 
بررسی اوراق و محتویات پرونده   ختم رسیدگی  اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می  گردد.  رای قاضی شورا در خصوص دعوی 
شرکت تعاونی اعتبار ثامن  االئمه با وکالت مع الواسطه  عاملی  رضا عیدمحمدی  با وکالت آقای عباس  بهرامی به طرفیت  آقای میالد خان  
بابا فرزند جواد مجهول المکان  به خواسته  مطالبه وجه چک  بانک ملی به مبلغ 74/689/449 ریال به انضمام  کلیه خسارات دادرسی  حق 
الوکاله وکیل هزینه دادرسی  خسارت تاخیر و تادیه تا اجرای حکم بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته با عنایت به محتویات پرونده و 
مالحظه متن دادخواس�ت و اظهارات  وکیل  خواهان در  جلس�ه رس�یدگی  مدارک ابرازی از  ناحیه مش�ارالیه از جمله کپی   مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت  آن توس�ط بانک محال علیهو اینکه وجود چک در ید مدعی دال لت بر اس�تقرار دین  بر ذمه خوانده  و اس�تحقاق 
دارنده در مطالبه وجه آن می باشد  و خوانده  نیز   علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی روزنامه حمایت به شماره 3906 در جلسه رسیدگی شورا  
حضور نیافته و در قبال دعوی  اقامه شده دفاع و ایرادی  که موید بر بی حقی خواهان  و برائت ذمه خود باشد ارائه و ابراز ننموده است علی 
هذا  دعوی مطروحه  به  نحو فعلی متحمل بر صحت تلقی و به استناد مواد 310 ، 313 ، 315 و 314 و  320  قانون تجارت  و مواد 198  و 519  
و 522  قانون آئین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاق به ماده 2 قانون صدور چک  مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام  رای بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ 74/689/449 ریال بابت اصل خواسته  و  پرداخت مبلغ دو میلیون و نود هزار ریال بابت 
پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 95/5/20 تا زمان اجرای حکم    مدنی صادر و  اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید 

نظر در محاکم عمومی شهرستان بم می باشد. 
10567 شورای حل اختالف شماره 2  شهرستان بم 

دادنامه 
پرونده کالس�ه 9509986138300790  ش�عبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان بهبهان تصمیم نهایی  ش�ماره 9709976138300548  
خواهان: آقای حیدر تجلی  فرزند بشیر با وکالت آقای ابوالقاسم  خاجی  فرزند ابراهیم به نشانی خوزستان بهبهان بهبهان میدان شهید نحوی  
ساختمان  پنج طبقه کریمی طبقه چهارم واحد سوم  خواندگان: 1. آقای اسداله بهمنی فرزند علی محمد به نشانی  خوزستان بهبهان  کوچه نهم 
شیخ معصومی اخرین خانه سمت چپ ،  2. خانم راضیه تقوائی فرزند سید یوسف به نشانی خوزستان بهبهان مجهول المکان  3.  آقای وحید 
سبزی به نشانی خوزستان بهبهان خ پیروز  کوچه شهید هاشمی  جنی مسجد قمر بنی  هاشم 4. آقای محمدرضا منوری فرزند رمضان به نشانی 
خوزستان بهبهان بیمارستان شهید زاده بخش  جراحی  5. اداره ثبت اسناد و امالک بهبهان  به نشانی اداره ثبت اسناد و امالک بهبهان 6. آقای 
س�هراب درکاله فرزند حبیب اله به نش�انی خوزستان بهبهان کوی حجت روبروی مدرسه شاهد ا مام  جواد ساندویچی شایان  7. خانم مریم 
خواجه پور  فرزند  شکراله  به نشانی استان خوزستان شهرستان بهبهان  شهر بهبهان 500 دستگاه  پ135  خواسته: ا بطال سند رسمی موضوع  
سند ملک است.  رای دادگاه در  خصوص دادخواست    حیدر تجلی فرزند بشیر با وکالت ابوالقاسم خلجی به طرفیت  1. اسداله بهمنی فرزند 
علی محمد  2. سهراب درکاله فرزند حبیب اله 3. راضیه تقوایی فرزند سید یوسف 4.  وحید سبزی  5.  محمدرضا منوری فرزند رمضان  6.  مریم  
خواجه پور فرزند شکراله 7. اداره ثبت اسناد و امالک بهبهان و به خواسته تقاضای رسیدگی  و صدور رای به ابطال  سند ثبتی 854 فرعی مجزا 
شده از 191 فرعی از 131  فرعی از 5647   اصلی بخش یک بهبهان و اعاده وضع به حالت اولیه در مالکیت اسداله  بهمنی خوانده  ردیف اول و 
پس از  ابطال سند ی فرعی 854 از 191 فرعی از اصلی 131 فرعی از 5647  اصلی بخش یک بهبهان الزام خوانده  ردیف اول به حضور در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی پالک 191  فرعی از 131  فرعی از 5647  اصلی بخش یک بهبهان به نام خواهان به انضمام احتساب کلیه 
خسارات قانونی هزینه دادرسی  کارشناسی و حق  الوکاله بدین شرح که خواهان مدعی گردیده مالک ملک موضوع خواسته بوده که خوانده  
ردیف دوم با ارتکاب بزه کالهبرداری از مالکیت وی خارج نموده و سپس با اخذ سند  فرعی به ایادی مابعد منتقل نموده و با انتقال فی مابین 
خواندگان هم اک نون در مالکیت خوانده  ردیف شش می باشد دادگاه پرونده کیفری را مطالبه که حکایت از صحت  ادعای خواهان داشته و 
حسب رای قطعی کیفری خوانده   ردیف دوم به اتهام کالهبرداری از خواهان  و بردن مال وی که مالک مذکور بوده رای قطعی محکومیت  گرفته 
و محکوم به رد مال گردیده است. خوانده  ردیف 5 با حضور و خواندگان ردیف 3 و  4 و 6  با ارسال الیحه ادعای خواهان را رد نموده اند لیکن 
دفاع موثری طرح ننموده اند دادگاه  با عنایت به موارد مذکور اوال در خصوص دعوی به طرفیت  خوانده  ردیف هفت با توجه به عدم توجه دعوی 
به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 از قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و ا عالم  می 
دارد. ثانیا در خصوص دعوی به طرفیت سایر خواندگان با توجه به لزوم تبعیت از رای کیفری و نظر به اینکه   حسب مفاد دادنامه کیفری استنادی 
ملک مذکوردر  نتیجه ارتکاب جرم کالهبرداری از خواهان  اخذ شده و در رای مذکور حکم به استحقاق خواهان  به دریافت ملک مذکور صادر 
ش�ده اس�ت دعوی خواهان راوارد تش�خیص داده و مستندا به  ماده 18 از قانون آئین دادرسی  کیفری و مواد 198 ، 515  و 519  از قانون آئین 
دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت  خواندگان به شرح ستون خواسته در حق خواهان صادر و اعالم می 
دارد. رای صادره با توجه به غیر قابل تجزیه و تفکیکی  بودن در خواسته اول حضوری و در خواسته دوم نسبت به خوانده  ردیف اول غیابی  تلقی 
گردیده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی از ناحیه خوانده  ردیف اول در همین دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست 

روز و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ به سایر اطراف پرونده قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خوزستان می باشد. 
424  رئیس شعبه  سوم دادگاه حقوقی بهبهان 
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آگهی تغییرات شرکت سورین پی پاژ شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 58758 و شناسه ملی 14005987870 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای بشیر محمدی به شماره ملی 0942635876 به سمت 
مدیر عامل و رییس هیئت مدیره و آقای نیما جمشید فربه شماره ملی 
0944980678 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد امیر خواجه 
محمدی به ش�ماره ملی 0749340452 به س�مت نایب رییس هیئت 
مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور رس�می و بانکی شرکت با امضای مدیر عامل یا نایب 
رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اسناد عادی و اداری با امضای 
مدیر عامل یا نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود. نشانی مرکز 
اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان رضوی، شهرستان 
مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، محله وکیل آباد، کوچه صیادشیرازی 
 13/1خیابان صیادش�یرازی13 )محیط زیس�ت جنوبی 12(، پالک 31، 

طبقه سوم، تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )300582(

تاسیس موسسه غیر تجاری حقوقی احمد واحدیان غفاری 
درتاریخ 1397/04/14 به شماره ثبت 6133 به شناسه ملی 14007699013 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اط�الع عموم آگهی میگردد. موضوع : انجام مش�اوره حقوقی و وکالت 
با بکارگیری وکیل معتبر دادگس�تری پس از اخذ مجوزهای الزم، ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
م�دت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان خراس�ان 
رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله آزاد 
شهر-خیابان عدل ]معلم 18- فرهنگ 15[-خیابان سیدرضی 15 ]عدل 
18[-پالک 0-طبقه اول- کدپستی 9188854419 سرمایه شخصیت 
حقوقی : 1000000 ریال می باش�د. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : 
آقای حس�ین واحدیان غفاری به ش�ماره مل�ی 0703369946 دارنده 
500000 ریال س�هم الشرکه آقای احمد واحدیان غفاری به شماره ملی 
0939734011 دارنده 500000 ریال س�هم الشرکه اولین مدیران : آقای 
حسین واحدیان غفاری به ش�ماره ملی 0703369946 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامح�دود آقای احمد واحدیان غفاری به 
ش�ماره ملی 0939734011 به س�مت رئیس هیئت مدیره و به س�مت 
مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : اوراق و اس�ناد بهادار 
و تعهد آور مؤسسه اعم از بانکی و غیر بانکی با امضاء مدیرعامل یا نایب 
رئیس هیات مدیره به همراه مهر مؤسسه معتبر خواهد بود. اختیارات 

مدیر عامل : طبق اساسنامه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )300588(

511/124آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای حس�ین عنانی و پروانه دس�ترنج  فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست حسن 
س�جادی   علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه به موجب رای ش�ماره 9709977506601097   مورخ 97/8/2 در پرونده کالسه 970347 ضمن 
اصالح دادنامه صادره خواندگان محکومند به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سر رسید دین 1378/1/10 تا وصول کامل دین اینکه محکوم 
شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف 20 روز پس از درج آگهی قابل واخواهی 

در همین شعبه می باشد
مسئول دفتر شعبه 186 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

511/125آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم ملیحه غالمی نوقابی  فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست جواد خدویوی زننده  علیه 
شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب رای شماره 9709977506601057   مورخ 97/8/15 در پرونده کالسه 970565   به پرداخت 1-مبلغ 
20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2-پرداخت مبلغ 767/000 ریال بابت هزینه دادرسی الصاق تمبر هزینه درج آگهی در روزنامه 3- خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ برگشت 95/4/12 تا یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد محکوم شده اید مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف 20 روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه می باشد
مسئول دفتر شعبه 186 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

511/126آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به سعید رکنی  فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست عظیم ناظر مقدم  علیه شما به خواسته 
مطالبه وجه به موجب رای شماره 9709977506801054   مورخ 97/8/26 در پرونده کالسه 970443   به نود میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ یک میلیون و چهارصد و شصت و یک هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تنظیم دادخوست 97/5/7 در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه ظرف 20 روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه می باشد
مسئول دفتر شعبه 188 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

511/127آگهی
پرونده کالسه 9709987580600396 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)56 حقوقی سابق(تصمیم 
نهایی شماره 9709977580601120-خواهان :بانک مهر اقتصاد –خواندگان:1-آقای علی خجسته ثانی فرزند محمد 2-آقای علی بابائی ناوخی 
فرزند محمد علی همگی به نشانی مجهول المکان –آقای حسن صداقتی فرد –خواسته ها:1-مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2-مطالبه وجه چک 
3- مطالبه خس�ارت دادرس�ی –رای دادگاه-در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم فرزانه صفری به طرفیت آقایان 1-علی 
خجسته ثانی فرزند محمد 2- حسن صداقتی فرد فرزند رمضانعلی 3- علی بابائی ناوخی فرزند محمد علی به خواسته مطالبه مبلغ چهارصدو 
بیس�ت و دومیلیون و نهصدو پنجاه و نه هزار و نهصد و بیس�ت و ش�ش ریال بخشی از وجه چک مورد خواسته حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ چهارصد و بیست و دو میلیون و نهصد و پنجاه و نه هزار و نهصدو بیست و شش ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
چهارده میلیون و نهصدو بیست و هفت هزار و پانصد و نود و هفت ریال بعنوان هزینه دادرسی و مبلغ یازده میلیون و و سیصدو پنجاه و یک 
هزار و سی و هشت ریال به عنوان حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص اعالمی توسط بانک مرکزی از تلریخ 
چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام در حق خواهان صادر می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجیددید نظر 

استان خراسان رضوی می باشد 
ادبی از طرف مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مشهد

511/128ابالغ رای غیابی دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم معصومه رحیمی شادمهری فرزند محمد حسن بطرفیت آقای جواد بهیار فرد فرزند حسین بخواسته طالق به 
درخواست زوجه با التفات به مطاوی پرونده دادخواست تقدیمی و ضمائم ابرازی و استماع اظهارات خواهان مالحظه می گردد مشارالیها خواسته خود را 
اختصارا چنین عنوان نموده به موجب سند رسمی در تاریخ 85/6/26 با خوانده ازدواج نموده به لحاظ اعتیاد ترک زوجیت و ترک انفاق و اینکه مدت 8 
سال بالتکلیف رها نموده و دارای عسر و حرج شدید بوده کلیه حق و حقوق خود به جز مهریه که 180 عدد سکه تمام بهار آزادی می باشد رامی بخشم و 
تقاضای طالق دارم.خوانده علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال نداشت و در نتیجه دفاعی بعمل نیاورده 
و دعوی مطروحه مصون از هرگونه ایراد و تعرضی باقی مانده با عنایت به مراتب معنونه و اظهار نظر قاضی محترم مشاور و توجها به دادنامه محکومیت نفقه 
زوج بشماره 9609977501200009 و اقدامات اجرایی و عدم وصول نفقه پرینت اخذ شده از سیستم مبنی بر محکومیت متعدد زوج دادگاه دعوی خواهان را 
وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 27-28-29-31-33-35-37-38 قانون حمایت خانواده و مواد 1130-1145-1146 قانون مدنی و امعان نظر داوران 
مبنی بر عدم امکان ادامه زندگی مشترک و متارکه زوجین با احراز عسر و حرج زوجه زوج را ملزم و محکوم به طالق خلعی نوبت اول و ثبت آن در یکی از 
محاظر ثبت طالق می نماید در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه ظرف یک هفته پس از ابالغ و عدم عذراز سوی وی یا امتناع امر از اجرا صیغه طالق 
توسط سر دفتر به نمایندگی از دادگاه جاری و ثبت و مراتب به زوج ابالغ شود ضمنا ارائه گواهی عدم بارداری زوجه در زمان ثبت طالق توسط پزشک ذی 
صالح ضروری می باشد و رعایت شرایط شرعی طالق هنگتم صیغه طالق در خصوص زوجه رعایت شود اعتبار حکم صادره از تاریخ قطعیت آن شش ماه 
می باشد حضانت طفل صغیر بنام نرجس بازوجه می باشد زوج می تواند روز های جمعه به مدت دو ساعت در محل زندگی زوجه با وی مالقات نماید رای 
صادره غیابی بوده پس از ابالغ ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در شعبه صادر کندده رای می باشد در صورت ابالغ و سپری شدن مدت واخواهی 

ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم صالحه تجدیدنظر خراسان رضوی می باشد 
ابالغ رای غیابی اصالحی

متعاقب دادنامه شماره 9709977887700901 مورخ 97/8/30 در پرونده کالسه 27/970463 صادره از شعبه 27 خانواده مشهد مقدس که حسب 
آن بادادخواست خانم معصومه رحیمی شادمهری فرزند محمد حسن رای به طالق زوجه صادر شده است و لیکن در سطر 14 توسط قسمت تایپ 
اشتباها حضانت طفل صغیر بنام نرجس بازوجه می باشد حذف می شود رای تصحیحی در اعمال ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ذیل 
آن صادر شده است و دادنامه فوق بهمراه رای اصلی قابلیت اجرا دارد و رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس ازلباغ قابل واخواهی در همین 

شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم صالحه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد 
رئیس شعبه 27 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/129آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده : 30/960584  وقت رسیدگی: مورخ 97/11/28 ساعت 12 ظهر خواهان: محمدرضا موحدین فرزند مصطفی  خوانده: رسول جوان 
آرا فرزند سبزعلی  خواسته: واخواهی-خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 30 ارجاع گردیده وو 
وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند 

چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگاهی شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
دفتر شعبه 30 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد � میرزاپور

511/130آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید محسن سجادی ارجمند فرزند 
سید محمد

خواهان آقای علی باغبان گلخطمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سید محسن سجادی ارجمند فرزند سید محمد به خواسته مطالبه وجه 
چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده  کالسه  و 9709987575900692 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام 
خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/22 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 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 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  شهرستان مشهد � محبوبه نمازی بایگی 

511/131آگهی
بدین وسیله  پیرو آگهی های قبلی به آقای محمدرضا امیری فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دعوی آقای علی رضوانی علیه شما در 
پرونده کالسه 8/970487 به موجب حکم شماره 9709977575801046 در قسمت تقویم خواسته از مبلغ 2/100/000 ریال به مبلغ 21/000/000 

به استناد ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اصالح رای صادر شده به کیفیت گفته شده صادر شده است. 
منشی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � نرگس نجمی طرقی

511/132آگهی
خواهان آقای حمیدرضا فروردین فرزند محمد حسین دادخواستی به طرفیت خوانده آقایان 1� پرویز اقتصادی عراقی 2� نادر ایمان پور مقدم 
3� فردین کاشانی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987575800578 
شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/23 ساعت 11 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 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 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � نجمی

511/133آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به خانم محبوبه گلبانی
تجدید نظر خواه مسعود � اعظم و آذر رفیعی شریف آباد دادخواست تجدید نظرخواهی به طرفیت تجدید نظرخوانده خانم محبوبه گلبانی نسبت 
به دادنامه شماره 9709977575800936 در پرونده کالسه 970510 شعبه 8 دادگاه حقوقی مشهد تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن  تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا تجدید نظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم تجدید نظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی 

نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � اصغری

511/134آگهی ابالغ تبادل لوایح
بدینوسیله به آقایان محمد عرفانی آبکش فرزند علی اکبر � محمد دانای زارچی فرزند حسین � لیال ابراهیمی فرزند محمد فعال مجهول المکان 
ابالغ می گردد که شهرداری منطقه ثامن در پرونده کالسه 7/900003 نسبت به دادنامه شماره 9709977575700879 تجدید نظر خواهی نموده 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تجدید نظرخواهی در پرونده می باشد مقتضی است ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی با کارت شناسائی معتبر 
جهت دریافت دادخواست و ارائه پاسخ تبادل لوایح به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مجتمع امام خمینی واقع در ابتدای بلوار مدرس 

مراجعه نمائید واال پس از اتمام مهلت پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظرخواهی ارسال خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد � محمدیان

511/135آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم داریوش عشقی فرزند بدیع 
اله

خواهان آقای ابوالقاسم احمدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای داریوش عشقی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9709987575700572 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/10/30 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست 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 7دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � طیبه رحمانی
511/136آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی محمد زاده فهندری فرزند مجتبی

خواهان بازار گستر پگاه منطقه 2 دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی محمدزاده فهندری به خواسته تایید فسخ قرارداد مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987575700563 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/02 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 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 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � طیبه رحمانی

511/137آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مجید ذوقی فرزند نصراله به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9709987576000554 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/10/17 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/138آگهی ابالغ اخطاریه تبادل لوایح
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای/ خانم طاهره پور ابراهیم فرزند حسن فرزند سید حسین فعال مجهول المکان ابالغ می شود در خصوص 
دادخواست آقا/ خانم سید محمد حسینی خصوص پرونده کالسه 10/970004 صادره از شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقتضی است هر 
گونه پاسخی دارید ظرف مدت قانونی 10 روز پس از انتشار آگهی به صورت کتبی به دفتر شعبه 10 دادگاه حقوقی تقدیم نمایید ضمنا در صورت 

تمایل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی در دفتر موجود است و می تواند تحویل بگیرید.
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی شهرستان مشهد � حسن مرادنیا

511/139آگهی
شماره بایگانی: 960652 محکوم له : بانک مهر اقتصاد و محکوم علیهم : ام النبین غالمی و علی خوشی و فرهاد مباشر امینی و مهناز کرمی و 
ابوالفضل شیرازی. پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم: ام النبین غالمی و علی خوشی و فرهاد مباشر امینی و مهناز 
کرمی و ابوالفضل شیرازی که مجهول المکان می باشند ابالغ می شود بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609977580501445 محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 270/914/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 17/645/000 
بابت کلیه خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/7/25 به نرخ تورم بانک مرکزی تا روز پرداخت در حق محکوم له می 
باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای 
حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه 
صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس 
از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و 

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

511/140آگهی ابالغ دادنامه
ش�ماره بایگان�ی: 950810 در خص�وص دعوی بانک مهر اقتص�اد به نمایندگی آقای محم�د صادقی با وکالت آقای مجی�د اللهی به طرفیت 
خواندگان آقایان 1� حمید ابراهیمی فرزند حسین 2� قنبرعلی حسینی عبدالجواد 3� جعفر علی یاری فرزند علی اکبر به خواسته مطالبه 
مبلغ264/500/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 922010110669 به تاریخ 94/6/8 عهده بانک رفاه با احتساب خسارات دادرسی و 
خسارات تاخیر تادیه از خوانده ردیف اول به عنوان متعهد خواندگان دیگر به عنوان ضامن، دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی، ضمائم 
پیوست به آن و مالحظه اصول مستندات و این که خوانده ردیف اول ضمن حضور در دادگاه اقرار به مدیونیت نموده و خواندگان دیگر نیز با وصف 
ابالغ قانونی  اخطاریه در جلسه رسیدگی حاضر نشده، الیحه ای هم ارسال ننموده و ایراد و دفاع تکذیبی نسبت به ادعای خواهان و مستندات 
ابرازی به عمل نیاورده اند، لذا با مصون ماندن مستند دعوی از هر گونه خدشه ای که داللت بر اشتغال ذمه امضاء کنندگان آن دارد با استصحاب 
بقای دین دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و منتهی به صدور دادنامه شماره 9609977580500014 شده و به استناد مواد 198 و 
515 و 519 و 303 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 249، 307، 309، 310، 313، 314، 403 قانون تجارت و قانون 
استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مورد خواسته و مبلغ 17/105/500 ریال 
بابت کلیه خسارات دادرسی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول براساس 
نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادر شده 
نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و قطعی است و نسبت به خواندگان دیگر غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 

دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( 
� راضیه ابراهیمی

511/141آگهی ابالغ دادنامه
ش�ماره دادنامه: 9509977580501154  ش�ماره بایگانی 950612 . در خصوص دادخواست بانک صادرات ایران با وکالت آقای بهزاد بهبودیان 
به طرفیت خوانده آقای علیرضا یعقوبیان فرزند غالمحسین به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 302/287/703 ریال به انضمام 
خسارات دادرسی  خسارت تاخیر تادیه. دادگاه با توجه به خواسته خواهان و مالحظه مستندات پیوستی و سند صلح به شماره 230482 مورخ 
94/9/12 از طرف شرکت تعاونی منحله میزان به خواهان که کلیه حقوق قانونی ناشی از مطالبات قراردادهای تسهیالتی با حفظ تضامین مربوطه 
به خواهان انتقال و واگذار نموده و نظر به این که دریافت یک فقره تسهیالت تحت عنوان قرارداد شماره 86030/15 مورخ 986/2/9 از جانب 
خوانده محرز و مسلم است و این که در قرارداد مستند دعوی قید شده که بانک در صورت عدم پرداخت بدهی حق مراجعه به هر یک  از مدیون 
و ضامن را دارد که با فرض مذکور و به  موجب مستفاد از مواد 402 و 403 از قانون تجارت، نوع ضمانت تضامنی محسوب می شود و این که خوانده 
با وجود ابالغ قانونی مفاد اخطاریه در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال نداشته و در قبال ادعای خواهان و مستندات ابرازی وی 
هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است و بقاء اصول مستندات مذکور در ید خواهان داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده  و استحقاق 
خواهان را در مطالبه وجه آن دارد لذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را با استصحاب بقاء و اشتغال ذمه خواندگان معمول به صحت تشخیص و 
به استناد مواد 198، 519 از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده های 10 و 221 و 228 از قانون مدنی و تبصره 2 ماده 15 قانون عملیات بانک بدون ربا 
مصوب 1376 خوانده را به پرداخت مبلغ 1�  302/587/703 ریال بابت اصل خواسته 2� و مبلغ 18/276/900 ریال بابت کلی خسارات دادرسی 
که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد گردیده و نیز خسارت تاخیر تادیه طبق قرارداد به ماخذ 34 درصد مانده بدهی در سال تا یوم الوصول 
در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست 

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

511/142آگهی ابالغ دادنامه
شماره بایگانی 970444 . در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم ناهید دهقان بنادکی به طرفیت خواندگان آقایان 1� علی اصغر 
حسین آبادی فرزند رمضانعلی 2� محسن قدری فرزند حسین 3� محمود رضا افتخاری نیا فرزند علی محمد 4� جواد حسین آبادی فرزند 
رمضانعلی به خواسته مطالبه مبلغ 338/284/258 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 794741 به تاریخ 97/1/27 عهده بانک صادرات با 
احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از خوانده ردیف اول به عنوان متعهد خوانده دیگر به عنوان ضامن، دادگاه با عنایت به مفاد 
دادخواست تقدیمی، ضمائم پیوست به آن و مالحظه اصول مستندات و این که خوانده ردیف یک با وجود ابالغ واقعی و خواندگان ردیف  2 و 
3 با وصف ابالغ قانونی  اخطاریه در جلسه رسیدگی حاضر نشده، الیحه ای هم ارسال ننموده و ایراد و دفاع و تکذیبی نسبت به ادعای خواهان 
و مستندات ابرازی به عمل نیاورده اند و خوانده ردیف 4 ضمن حضور در دادگاه اقرار به مدیونیت نموده لذا با مصون ماندن مستنددعوی از هر 
گونه خدشه ای که داللت بر اشتغال ذمه امضاء  کنندگان آن دارد با استصحاب بقای دین دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و  
منتهی به صدور دادنامه شماره 9709977580501265 شده و به استناد مواد 198، 519 ، 519 و 303  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و 249، 307، 309، 310، 313، 314، 403 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم 
به محکومیت  تضامنی خواندگان به پرداخت مورد خواسته  و مبلغ 22/034/771 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی که به سبب طرح  دعوا به 
خواهان وارد گردیده و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم می شود و در 
اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادر شده نسبت به خوانده ردیف 4 حضوری و قطعی است و 
نسبت به خواندگان ردیف 2 و3 غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری وظرف بیست روز قابل 

تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
 منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( 
� راضیه ابراهیمی

511/143آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم رویا مهدویان زاده دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد جالل محمد زاده مقدم فرزند علی، سید 
حسین نظام دوست فرزند سید محمد علی، مرتضی اسدی فرزند رسول،  حسین شعبانی فرزند محمد به خواسته مطالبه وجه چک -تامین 
خواسته، مطالبه خسارات دادرسی ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987580500630 
ش�عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد) 55 حقوقی سابق( و ش�ماره بایگانی 970808 ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/10/17 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده مرتضی اسدی فرزند رسول 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 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( � راضیه ابراهیمی

511/144آگهی ابالغ دادنامه
شماره بایگانی: 970109 . بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خواندگان صغری عباسی � غالمحسن و علی اصغر و  عباس و کلثوم همگی عباسی 
جرفی و سعید � زهره رامین � آزیتا � مهدی � زهرا � عالیه � شهرام همگی پور علی فرزندان علی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد 
دادخواست ابراهیم امینی فرد فرزند رضا به طرفیت شما در کالسه 16/970109 بموجب حکم شماره 9709977579800961 به خواسته الزام 
به تنظیم سند رسمی ملک، اثبات وقوع بیع دادگاه دعوای خواهان و ثابت دانستن وقوع بیع و انتقال مالکیت شش دانگ اعیان و منافع عرصه 
ملک با استناد به ماده 219 و 220 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 46 و 47 و 22 قانون ثبت اسناد و امالک ، 
خوانده ردیف اول را از جهت تعهد به فعل ثالث و خواندگان ردیف دوم تا چهاردهم را از جهت تعهد مستقیم ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال 
اعیان ملک و خوانده ردیف اول را عالوه بر آن به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید و خوانده ردیف پانزدهم را ملزم 
به تنظیم قرارداد اجاره ملک صدرالذکر، پس از دریافت حقوق قانونی با  خواهان می نماید و به جهت اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی 
اعیان متوجه خوانده ردیف پانزدهم و دعوای الزام به تنظیم قرارداد اجاره متوجه خواندگان دوم تا چهاردهم نبوده و با  استناد به ماده 89 ناظر 
به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرس�ی مدنی قرار رد دعوا در این موارد صادر و اعالم می گردد این رای در قس�مت محکومیت خواندگان دوم 
تا چهاردهم غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی و در سایر موارد حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ در محاکم محترم تجدید نظر استان 

خراسان  رضوی قابل تجدید  نظر خواهی است.
منشی شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � احمد خرم نیا

511/145آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم نادیا شارونی زاده که مجهول المکان می باشند ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977575500394 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مشهد در پرونده شماره 5/961070 ضمن صدور حکم بر 
اثبات وقوع عقد بیع فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول موضوع سند عادی پیوست همچنین محکوم است به تنظیم سند رسمی خودرو 
موضوع خواسته ) یک دستگاه خودرو موهاوی به شماره شاسی 491350 و شماره موتور 47697( به نام خواهان و نیز پرداخت هزینه دادرسی به 
مبلغ 6/366/000 ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ 6/700/000 ریال از باب تسبیب برابر با تعرفه قانونی در حق محکوم له آقای/ خانم احمد رمضانی 
مهیاری و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره 

اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/146آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک ملی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عبدالحمید رضوان طلب به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709987576000544 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/18 
ساعت 8 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./.م
منشی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/147رونوشت آگهی حصر وراثت
. نظر به اینکه آقای وحید مهدی پور مشهدی دارای شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 971677 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا مهدی پور مشهدی به شناسنامه 117 در تاریخ 97/3/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� هاشم مهدی پور مشهدی � فرزند  2� مجید مهدی پور مشهدی � فرزند  3� 
وحید مهدی پور مشهدی � فرزند 4� وحیده مهدی پور مشهدی � فرزند  5� نسرین مهدی پور مشهدی � فرزند  6� حمیدرضا مهدی پور 
مشهدی � فرزند 6� فاطمه مخمل باف همسر متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل  اختالف  شهرستان مشهد

511/148رونوشت آگهی حصر وراثت
. نظر به اینکه آقای محمدرضا یوسفی راد دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 971672 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فائزه یوسفی راد به شناسنامه 0921975899 در تاریخ 97/8/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� محمدرضا یوسفی راد پدر متوفی 2� زهره امیدوار طهرانی  مادر متوفی. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل  اختالف  شهرستان مشهد

511/149رونوشت آگهی حصر وراثت
. نظر به اینکه خانم فاطمه بیابان گرد دارای شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 971625 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمیده حبیبی به شناسنامه 4 در تاریخ 96/12/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� صفرعلی بیابانگرد زاک فرزند 2� زهرا بیابانگرد زاک فرزند 3� مرضیه بیابانگرد زاک فرزند 4� فاطمه 
بیابانگرد زاک فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 

کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل  اختالف  شهرستان مشهد

511/150رونوشت آگهی حصر وراثت
. نظر به اینکه سید عباس حسینی دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 971528 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رسول اصغری به شناسنامه 3 در تاریخ 97/6/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� صدیقه نوقندی � همسر متوفی 2� جواد اصغری � فرزند 3� جالل  اصغری � فرزند  4� جمال اصغری 
� فرزند 5� محبوبه اصغری � فرزند 6� علی اصغر اصغری � فرزند 7� ملیحه اصغری � فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل  اختالف  شهرستان مشهد

511/151رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد ساسولی دارای شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 971639 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان خورشید ناروئی به شناسنامه 79 در تاریخ 97/7/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� محمد ساس�ولی همسر 2� سعیده ساسولی فرزند 3� فاطمه ساسولی فرزند 4� مریم ساسولی 
فرزند5� حمیدرضا ساسولی فرزند 6� قدیر ساسولی فرزند 7� صحرا ساسولی فرزند 8� سودابه ساسولی فرزند 9� زهرا ساسولی فرزند 10� 
معصومه ساسولی فرزند . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل  اختالف  شهرستان مشهد

511/152آگهی
در خصوص تجدید نظرخواهی خانم/ آقای جعفر خدائی بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 9709977503300454 صادره از این شعبه به 
پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به شما ابالغ میشود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال 

پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال میگردد.رایگان
مسئول دفتر شعبه 150 مجتمع سه شورای حل اختالف شهرستان مشهد 

511/153رونوشت آگهی حصر وراثت
. نظر به اینکه آقای حسن برجی فارمد دارای شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 971628 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضانعلی برجی فارمد به شناسنامه 1061 در تاریخ 97/7/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� حسن برجی فارمد 2� سکینه برجی فارمد 3� صدیقه برجی فارمد 4� فاطمه برجی فارمد 
5� علی اکبر برجی فارمد 6� علی اصغر برجی فارمد 7� شوکت سرباززاده تربتی � همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل  اختالف  شهرستان مشهد

511/154آگهی
خواهان رضا ساالری دادخواستی به طرفیت خوانده محمد حمیدی به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده 
که جهت رس�یدگی به ش�عبه 161 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مش�هد واقع در مشهد � بین قرنی 22 و 24 و به کالسه 
970733 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/17 س�اعت 9 صبح تعیین ش�ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و  اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و  ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 161 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/155آگهی
خواهان فاطمه سیاسر کرباسکی دادخواستی به طرفیت خوانده رشید بابانیا به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 161 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد � بین قرنی 22 و 24 و به 
کالسه 970761 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/17 ساعت 9/30 دقیقه صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و  ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 161 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/156آگهی دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به سید جواد حسینی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای حمید کاظم پور ویرانی بطرفیت شما 
به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977504501015 در پرونده کالسه 970636 حکم یک فقره چک عهده بانک سپه به 
شماره و تاریخ و مبلغ 804749-97/6/1 – 13200000 ریال حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 13200000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
539000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 450000 ریال بابت هزینه روزنامه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت یوم الوصول 
بر مبنای جدول شاخص تورم درحق خواهان صادر و در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ج
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � 

511/157آگهی دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به علی اکبر یوسفیان فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای بهروز کریم پور با وکالت حسین میالنی 
بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977504501026 در پرونده کالسه 970492 حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 17000000 ریال بابت اجور معوقه و مبلغ 17000000  ریال اجرت المثل خسارت تاخیر اجاره  و مبلغ 11000000 ریال شارژ ماهیانه و 
مبلغ 1054500 ریال هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است./ج
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � 

511/158آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه مرتضی معین افشاری که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977504200507 صادره از ش�عبه 170 در پرونده ش�ماره 970172 محکوم به پرداخت مبلغ 142970000 ریال بابت اصل 
خواس�ته )یک فقره چک به ش�ماره و تاریخ و مبلغ 527828 مورخ 88/4/17 به مبلغ 142970000 ریال( و مبلغ 2912250 ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 450 هزار ریال بابت آگهی روزنامه حق  الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت 
88/4/18 لغایت یوم الوصول بر مبنای شاخص تورم در حق محکوم له سیدعبدالرسول رستگار مقدم موسوی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف 
ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 170 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/159آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه رضا نظامی موظف که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977504200388 صادره از شعبه 170 در پرونده شماره 970050 محکوم به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته )3 
فقره چک عهده بانک سپه شعبه بازار رضا مشهد به شماره و تاریخ و مبلغ 689846-92/11/20 به مبلغ 70/000/000 ریال  و 689830� 94/2/5 
ب�ه مبل�غ120/000/000 ریال و106221 � 93/5/5 به مبلغ 10/000/000 ریال جمعاً به مبل�غ 200/000/000 ریال ( و مبلغ 3188000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و 450/000 ریال بابت درج آگهی پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست و صدور گواهی  عدم پرداخت 96/11/29 
و 96/12/2 لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق محکوم له سید محمدرضا رئوف و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز 
از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 170 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/160آگهی
خواهان/ خواهان ها امیر مسعودی ..... دادخواستی به طرفیت خوانده/ خواندگان امید نیرومند-به خواسته.... مطالبه وجه تقدیم شورای حل 
اختالف مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 170 شورای حل اختالف  مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد � بین قرنی 22 
و 24 و به کالسه 970758 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/30 ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل  خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتر شعبه 170 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � فهیمه تقوی استاد

511/161آگهی
پیرو آگهی های قبلی به منصور فرامرزی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد درخواست ایمان شوقی کاشانی به طرفیت شما به خواسته 
مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977504200938 در پرونده کالسه  970542 حکم پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1490000 ریال بابت هزینه دادرسی و روزنامه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ/ تقدیم دادخواست/ لغایت یوم الوصول بر 
مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی دراین شورا است./ج
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 170 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � 
سوسن جاوید

511/162آگهی
پیرو آگهی های قبلی به زهرا غالمی عبدل آبادی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد درخواست آقای امیر رحمانی بطرفیت شما به 
خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977504200973 در پرونده کالسه  970439 حکم پرداخت مبلغ 51460000ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه دادرسی طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ/ تقدیم دادخواست/ لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول 
شاخص تورم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی دراین شورا است./ج
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 170 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد � 
سوسن جاوید

511/163آگهی
شماره بایگانی : 970753 . خواهان/ شاکی حمیدرضا یاری دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم حسین درخشان به خواسته مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 150 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 
واقع در مشهد بلوار شهید قرنی � نبش قرنی  28 ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/10/19 و ساعت 10 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 150 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/164آگهی
شماره بایگانی : 970787 . خواهان/ شاکی سید مهدی اربابی محمدآباد دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم مرتضی رمضانی به خواسته مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 150 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان 
مش�هد واقع در مش�هد بلوار شهید قرنی � نبش قرنی  28 ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/10/19 و ساعت 10/30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 150 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 

511/165رونوشت آگهی حصر وراثت
. نظر به اینکه آقای مهدی صالحیان دارای شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 971518 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان برات براتی شایه به شناسنامه 0928516075 در تاریخ 90/3/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� کبری براتی شایه خواهر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 154 شورای حل  اختالف  شهرستان مشهد

511/166آگهی اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکومین امیر عامری فرزند جواد و غالمرضا مجیدی هدش فرزند علی و محمدخاکشوری 
فرزند حسین که مجهول المکان میباشد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره 9709975600300056 مورخ 97/1/29 صادره از سوی شعبه 
229 در پرونده 960721 در خصوص دعوی بانک سینا محکومین متضامنا محکوم است به پرداخت 1� مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
2� مبلغ 1/225/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الدرج روزنامه 3� حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 4� 
خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ 96/9/26 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای 
حکم در حق خواهان 5� پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکومین می باشد. منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 
119  و 8� 118 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج میگردد و این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد 

شد و در صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد � فاطمه مونسی

511/167آگهی اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکومین میالد موسوی کیا فرزند عباس و علی آبجوشک محمود آباد فرزند حمزه که مجهول 
المکان میباشد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره 97099756003000444 مورخ 97/5/7 صادره از سوی شعبه 229 در پرونده 970088 
در خصوص دعوی بانک قوامین محکومین متضامنا محکوم است به پرداخت 1� مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 3/722/000 
ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الدرج روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ 96/10/27 تا اجرای حکم بر مبنای  
شاخص نرم تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان  4� پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکومین می باشد. منجر 
به صدور اخطار اجرایی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 119  و 8� 118 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج میگردد و این اخطار 
اجرای ده روز پس از انتش�ار به موقع اجرا گذاش�ته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از این برای 

عملیات اجرای ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد � فاطمه مونسی

دادنامه 
پرون�ده کالس�ه 9709986656300251 ش�عبه 13 ش�ورای ح�ل اخت�الف مجتم�ع خانواده شهرس�تان خرم آب�اد تصمیم نهایی ش�ماره 
9709976656300488 –خواهان: آقای ایمان بیرانوند  فرزند نوراهلل با وکالت خانم اکرم یساری فرزند علی به نشانی استان لرستان – شهرستان 
خرم آباد- خرم آباد – بین س�بزه میدان و چهارراه بانک پاس�اژ قاسمی طبقه سوم کدپستی 6813744456– خواندگان :1-آقای الهیار صفر 
بیرانوند 2- ناز فرهادی نژاد همگی به نشانی مجهول المکان –خواسته: مطالبه وجه بابت ....   رای قاضی  در خصوص دادخواست اکرم یساری به 
وکالت ایمان بیرانوند فرزند نوراله به طرفیت خواندگان 1- الهیار صفر بیرانوند 2- ناز فرهادی نژاد  به خواسته مطالبه مبلغ 17  میلیون تومان به 
انضمام کلیه  خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه  و اعسار از هزینه دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته است خوانده ردیف 
اول به موکل مراجعه و تقاضای قرض می نماید و پس از توافق موکلم به یک پست بانک مراجعه می نمایند و مبلغ خواسته را از طریق دستگاه 
POS این پست بانک به حساب خوانده ردیف دوم واریز می نمایند و مطابق دادخواست تقدیمی تقاضای محکومیت خواندگان را داشته است 
که خواندگان علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده اند  و الیحه ای نیز ارسال نکرده اند و خواهان در رابطه با 
خواسته خود پرینت مبلغ انتقال یافته و به حساب خوانده ردیف دوم ، گواهی پست بانک مربوط را ارائه کرده است و همچنین متصدی پست 
بانک بنام بهروز دریکوند را نیز حاضر کرده است که وی صحت ادعای خواهان را تایید کرده است فلذا با عنایت به اینکه مبلغ خواسته از حساب 
خواهان از طریق POS  پست بانک به حساب متصدی مربوط انتقال یافته است سپس این مبلغ از سوی متصدی موصوف به حساب خوانده 
ردیف دوم واریز گردیده است و خوانده علیرغم ابالغ دلیلی برعدم پذیرش خواسته خواهان یا استحقاق خود بر دریافت این مبلغ ارائه نکرده 
دعوای خواهان را به طرفیت خوانده ردیف دوم و ثابت دانسته و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و بند الف ماده 9 شورای حل اختالف مصوب 
1394 و مواد 198 – 519 – 522  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 حکم بر محکومیت خوانده ردیف 
دوم ناز فرهادی نژاد به پرداخت 170/000/000 ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم متناسب 
با شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و از باب قاعده تسبیب و الضرر به پرداخت 2/130/000 ریال هزینه دادرسی و 
187/596 ریال هزینه تعرفه خدمات قضایی و 8/800/000 ریال حق الوکاله وکیل که 60 درصد از آن مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان را 
صادر و اعالم می نماید و در رابطه با دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول دعوای مطروحه را متوجه وی ندانسته و مستنداً  به بند 4 ماده 
84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب    1379 ناظر به ماده 89 همان قانون ،  قرار رد دعوای خواهان را صادر 
و اعالم می نماید. و در رابطه با خواسته خواهان بابت اعسار از هزینه دادرسی با توجه به واریز این هزینه توسط خواهان و سالبه بودن به انتفاع 
موضوع مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر 
و اعالم می نماید.رای صادره در خصوص محکومیت خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین مرجع 

سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد می باشد .
سعید ساکی –قاضی شورای حل اختالف خرم آباد 

511/168آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقایان 1� مهدی پینو و 2� میثم پینو و خانم ها 3� مطهره پینو و 4� مریم پینو 
که مجهول المکان می باش�د ابالغ می گردد چون وفق دادنامه غیابی ش�ماره 9709977504400803 صادره از شعبه 172 در پرونده شماره 
970454 محک�وم ب�ه حکم بر اثبات وقوع عقد بیع مبایعه نامه م�ورخ 91/5/15 حکم بر الزام محکوم علیه ها ردیف 1 و 2 و 3 و 4 بحضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند اتومبیل بشماره پالک 556 و 55 ایران 42 بنام محکوم له وحید خسروی گبرآباد + پرداخت نیم عشر 
دولتی )اجرای حکم منوط به رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی معرفی ضامن می باشد( ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

512/169آگهی
شاکی آقای محمد قاسم آرامی جهان بیگی شکایتی علیه متهم آقای سیدحامد طالبی زاده فرزند سید حامد دایر به تسبیب در ایراد صدمه 
بدنی غیر عمدی به غیر ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی به میزان 50 درصد تقصیر در شعبه دوم دادیاری دادسرای تایباد مطرح نموده است 
که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تایباد واقع در تایباد ارجاع و به  کالسه 970271 ثبت گردیده که 
علی رغم احضار متهم در شعبه حاضر نگردیده به علت مجهول المکان بودن متهم طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف یک ماه به دادسرای تایباد 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و همراه داشتن وکیل دادگستری از خود دفاع نماید.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تایباد � حسین کاظمی

512/170رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای هادی محبوبی نژاد دارای شناس�نامه ش�ماره 245 به شرح دادخواست به کالسه 970634 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه مریم دجالنی به شناسنامه 7 در تاریخ 97/8/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� مجید درودی فرزند رضا به ش ش 5740158869 ت ت 83/3/16 نس�بت 
فرزند مرحومه 2� متین درودی فرزند رضا به ش ش 5740192013 ت ت 86/12/6 نسبت فرزند مرحومه 3� عزیزاله  دجالنی فرزند علی اکبر 
ش ش 24 ت ت 1324/5/2 پدر مرحومه 4� سلطنت دجالنی فرزند محمد ش ش 28 ت ت 28/9/10 مادر مرحومه. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه دو شورای حل  شهرستان زبرخان

512/171آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ش�ماره بایگانی : 970683 . بدینوس�یله به آقای فراز سعدی فرزندسمیر، فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در خصوص دادخواست اقدس 
کالته عربی فرزند رمضانعلی به طرفیت شما به خواسته طالق به درخواست زوجه جهت وقت رسیدگی به تاریخ 1397/11/08 ساعت 9/30 

در این شعبه حاضر شوید.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان جوین � احمد کاشکی  

512/172آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده : 970844 وقت رسیدگی : 1397/11/11 ساعت 9 . خواهان: امان اهلل واخری بوکالت آقای حسین روح بخش قهرمانی. خوانده: 
حسین رحمان زاده فرزند یعقوب فعال مجهول المکان . خواسته: اثبات قرارداد با مرحوم عبداهلل رحمانی نسبت به 30 سیر از اراضی پوستین 
دوز علیا و س�فلی و  الزام به تنظیم س�ند رسمی. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم 
حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعین شده و به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دست دادگاه و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور به هم رسانید چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان تربت حیدریه � رسا

512/173آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی شماره 1/515/97 روزنامه حمایت بدینوسیله به خانم / آقای سید حسین سیادتی فرزند سیدعلی فعال مجهول المکان 
ابالغ میگردد بموجب رای شماره 602-97/7/28 صادره از شعبه اول شورای حل اختالف تربت حیدریه به پرداخت مبلغ سی و هفت میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/642/500 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سر رسید الی یوم الوصول 
در حق خواهان خانم/ آقای جواد امانی محکوم گردیده رای صادره غیابی و قابل واخواهی اس�ت مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراالنتش�ار 
محلی/ روزنامه رسمی آگهی می گردد تا چنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مدت 20 روز پس از درج در روزنامه دادخواست 

واخواهی خویش را تکمیالً به دفتر شورا ارائه نماید.
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف تربت حیدریه �

512/174رای شورا
کالسه :5/233/97-خواهان: خانم صدیقه رجب زاده تربتی محل اقامت تربت حیدریه ، شهرک ولی عصر روبروی هواشناسی میالن تعویض 
روغنی نبش چهار راه اول سمت راست منزل ابراهیمی.  خوانده: 1� معصومه نداف 2� الهه  حسین زاده محل اقامت : هر دو نفر مجهول المکان 
. موضوع: مطالبه وجه دو فقره سفته به مبلغ 150/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات. »رای شورا«: در خصوص دعوای خانم صدیقه رجب 
زاده تربتی فرزند حسین به نشانی تربت حیدریه شهرک ولی عصر روبروی هواشناسی، میالن تعویض روغنی، نبش چهار راه اول سمت راست 
منزل ابراهیمی به طرفیت 1� خانم معصومه نداف 2� الهه حسین زاده هر دو نفر مجهول المکان بخواسته مطالبه وجه به میزان یکصد و پنجاه 
میلیون ریال بابت دو فقره سفته به شماره 652594 و 298936 با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با این توضیح که خواهان 
اظهار داش�ته اس�ت: به موجب تصویر مصدق سفته های پیوست دادخواست تقدیمی مبلغ  مزبور در ستون خواسته را از خواندگان طلبکار 
هستم و نامبردگان تاکنون اقدامی جهت پرداخت بدهی خویش انجام نداده است و تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته  دادخواست 
تقدیمی را نموده است. علیهذا شورا با توجه به تصویر مصدق سفته های پیوست دادخواست تقدیمی با التفات به اینکه وجود اصل سفته ها در 
ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان در خصوص وجه سفته دارد و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی و ارائه 
دفاع موثر که داللت بر پرداخت وجه سفته ها نماید )علیرغم ابالغ وقت رسیدگی( دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 307 و 
309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به الزام تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه میلیون و بیست و پنج هزار ریال به عنوان خسارت 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست الی یوم االداء مطابق شاخص نرخ تورم بانک مرکزی که در اجرای احکام 
محاسبه خواهدشد در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 

بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی تربت حیدریه می باشد. 
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف � تربت حیدریه � محسن غالمیان

512/175آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای / خانم احمد محمدزاده فرزند غالمرضا فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای / خانم محمد هادی طاهری به وکالت 
محمد حس�ین رجائی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه بطرفیت شما به شعبه س�وم شورای حل اختالف تربت حیدریه ارائه و به کالسه 
3/384/97 ثبت و برای روز شنبه مورخ 97/10/15 ساعت 4/30 بعد از ظهر وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان 
تربت حیدریه مستقر در مجتمع شماره یک به نشانی خ فردوسی شمالی جنب دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه سوم شورای حل اختالف تربت حیدریه � عباسی

511/176آگهی احضاریه و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای منصور جعفری پنجی فرزند حسین ابالغ و اخطار می گردد که اقای محمود یوسف زاده فرزند مراد علی شکایتی دائر بر 
کالهبرداری رایانه ای علیه متهم فوق به دادگستری تربت حیدریه ارائه که پرونده به شماره 970876 شعبه 101 دادگاه جزایی ثبت و به لحاظ 
مجهول المکان بودن متهم و دستور دادگاه و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری وقت رسیدگی به روز 1397/10/11 ساعت 11 صبح 
تعیین و به متهم فوق ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی جهت دفع از اتهام انتسابی در این دادگاه حاضر و در صورت عدم حضور یا ارسال 

لوایح دفاعیه با معرفی وکیل دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.رایگان
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو تربت حیدریه � محمد دارایی

512/177آگهی
ش�کایت آقایان 1� علی مراد 2�  محمد ش�هرت هر دو نفر محمد علی زاده یادگار فرزندان میدان علی ش�کایتی علیه متهمین 1� علیرضا 
مقصودی 2� علی محمد پور ناوخی فرزند شا محمد به اتهام ایراد ضرب و جرح تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان چناران نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر چناران ارجاع و به شماره پرونده 9609985176500064 و به شماره بایگانی 971117 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1397/10/15 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهمین و درخواست شاکی و به تجویز ماده 
344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی می شود تا متهم 

پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهرستان چناران )101 جزایی سابق(

511/178آگهی
با عنایت به اینکه ش�کایتی علیه متهم حامد غالمی فرزند محمد به اتهام مش�ارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ضرب  و جرح از حیث 
جنبه عمومی و اخالل در نظم عمومی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان چناران گردیده اس�ت که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه 
کیفری دو ش�هر چناران ارجاع و به ش�ماره پرونده 9609985176500806 و به شماره بایگانی 971116 ثبت گردیده است که وقت رسیدگی 
آن  1397/10/15 و ساعت 9/15 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهرستان چناران )101 جزایی سابق(

51/179رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه آقای  جواد ّحداد نعمانی دارای شناس�نامه ش�ماره 0840076924 به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 970352/ح1 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلی ّحداد نعمانی به شناسنامه 4933 در تاریخ 1385/8/15 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� فاطمه ّحداد نعمانی / 0849475015 / 1359/9/1 / 
فریمان/ فرزند متوفی. 2� حسن ّحداد نعمانی / 0849871514 / 1365/4/1 / فریمان/ فرزند متوفی. 3� حّجت ّحداد نعمانی / 0840113757 
/ 1372/8/18 / فریمان/ فرزند متوفی. 4� زهرا ّحداد نعمانی / 0849523801 / 1363/5/9 / فریمان/ فرزند متوفی. 5� جواد ّحداد نعمانی / 
0840076924 / 1371/3/16 / فریمان/ فرزند متوفی. 6� سکینه حسینی / 0849630908 / 1337/1/1 / فریمان/ همسر متوفی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه یک شورای حل  اختالف شهرستان فریمان

12/180آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
بدینوس�یله به خانم ملکه قاری زاده فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود که آقای نبی لک زئی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند 
اتومبیل به طرفیت خوانده به حوزه یک شورای حل اختالف سرخس ارائه و به کالسه 97/690/ش ثبت و برای  مورخ 97/10/28  ساعت 11 
ظهر وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می 
شود خوانده می تواند قبل از رسیدگی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر جهت رسیدگی حضور بهم رسانند و در صورت عدم حضور غیابی رسیدگی و اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. 
دبیرخانه شورای حل اختالف  حوزه یک سرخس

512/181ابالغ  وقت رسیدگی
خواهان بنفشه علی میرزائی فرزند کریم دادخواستی به طرفیت 1� میرزا غالم حیدر جوانشیر مقدم 2� آستان قدس رضوی با موضوع الزام 
به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان سرخس نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه  عمومی )حقوقی( 
دادگستری شهرستان سرخس واقع در دادگستری شهرستان سرخس ارجاع و به کالسه 9709985185500651 و  شماره بایگانی 970671 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/01 و ساعت 9/15 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول آقای میرزا 
غالم حیدر جوانشر مقدم و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان سرخس �  علی صاحبی

512/182رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم ربابه رحمانی بیدختی دارای شناسنامه شماره 2467 به شرح دادخواست به کالسه 970064 ش 3 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان لیال شورابی به شناسنامه 70 در تاریخ 1393/5/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� علیرضا رحمانی بیدختی شماره شناسنامه 83 متولد 1334/8/3 صادره گناباد 
فرزند متوفی 2� حسین رحمانی بیدختی شماره شناسنامه 22 متولد 1347/6/5 صادره گناباد فرزند متوفی 3� آمنه رحمانی بیدختی شماره 
شناسنامه 0919441191 متولد 1332/2/4 صادره گناباد فرزند متوفی 4� ربابه رحمانی بیدختی شماره شناسنامه 2467 متولد 1341/3/1 صادره 
گناباد فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 3 شورای حل  اختالف � شهرستان گناباد

512/183آگهی اخطار اجرائیه
در خصوص دعوی خواهان آقا/ خانم جابر ضیائی فرزند علی به خواسته الزام به تنظیم سند نظر به اینکه خوانده/ خواندگان مجهول المکان می 
باشند. پیرو آگهی های قبلی، رای صادره منجر به صدور اخطار اجرائیه گردیده، لذا خوانده/ خواندگان آقای امیر علیراده بقال فرزند هوشنگ محکوم 
به  حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی گناباد و انتقال سند بنام خواهان و پرداخت مبلغ 570/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 180/000 ریال 
بابت حق الدرج در روزنامه حمایت در حق محکوم له و پرداخت 5 درصد محکوم له بابت حق االجرا در حق دولت می باشند. لذا مراتب وفق مقررات 
118 و 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد. این اجرائیه ظرف 10روز پس از ابالغ اجرا گذاشته خوانده شود 

و پس از این برای عملیات اجرایی اخطار دیگری به شما نخواهد شد. مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به شورا اعالم نمایند.
مسئول دفتر شعبه 4 شوراهای حل اختالف گناباد 

512/184آگهی
در پرونده کالسه 970341 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب گناباد متهم خانم سارا کریمی با کد ملی 5228862935 به اتهام 
توهین از طریق ارس�ال پیامک تحت  تعقیب می باش�د به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویزماده 174 و 560 قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف 30 روز در شعبه دوم دادیاری  دادسرای گناباد حاضر و  از 

اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان گناباد � 

512/185رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم محبوبه خسروی دارای شناسنامه شماره 125 به شرح دادخواست به کالسه 3/1188/97  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مهری یعقوبی به شناسنامه 542 در تاریخ 1391/3/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� علیرضا خس�روی فرزند غالمرضا متولد 1362/6/22 ش ش 1056 صادره از 
تربت جام فرزند متوفی2� محمدرضا خسروی فرزند غالمرضا متولد 1367/12/1 ش ش 8267 صادره از تربت جام فرزند متوفی 3� محبوبه 
خسروی فرزند غالمرضا متولد 1364/1/17 ش ش 125 صادره از تربت جام فرزند متوفی 4� مهناز خسروی فرزند غالمرضا متولد 1373/6/31 
ش ش 0720376408 صادره از تربت جام فرزند متوفی 5� غالم رضا  خسروی فرزند حاجی  متولد 1338/1/2 ش ش 10946 صادره از بیرجند 
� نوقاب همسر متوفی  6� غالم حسین یعقوبی فرزند رضا متولد 1306/4/1 ش ش 20 صادره از تربت حیدریه پدر متوفی. به جز نامبردگان فوق 
ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه  سه شورای حل  اختالف � شهرستان تربت جام

512/186رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مریم صحرائی دارای شناسنامه شماره 615 به شرح دادخواست به کالسه 517/97  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت فرقه دانی به شناسنامه 411 در تاریخ 1392/5/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� مریم صحرائی ش ش 615 ت ت 1352/12/20 فرزند متوفی 2� زهرا صحرائی ش ش 
286 ت ت 1359/4/24 فرزند متوفی 3� محمد صادق صحرایی ش ش 11174 ت ت 1366/8/18 فرزند متوفی 4� حس�ین صحرائی ش ش 
16 ت ت 1324/12/1 همسر متوفی 5� حمیده صحرائی ش ش 2027 ت ت 1364/6/18 فرزند متوفی 6� فاطمه صحرائی ش ش 545 ت ت 
1355/10/7 فرزند متوفی 7� ش�هربانو ضیاء مقنی ش ش 235 ت ت 1311/10/9 مادر متوفی. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
رئیس شورا � شعبه اول شورای حل  اختالف � شهرستان کاشمر 
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آگهی مفقودی 
سند کمپانی خودروی نیسان  آبی مدل 1383 به شماره پالک ایران 26- 552 ص 39  و شماره موتور 
251331 و ش�ماره شاس�ی D46911   به نام حاتم فرهادی رزمغان مفقود گردیده  و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . شیروان 

آگهی احضار متهم 
در خصوص ش�کایت آقای عباس�علی تیمورزاده فرزند رضا علیه متهم زهرا رفعتی احمد آبادی به اتهام کالهبرداری  به مبلغ سه میلیون و 
چهارصد هزار تومان از شاکی که در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  بجنورد با کالسه پرونده 970163  ثبت و تحت رسیدگی  
می باشد  و به جهت مجهول المکان بودن نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب  یک نوبت در یکی از  روزنامه های 
کثیراالنتشار  آگهی می شود  که در صورت عدم حضور متهم و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه  و یا عدم معرفی وکیل دادسرا اقدام به رسیدگی 

غیابی نموده  و قرار مقتضی صادر می نماید . 8
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان بجنورد – حسین شاددل 

متن آگهی 
در خصوص پرونده کالس�ه 971000 این ش�عبه موضوع ش�کایت آقای محمد مرادی  علیه آقای رحمان دهش دائر بر خیانت در امانت نظر به 
مجهول المکان بودن متهم رحمان دهش  به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرس�ی  کیفری مراتب یک نوبت  در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار  آگهی می گردد بدین شرح  که در صورت عدم حضور  متهم در این شعبه  جهت دفاع  از اتهام  انتسابی  در مهلت یک ماه  و یا عدم 

ارسال الیحه دفاعیه  و معرفی وکیل رسمی  دادسرا اقدام به رسیدگی غیابی نموده و قرار مقتضی را صادر می نماید . 8
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بجنورد – علی اکبر باقری 

آگهی وقت رسیدگی
پرونده کالسه49/97/52-درخصوص گزارش ستاداجرایی فرمان امام)ره(استان گلستان بطرفیت طاهره اقدسی مبنی برصدورسندمالکیت 
3/5دانگ اعیانی پالک1/39/2ملکی طاهره اقدسی مقتضی است طاهره اقدسی درتاریخ10/15/ 97ساعت9/30ضمن معرفی خودبه دادگاه 
ویژه اصل49-استان گلستان واقع درگرگان خ شهیدبهشتی نبش بهشت16 نوبخت مجتمع شورای حل اختالف گرگان طبقه سوم دادگاه ویژه 

اصل 49قانون اساسی استان گلستان ودریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوند.
41-مدیردفتر دادگاه اصل49قانون اساسی استان گلستان

آگهی مزایده مرحله اول
  درپرونده اجرایی96/1154/ش�عبه سوم اجرای احکام مدنی گرگان وبموجب دادنامه ش�ماره  9609970056500326صادره ازشعبه6دادگاه 
حقوقی گرگان محکوم علیه سیداسماعیل حسینی فرزند سیدجمال محکوم بپرداخت مبلغ1/616/685/653با احتساب به اصل خواسته 
وپرداخت هزینه تمبر دادرسی وحق الوکاله وکیل وبا احتساب به خسارت تاخیرتادیه درحق محکوم له علی علی نژاد فرزند حسین باوکالت 
معصومه ناصری صالح پور ومبلغ50/834/283ریال بعنوان نیم عشر دولتی درحق دولت محکوم وبدهکار میباشد وشخص ثالثی بنام علی 
اصغر دزگاهی1قطعه زمین بصورت باغ واقع درضلع شمال غربی روستای گلند تاریکی1-عرصه تعرفه شده بمساحت 2000مترمربع مساحت 
کل عرصه تعرفه شده2-زمین موقوفه1400مترمربع ازقرارهرمترمربع450/000ریال جمعا630/000/000ریال ششصدوسی میلیون ریال3-زمین 
غیرموقوفه600مترمربع ازقرار هرمترمربع800/000 ریال جمعا480/000/000ریال چهارصدو هشتاد میلیون ریال جمع کل یک میلیارد ویکصدو 
ده میلیون ریال11/110/000/000ریال برآورد وتقویم میگردد توصیف اجمالی مال منقول وغیرمنقول توقیف ش�ده براس�اس ماده 138قانون 
اجرای احکام مدنی 1قطعه زمین بصورت باغ درضلع ش�مال غربی روستای گلندتاریکی1-عرصه تعرفه شده بمساحت2000مترمربع شماال 
اول بطول57/5 متردوم8 مترسوم7/5مترمحدود به خیابان دسترسی غربا21/5 مترمحدود به خیابان دسترسی جنوبا بطول87مترمحدود 
ب�ه باقیمانده باغ وش�رقا بطول25/67مترمحدودبه خیابان دسترس�ی )کروکی بامختص�ات utmwgs1984(2-عرصه تعرفه ش�ده درروز 
بازدید بصورت باغ وانواع گونه های سیاه ریشه که بعلت عدم رسیدگی وعملیات داشت ازکیفیت بسیارپایینی برخوردار میباشد3-شیب 
عمومی عرصه موردارزیابی درحدود35درصد وخاک منطقه عمدتا ازنوع لس�ی میباش�د پیوس�ت دو4-عرصه موردارزیابی خارج ازبافت 
روس�تای گلند تاریکی همچنین خارج از محدوده قانونی ش�هرگرگان میباشد)پیوس�ت3(5-عرصه تعرفه شده قسمتی ازعرصه موضوع 
دادنامه509970056100844 بتاریخ07/11/ 95ش�عبه 2حقوقی شهرس�تان گ�رگان همچنین دادنامه ش�ماره9509971710701188 بتاریخ 
95/10/26شعبه7دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بصورت زراعی اعالم شده است میباشد6-عرصه تعرفه شده بمیزان حدود70درصد 
موقوفه30درصد غیرموقوفه بوده بدین لحاظ حدود1400مترمربع ازعرصه موقوفه وحدود600مترمربع غیرموقوفه میباشد نتیجه ارزیابی1-
مساحت کل عرصه تعرفه شده2000مترمربع2-زمین موقوفه1400مترمربع ازقرارهرمترمربع450/000ریال جمعا630/000/000ریال ششصد وسی 
میلیون ریال3-زمین غیر موقوفه600مترمربع ازقرارهرمترمربع800/000ریال جمعا480/000/000 ریال چهارصدو هشتادمیلیون ریال جمع کل 
یک میلیارد ویکصد میلیون ریال 1/110/000/000ریال برآورد وتقویم میگردد زمان مزایده روزدوشنبه مورخه 1397/09/19ساعت9الی10صبح 
مکان مزایده دفترشعبه سوم اجرای مدنی گرگان )شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده 
کس�ی اس�ت که باالترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایس�ت ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” به حساب 
دادگس�تری واریز ومابقی آن را ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده به حس�اب س�پرده واریز وقبض واریز ش�ده را تحویل دایره اجرا نماید 
درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام س�پرده پس ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد 
ش�د3-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ملک توقیف ش�ده بازدید نمایند4-تحویل 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 میشود5-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقالب گرگان و 

نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
39-دادورزشعبه 3-اجرای احکام مدنی متمرکزگرگان-عادلی

آگهی ابالغ دادخواست وضمائم تجدیدنظر خواهی به یاسر شیخ
 تجدید نظرخواه بهزاد کردی دادخواست تجدیدنظر خواهی بطرفیت تجدیدنظر خوانده یاسرشیخ نسبت به دادنامه شماره970328درپرونده 
کالسه970177شعبه10تقدیم که طبق موضوع73و346قانون آئین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل 
لوایح یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی میگردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روزپس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت وچنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه 

نماید در غیراینصورت پس ازانقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهدشد.
37-مسئول دفترشعبه10شورای حل اختالف شهرستان گرگان-شجاعی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به ابوالفضل شهرآبادی 
   خواهان تعاونی منحله فرش�تگان)درحال تصفیه(باوکالت موسس�ه اعتباری کاس�پین با وکالت درتوکیل غالمرضا پایین محلی با وکالت 
مرضیه مهری دادخواس�تی بطرفیت خواندگان حس�ن ش�هرآباد فرزند قنبروجبارخواجه ف تاج محمد-صدیقه سادات نورعلی زاده فرزند 
سیدحس�ین-ابوالفضل ش�هرآبادی فرزند محمدحس�ین به خواس�ته مطالبه وجه مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبش�ماره پرونده کالسه 
9709980056500665وشماره بایگانی970784/شعبه6دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/10/16ساعت9تعیین 
که حس�ب دس�توردادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آئین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ابوالفضل شهرآبادی فرزند 
محمدحسین و درخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حاضر گردد.
51-منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت رقیه مسعود هزارجریبی فرزند حسینقلی بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکالسه97099817205006

19بایگانی970631/ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان کبری خطیری فرزند نادعلی بشماره 
شناس�نامه160دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-مهدیقلی مسعود هزارجریبی ف 
حسینعلی ش ش4293پسرمتوفی2-رقیه مس�عود هزارجریبی ف حسینقلی ش ش1028دخترمتوفی3-ناصرقلی مسعود هزارجریبی ف 
حسینقلی ش ش521پسر متوفی4-سکینه مس�عود هزار جریبی ف حسینقلی ش ش7400دخترمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
40-مسئول دفترشعبه5 شورای حل اختالف گرگان-شکیباراد

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت محمودرضا شفیعی فرزند عبدالوهاب بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکالسه9709981720900557بای
گانی970577/ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عبدالوهاب شفیعی دراقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-محمودرضا شفیعی ف عبدالوهاب ش ملی2121291474پسرمتوفی2-مهین 
شفیعی ف عبدالوهاب ش ملی2121274383دخترمتوفی3-حمیدرضا شفیعی ف عبدالوهاب ش ملی2121264159پسرمتوفی4-عبدالرضا 
ش�فیعی ف عبدالوهاب ش ملی 2121243119پسرمتوفی5-محمدرضا ش�فیعی ف عبدالوهاب ش ملی 2121401504 پسرمتوفی6-سکینه 
سلطان تقوی ف عبدالصمد ش ملی2121128107همسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
42-مسئول دفترشعبه9شورای حل اختالف گرگان-فالح

رونوشت آگهی حصر وراثت
بکالس�ه  ش�ده  ثب�ت  تقدیم�ی  دادخواس�ت  بش�رح  غالمرض�ا  پورفرزن�د  گنج�ی  زه�را  حصروراث�ت  رونوش�ت  خواه�ان     
9709981720900571بایگانی970592/ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غالمرضا گنجی 
پور فرزند رمضانعلی دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-رمضانعلی گنجی پور ف غالمرضا 
ش ملی 2122206128پس�رمتوفی2-ابوالفضل گنجی پورف غالمرضا ش ملی2122262771پس�رمتوفی3-زهرا گنجی پورف غالمرضا ش 
ملی2120469989 دختر متوفی4-عالیه گنجی پورف غالمرضا ش ملی2120474192دخترمتوفی5-حمیده گنجی پورف غالمرضا ش ملی 
2120470340دخترمتوفی6-فاطمه سهراب پور ف صفر علی ش ملی2122055006 همسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررادر 1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
43-مسئول دفترشعبه 9شورای حل اختالف گرگان-فالح

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوس�یله کریم س�قر وموسی س�ادات با وکالت حس�ن پرناک وپیام س�لیمانی دادخواس�تی بطرفیت خواندگان بیژن جباری وغیره که 
احدازخواندگان بنام علی مدد الوی فرزند میرزا مجهول المکان میباشد به خواسته خلع ید-ابطال مبایعه نامه-الزام به تنظیم سندرسمی 
ملک-اثبات وقوع بیع-مطالبه خسارات دادرسی شعبه صادرکننده شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان آق قال بشماره پرونده کالس

ه9709981760200233بایگانی970242مطرح گردیده ووقت رسیدگی آن پنج شنبه1397/10/20ساعت9/30صبح تعیین شده است بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده فوق ودر خواس�ت خواهانها وبه تجویزماده73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی 
ودس�توردادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید  کثیراالنتش�ار آگهی میشود تا خوانده علی مدد الوی پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه 

حاضر گردد.   
9906-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آق قال-پقه

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کالس�ه پرونده: 666/17/97 وقت رس�یدگی: به روز  تاریخ 97/10/23 س�اعت15:30 خواهان: صفر جان بخش- اسالمش�هر احمدیه خ 
طالقانی پ76   خوانده: حس�ن حس�ین پور - مجهول المکان خواس�ته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری 
اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست 
خواهان ودستوردادگاه و بتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده از 
تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید ودروقت 
مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا« اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود ضمنا« چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3041 مدیردفترشعبه 17 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کالسه پرونده: 668/22/97 وقت رسیدگی: به روز  تاریخ 97/10/15 ساعت16:30 خواهان: صفر جان بخش خوانده: علی اکبر طباطبائی/  
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجویزماده73 
قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده از تاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به 
دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین 
دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا« اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد ابالغی 

بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود
.م الف 3039 مدیردفترشعبه 22 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر

برگ اجرائیه بکالسه پرونده  390/5/97
مشخصات محکوم له: قربانعلی ابراهیمی با وکالت آقای ستاری  مشخصات محکوم علیه: مجتبی جهانی مجهول المکان محکوم به: بموجب 
دادنامه ش�ماره 566 مورخ 97/6/19 ش�ورای حل اختالف اسالمشهرشعبه5 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجدیدنظراستان قطعیت 
حاصل کرده اس�ت محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 11/770/000 تومان بابت اصل خواس�ته ومبلغ 149/750 تومان بابت هزینه 
دادرسی ونیزخسارت تاخیردرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست الی زمان پرداخت درحق محکوم له ونیم عشردولتی در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پ�س ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اج�را گذارد2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد ودرصورتی که خود را قادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا«اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعدازانقضاء 
مهلت مذکورمعلوم ش�ود که قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن ب�رای درپرداخت اموال خود رامعرفی نکنید یا صورت 
خ�الف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس�متی ازمفاد اجرائیه متعسرباش�د به مجازات حب�س از61روزتا6ماه محکوم 
خواهید شد4-عالوه برمواردباال که قسمتی ازماده34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب79/1/21وهمچنین مفادقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب10 آبان1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

وبه آن عمل نماید.
م الف 3022 مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر 

آگهی تغییرات موسسه آموزشی غیرانتفاعی بصیرت شهریار به 
شماره ثبت 16 و شناسه ملی 10100003752 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/07 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : -آقای علی اصغر عندلیب 
به ش�ماره ملی 0031168507 و آقای اس�داهلل عباس�ی به شماره ملی 
4911032162 و آقای عیس�ی معرفی به ش�ماره ملی 4410890557 و 
آقای حسین اندجی گرمارودی به شماره ملی 2217905791 به سمت 

اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران 
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهریار )301509(

18- حصروراثت
آقای ولی اله احمدی حیدری فرزند عین اله دارای شناسنامه 970 بشرح دادخواست شماره 578/9/97 مورخ 1397/9/6 توضیح 
داده ش�ادروان زهرا احمدی حیدری فرزند ولی اله بشناس�نامه 2980977780 در تاریخ 1397/7/9 در ش�هر کرمان فوت شده و 
وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- ولی اله احمدی حیدری فرزند عین اله ش.ش 970 متولد 1350 پدر متوفی. 2- مریم احمدی 
ن�ژاد فرزن�د غالمعل�ی ش.ش 1835 متولد 1358 مادر متوفی.  لذا مرات�ب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار محلی آگهی 
می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می و س�ری که بعد از این موعد ابراز ش�ود از 

درجه اعتبار س�اقط اس�ت.
578 شورای حل اختالف شماره 9 شهرستان کرمان

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارشناسان و کارکنان 
کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرکز به شماره ثبت 

52963 و شناسه ملی 10100981053 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/09/06 و مجوز شماره 
952/15/404112 م�ورخ 1395/12/23 اداره کل تع�اون ، کار و رف�اه 
اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای هوشنگ صنیع 
پور اصفهانی ک.م 0037755862 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
قاس�م حائری ک.م 0031734111 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
آقای هوشنگ صنیع پور ک.م 0037755862 به سمت منشی هیات 
مدیره و آقای دکتر محمدرضا عطرچیان ک.م 2593630450 به سمت 
مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه قراردادها و اس�ناد تعهداور و اوراق 
بهادار شرکت تعاونی با دو امضای 1-آقای هوشنگ صنیع پور اصفهانی 
رئیس هیئ�ت مدیره 2-آقای دکتر محمدرض�ا عطرچیان مدیرعامل 
بعنوان دارندگان امضا ثابت همراه با مهر ش�رکت تعاونی دارای اعتبار 
خواهند بود و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای آقای قاسم حائری 
هیئت مدیره معتبر می باش�د همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با 

امضا مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی معتبر می باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )301510(
آگهی تغییرات شرکت امیران نگین ساز سهامی خاص به شماره 

ثبت 286866 و شناسه ملی 10103230294
 پیرو آگهی ش�ماره 139730400901019307 مورخ 97/3/2 اعالم می 
دارد : نوع سهام شرکت بانام می باشد و متن آگهی به شرح ذیل اصالح 
می گردد: سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 به 18000000000 ریال منقسم 
به 1800000 سهم 10000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش 

یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )301511(
آگهی تغییرات شرکت ابر صنعت آریا من با مسئولیت محدود به 

شماره ثبت 418074 و شناسه ملی 10320694155 
به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : محس�ن باق�ری دزدکی به ش�ماره ملی 
0081797060 ب�ا پرداخ�ت000 000 200 235 ریال به صندوق ش�رکت 
س�هم الشرکه خود را به میزان 000 000 000 252 ریال افزایش داد. بیتا 
گلچهره عالم به ش�ماره ملی 0453537316 ب�ا پرداخت 000 000 800 
44 ریال به صندوق ش�رکت سهم الشرکه خود را به میزان 000 000 000 
48 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ20000000000 به 
300000000000 ریال افزایش و ماده 12 اساسنامه اصالح گردید. لیست 
ش�رکاء پس از افزایش بقرار ذیل می باش�د: محسن باقری دزدکی به 
ش�ماره ملی 0081797060 به میزان 252000000000 ریال بیتا گلچهره 

عالم به شماره ملی 0453537316 به میزان 48000000000 ریال 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )301512(

آگهی تغییرات شعبه شرکت خارجی کریا الکتریک پاور به 
شماره ثبت 3082 و شناسه ملی 14005968440 

به استناد صورتجلسه درخواست نماینده عمده شعبه شرکت خارجی 
مورخ 1397/05/16 و اصل و ترجمه رس�می سند شماره 19449 مورخ 
1397/05/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نشانی شعبه شرکت خارجی 
کپکو به: خیابان مطهری، بعد از تقاطع سهروردی، پالک 83 طبقه دوم 
واحد 7 کد پس�تی 1567719834تغییر یافت. جونگ س�وک کیم به 
شماره فراگیر به116515818 به عنوان نماینده عمده دفتر کپکو ایران 
با اختیارت ذیل تعیین گردید: 1-اقدام به عنوان نماینده قانونی شرکت 
کپکو در کشور ایران 2_اجرا و امضای هر گونه سند قرار دادی و حقوقی 
از جمله هر گونه اس�ناد و مدارک الزم ب�رای اخذ هر گونه مجوز الزم 
جهت تمامی پروژ های فعالیت تجاری شعبه کپکو 3-مراجعه شخصی 
یا از طریق توکیل به مراجع ثبتی در ایران و ثبت هر گونه تغییرات در 
فعالیت ش�عبه 4-تهیه اجرا امضای صورت جلسه انحالل شعبه کپکو 
مراجعه به دفاتر ثبت ش�رکتها جهت امضای تمامی اس�ناد و انتصاب 
وکیل برای انجام تش�ریفات فوق الذکر و انتصاب دیگر اشخاص برای 
انجام تشریفات انحالل از جانب وی و از طریق نصب وکیل 5-مراجعه 
به بانک های ایران اعم از دولتی و خصوصی و خصوصی دولتی . جهت 
افتتاح انواع حس�اب های بانکی به تمامی ارزها شامل ریال یورو .دالر 
یا غیره پس انداز .س�رمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت برداشت و 

انتقال از و سپس حساب های بانکی به نام کپکو . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )301513(

13- حصروراثت
خانم لیال عزیزی ملک آبادی فرزند اصغر دارای شناسنامه 2241 بشرح دادخواست شماره 97/6/617 مورخ 1397/9/6 توضیح داده شادروان 
مجید عزیزی ملک آبادی فرزند علی بشناس�نامه 1431 در تاریخ 97/8/14 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- محمدمهدی عزیزی ملک آبادی فرزند مجید ش.ش 298133111 صادره از کرمان متولد 1381/1/22 فرزند متوفی. 2- نازنین فاطمه عزیزی 
ملک آبادی فرزند مجید ش.ش 2982960206 صادره از کرمان متولد 1394/3/2 فرزند متوفی. 3- لیال عزیزی ملک آبادی فرزند اصغر ش.ش 
2241 صادره ازبم متولد 1359/7/29 همسر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد 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.
617 شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان کرمان

14- حصروراثت
آقای مجید عس�کریان خنامان فرزند حبیب اله دارای شناس�نامه 10 بشرح دادخواست ش�ماره 97/18/812 مورخ 1397/9/5 توضیح داده 
ش�ادروان حبیب اله عس�کریان خنامان فرزند محمد بشناسنامه 316 در تاریخ 97/8/9 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- نصرت اش�رفی پور خنامان فرزند علی ش.ش 56 متولد 1315/6/10 صادره از رفس�نجان – علی آباد روکرد همس�ر متوفی. 
2- فاطمه عسکریان خنامان فرزند حبیب اله ش.ش 11 متولد 1341/1/1 صادره از رفسنجان- علی ّآاد روکرد دختر متوفی. 3- بتول عسکریان 
خنامان فرزند حبیب اله ش.ش 3 متولد 1351/4/1 صادره از رفسنجان- حسین آباد دختر متوفی. 4- نرگس عسکریان خنامان فرزند حبیب 
اله ش.ش 7 متولد 1345/9/20 صادره از رفس�نجان- روکرد دختر متوفی. 5- مجید عس�کریان خنامان فرزند حبیب اله ش.ش 10 متولد 
1343/9/15 صادره از رفسنجان – روکرد پسر 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 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.
812 شورای حل اختالف شماره 18 شهرستان کرمان

15- اصالحیه
در آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه 970355 شورای حل اختالف شماره 23 
شهرستان کرمان چاپ شده در روزنامه حمایت مورخ 97/8/22 شماره 4339 خوانده عرفان پژمان 

صحیح می باشد که اشتباها عرفان پمان به چاپ ر سیده که بدینوسیله اصالح می گردد.

16- حصروراثت
خانم اطهره ایرانمنش فرزند عباس دارای شناس�نامه 546 بشرح دادخواست ش�ماره 606/2/97 مورخ 1397/8/26 توضیح داده شادروان 
مرحوم حس�ین احس�ان فرزند محمد بشناسنامه 257 در تاریخ 1397/7/6 در شهر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- خانم اطهره ایرانمنش فرزند عباس ش.ش 546 متولد 1336 همس�ر متوفی. 2- آقای محمد احس�ان فرزند حسین ش.ش 1859 متولد 
1357 فرزند متوفی. 3- آقای میثم احس�ان فرزند حس�ین ش.ش 1368 متولد 1359 فرزند متوفی. 4- خانم اس�ماء احسان فرزند حسین 
ش.ش 3325 متولد 1365 فرزند متوفی. 5- آقای امیر احسان فرزند حسین ش.ش 11196 متولد 1367 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت 
یک ماه از نش�ر آگهی به ش�ورای 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.
606 شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان کرمان

17- حصروراثت
آقای غالمرضا حسینی زاده کرمانی فرزند جواد دارای شناسنامه 1053 بشرح دادخواست شماره 97/21/600 مورخ 1397/9/3 توضیح داده 
ش�ادروان خانم فاطمه وحی فرزند غالمحس�ین بشناس�نامه 499 در تاریخ 1397/5/18 در شهر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- غالمرضا حس�ینی زاده فرزند جواد ش.ش 1053 متولد 1344 صادره از کرمان پس�ر متوفی. 2- مرتضی حسینی زاده فرزند 
جواد ش.ش 676 متولد 1347 صادره از کرمان پس�ر متوفی. 3- نرگس حس�ینی زاده فرزند جواد ش.ش 984 متولد 1337 صادره از کرمان 
دخت�ر متوف�ی. 4- نجمه حس�ینی زاده فرزند جواد ش.ش 24 متولد 1352 صادره از کرمان دختر متوف�ی .  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.
600 شورای حل اختالف شماره 21 شهرستان کرمان

آگهی احضاریه متهم
در پرون�ده کالس�ه  940176 کیفری این دادگاه آقای عبود حیدری فرزند ناعم  ،مجهول المکان متهم اس�ت ب�ه حمل و نگهداری 990 گرم 
شیشه   لذا برابر ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به وسیله ی درج در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار برای دونوبت به فاصله ده روز به 
نامبرده ابالغ می شود که در وقت مقرر در مورخ 22 /10  /1397  ساعت 8  صبح در شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی اهواز واقع در کیانپارس 

خیابان اسفند شرقی حاضر شود عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی می باشد. نوبت اول :  7 /9  /    97      -   نوبت دوم :  18/  9 / 97
-1955 معاون سرپرست مجتمع جنایی و انقالب اهواز- زارع 

آگهی احضاریه متهم
در پرونده کالسه  960130 کیفری این دادگاه آقای حسن کالنتری فرزند کلبعلی  ،مجهول المکان متهم است   به فروش چهارده گرم هروئین 
و ده و نیم گرم شیشه لذا برابر ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به وسیله ی درج در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار برای دونوبت به 
فاصله ده روز به نامبرده ابالغ می شود که در وقت مقرر در مورخ  22/ 10 /1397  ساعت 10 صبح در شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی اهواز 
واقع در کیانپارس خیابان اسفند شرقی حاضر شود عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی می باشد. نوبت اول :  7 /9  /    97      -   نوبت 

دوم :  18/  9 / 97
1956- معاون سرپرست مجتمع جنایی و انقالب اهواز- زارع 

آگهی احضار متهم
بدینوس�یله به آقایان صادق حیدری فرزند عبداالمیر و جمال حیدری فرزند لفته  به اتهام  مش�ارکت در سرقت خودرو ) در پرونده کالسه  
950287  ( ابالغ می گردد جهت شرکت در جلسه دادرسی مورخ  23/ 10 /1397 ساعت 10 صبح  در این دادگاه حاضر گردند و در صورت عدم 

حضور دادگاه نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد نمود. نوبت اول :  7 /9  /    97      -   نوبت دوم :  18/  9 / 97
1957-رئیس شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان خوزستان- حمید فیض االسالم

آگهی وقت رسیدگی
شکایت خانم ها 1 – فاطمه تیرکان 2 – زهرا مرتب به طرفیت متهم حسن سواعدی به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه  و تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان استان خوزستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان خوزستان )16 کیفری  استان سابق 
( واقع در اس�تان خوزس�تان، شهرستان اهواز، خرم کوشک، ابتدای نیوساید، مجتمع قضایی ش�هید تند گویان) انرژی ( ارجاع و به کالسه 
9509986119801135 و ش�ماره بایگانی 960045   ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 02/ 02 /1398 ساعت 10  صبح تعیین شده است . به 
علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور 
دادگاه مراتب دو  نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش�ار آگهی می ش�ود تا متهم پس از نش�ر آگهی و اطالع از مفاد آن  به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش�انی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی حاضر گردد . ضمنا نتیجه عدم حضورصدور رای میباشد. نوبت اول :  7 

/9  /    97      -   نوبت دوم :  18/  9 / 97
1958-مدیردفتر شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان خوزستان– مالک داودی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده12 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش�ماره 139460331012002988  مورخ 97/4/6 و اصالحی ش�ماره 139460331012005105-1394/6/10ثبتی حوزه ثبت س�اوجبالغ 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم نسیم الهی پویا فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 20808 کد ملی 0081843194 صادره از تهران ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 1226/31 متر مربع تحت پالک 1731 فرعی مفروز از پالک 540 فرعی از 2 اصلی واقع در قلعه سلیمانخانی ساوجبالغ خریداری 
از سهمی قربان خرمن دار محرز گردیده لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست 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 اول :  97/8/22         تاریخ انتشار دوم  :7 /97/9
.              منوچهر حسنی –کفیل اداره ثبت ساوجبالغ         دادنامه 261

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760331012003781  مورخ 97/7/24 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ستار محمدی ده چشمه فرزند یادگار به شماره شناسنامه 9835 
شماره ملی 0320093336 صادره از کرج در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی محصور بمساحت 24070/85 متر مربع پالک 172 اصلی واقع 
د مهدی آباد بخش ساوجبالغ از مالکیت مشاعی متقاضی موضوع سند 62180-1372/1/25 دفتر خانه 9کرج تائید و رای هیات صادر گردید 
.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میش�ود در صورتی که اش�خاص 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 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست 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 اول :  97/8/22         تاریخ انتشار دوم  :7 /97/9
         منوچهر حسنی –کفیل اداره ثبت ساوجبالغ  دادنامه 260

اخطاریه دفترخانه                                                                                               نوبت اول
اخطاریه دفترخانه نوبت اول و دوم به فاصله هفت روز آقای مرتضی س�ری فرزند علی مجهول المکان .خانم ش�ما پری رضائی فرد با دادنامه  
شماره 1927-97 تاریخ 97/7/14 شعبه اول حقوقی دادگاه چهارباغ از این دفترخانه تقاضای ثبت طالق کرده است لذا به شما اخطار قانونی 
می گردد پس از ابالغ این اخطاریه به مدت 7 روز فرصت دارید به این دفترخانه مراجعه و نس�بت به ثبت طالق مذکور اقدام نمائید در غیر 
این صورت طالق وفق مقررات ثبت و بدیهی است که شما دیگر حق هیچ ادعایی را نخواهید داشت . آدرس دفترخانه- هشتگرد-مقابل بازار 

صدف –ابتدای خیابان بابائی دفترخانه طالق شماره 4 ساوجبالغ                          چاپ اول 97/9/7              چاپ دوم 97/9/14
سردفتر طالق شماره 4 ساوجبالغ- عبداهلل ابی زاده                                  دادنامه 276

آگهی مزایده اموال غیرمنقول ) نوبت اول ( 
اجرای احکام مدنی دادگس�تری گرمس�ار جهت انجام مفاد  اجرائیه به ش�ماره بایگانی 970612 صادره از دادگس�تری گرمس�ار در مورخ 
1397/9/25 ساعت 11صبح از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش امالک توقیف شده ذیل می نماید . شرکت در مزایده برای عموم آزاد و 
برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و حین مزایده ده درصد آن را نقدا در محل مزایده تحویل نماینده اجرا و ظرف مهلت 
سی روز بهاء کامل مزایده را به حساب سپرده دادگستری گرمسار  واریز و قبض مربوط را ارائه نماید در غیر اینصورت کل ده درصد دریافت 
ش�ده اولیه به نفع صندوق دولت ضبط خواهد ش�د . ملک مورد مزایده شامل: 1- یک قطعه دو نبش در مساحت اولیه 300/00 متر مربع و به 
پالک ثبتی 347 فرعی از 16- اصلی مفروز از 3 فرعی از 16- اصلی واقع در گرمسار خیابان مبارزان نبش کوچه چهارم غربی می باشد. مطابق 
با گواهی ساختمانی به شماره 1470 مورخ 1346/3/19 صادره از شهرداری گرمسار در این عرصه یک بنای مسکونی ویالیی در یک طبقه با 
قدمت 50 سال و ساختار دیوار باربر حمال و طاق ضربی و تیرآهن در مساحت کل 151/20 متر مربع احداث شده است لیکن مساحت اعیانی 
آن بدون مجوز به 192/00 متر مربع یک واحد مسکونی به انضمام 16/00 متر مربع به عنوان یک واحد تجاری افزایش یافته است. وضع موجود 
پالک: در زمان بازدید پالک مورد نظر اعیانی احداثی در آن کال برابر 243/30 متر مربع شامل یک واحد مسکونی در مساحت 151/20 متر مربع 
خر پشته در مساحت 12/30 متر مربع به عالوه یک واحد تجاری در مساحت 68/40 متر مربع طی سیر مراحل کمیسیون ماده صد و... احداث 
شده است. واحد مسکونی این پالک دارای سه اتاق خواب هال و پذیرایی و آشپزخانه اپن نورگیر راه پله و خرپشته و سرویس بهداشتی می 
باشد. کف هال و پذیرایی و اتاق خواب همگی از سرامیک 50در50 سانتی متر و بدنه بعد از قرنیز و سفیدکاری شده است. بدنه آشپزخانه تا 
ارتفاع 1/50 متر از سرامیک و الباقی سفیدکاری شده است. آشپزخانه دارای کابینت فلزی سینک ظرفشویی و آبگرمکن می باشد همچنین 
درب و پنجره ای و چارچوب های بکار رفته در این بنا از آهن شیشه معمولی می باشد. در قسمت حیاط یک قسمت با ایرانیت سیمانی مسقف 
شده است و به عنوان انباری مورد استفاده قرار داشت. کف واحد تجاری سرامیک 50در50 و دیواره پس از قرنیز سفیدکاری شده است. ارتفاع 
این قسمت سه متر و نمای آن از شیشه سکوریت می باشد. نمای اصلی این ساختمان از سرامیک و عایق بام آن کاهگل می باشد. این ملک 
دارای یک انشعاب ّآب نیم اینچی به شماره پرونده 4112334 یک انشعاب برق خانگی تک فاز 15 آمپر به شماره پرونده 235989 و یک امتیاز 
گاز با ظرفیت جی6 به شماره پرونده 410 می باشد و همچنین و معابر پیرامونی آن نیز دارای زیرسازی و جدول و آسفالت می باشد. شایان ذکر 
است: 1- در زمان بازدید ملک در اختیار و تصرف مالک خانم مژده میراخورلی فرزند علی اکبر قرار داشت. 2- این پالک در گذشته در مسیر 
توسعه معابر قرار داشت و عقب نشینی انجام شده بود لیکن در طرح جدید نیز از حد جنوبی مجددا در مسیر توسعه خیابان قرار گرفته است 
و در حال حاضر مساحت عرصه آن برابر 249/08 متر مربع می باشد. 3- مالکیت 107 سهم از 140 سهم عرصه و اعیان این پالک طی سند به 
شماره دفتر 210 صفحه 384 و شماره ثبت 36419 در اختیار خوانده خانم مژده میراخورلی فرزند علی اکبر و 33 سهم از 140 سهم باقیمانده 
به شماره دفتر 446 صفحه 393 و شماره ثبت 66565 در مالکیت بانک ملت و سپس سهم مذکور به خواهان آقای محمود عربی فرزند رمضان 
منتقل ش�ده اس�ت. 4- در زمان مطالعه پرونده شهرداری تعدادی چک بابت افزایش مساحت واحد تجاری و....در قالب تعهد موجود بود که 
می بایست تسویه گردد. 5- علیرغم قدمت باالی اعیانی این پالک ساختمان مذکور به دفعات مورد تعمیر و مرمت و بازسازی قرار گرفته که 
آخرین مرمت و بهسازی آن در قسمت مسکونی شامل اجرای سرامیک کف و سفیدکاری بدنه و... و اخیرا حدود سال گذشته صورت گرفته 
است و باعث ارتقا کیفیت و متعاقب آن افزایش نسبی ساختمان شده است. النهایه با عنایت به توضیحات صدرالذکر و با توجه به سایر جهات 
موثر در ارزش این پالک بهای شش دانگ عرصه و اعیان این واحد مسکونی با جمیع امتیازات یاد شده به عالوه واحد مسکونی و تجاری صدر 
االشاره را کال مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون ریال 3/200/000/000  ریال معادل سیصدوبیست میلیون تومان و متعاقب آن سهم خواهان 
به میزان 33 سهم از 140 سهم مذکور برابر هفتصدو پنجاه و چهار میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار هفتصد ریال معادل هفتاد و پنج 
میلیون و چهارصد و بیست و هشت هزار و پانصد و هفتاد تومان محاسبه می گردد. مکان مزایده: گرمسار – اجرای احکام مدنی شعبه اول. 
ضمنا متقاضیان خرید )هرکس( می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده مالحظه نماید.  
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری گرمسار – گیلوری

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در پرونده کالسه 970249 اجرایی صادره از شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف محمدیه محکوم له بطرفیت محکوم علیه نموده 
ودستور فروش آن صادر شده که عبارتند از: اسپیکر: مدل VS303 )شکل اسب( با کارتن خراب 1 عدد- مدل طرح قوطی نوشابه با کارتن 
خراب 3 عدد- مدل Vz08 کوچک زرد رنگ با کارتن خراب 1 عدد- مدل TF080 شیش�ه ای س�بز رنگ با کارتن س�الم عدد- کل 10 هزار 
تومان اسپیکر بلوتوث: هرکدام یک عدد همه بدون کابل- مدل BF13 رنگ مشکی نقره ای بدون کارتن- مدل گلکسی بیت استوانه ای رنگ 
مشکی بدون کارتن- مدل WS-Y62B رنگ آبی بدون کارتون- مدل XC36 رنگ صورتی بدون کارتون- 777 فانتزی زرد رنگ کوچک با 
کارتون- مدل طرح یخی کوچک بدون کارتون- مدل طرح اسگوتر با کارتون مدل اسپیک کوچک بدون کارتون- همه سالم- کل: 100 هزار 
تومان بلوتوث مخصوص گوشی تک هندزفری همه جعبه زرد رنگ 5 عدد- مدل جبرا مینی با کابل با کارتون سالم 2 عدد- مدل جبرا مینی 
با کارتون سالم 2 عدد- مدل جبرامینی بدون کابل کارتون دارد یک عدد- مدل هوگو hoco  با کابل با کارتون مشکی سالم یک عدد- مدل 
هدست روما با کابل با کارتون سفید سالم یک عدد- کل: 170 هزار تومان- توضیح: هوگو 50هزار- مابقی 20 هزار- فندکی ماشین: توضیح: 
دانه ای 20 هزار- مدل سارسون C8RS7 جعبه سفید خراب یک عدد- مدل BTجعبه آبی سفید خراب یک عدد- مدل هویت کارتون سفید 
سالم یک عدد- مدل لینو LDNIO تک آمپر بدون کابل کارتون زرد سالم 2 عدد- مدل سار شارژر CIYOCORPS کارتون مشکی نقره 
ای سالم دو عدد- مدل لینو LDNIO جعبه سرمه ای 2 آمپر  یک عدد- مدل لینو LDNIO با کابل 3 آمپر کارتون مشکی نقره ای سالم 
3 عدد- کل: 180 هزار تومان  ش�ارژر فندکی فله ای داخل مش�ما بدون کارتون- 6 عدد سالم- یک عدد خراب توضیح: دانه ای 4 هزار کل: 
25 هزارماکت طرح گوشی 4 عدد گوشی LG H96 چینی سوخته است یک عدد- توضیح: دانه ای 4 هزار کل: 80 هزاراف ام پلیر توضیح: 
دانه ای 12 هزار کل: 25 هزار تومان مدل وودافون جعبه سفید قرمز سالم دو عدد مدل جعبه طلقی خراب 3 عدد کیبورد کامپیوتر توضیح: 
دانه ای 25 هزار تومان کل: 50 هزار تومان- دو عدد سالم یکی بدون کارتون مونوپاد: کل: 75 هزار تومان- 3 عدد سالم با کارتون- 3 عدد 
کنترل ندارد با کارتون خراب- توضیح دانه ای 25 هزار پاوربانک: توضیح: بزرگ 40 هزار کوچک 10 هزار- مدل AU کابل دارد جعبه کرم رنگ 
بزرگ س�الم یک عدد- مدل V3 کابل ندارد صورتی رنگ س�الم یک عدد- مدل V3 کابل دارد مشکی رنگ سالم یک عدد- مدل ریمکس 
با کابل با کارتون زرد سالم 3 عدد مدل لینکس 12000X10 LENYES بدون کابل جعبه طلقی خراب یک عدد- مدل emfast بدون کابل با 
کارتون صورتی خراب یک عدد- مدل emfast با کابل با کارتون مشکی خراب یک عدد- کل: 160 هزار تومان- دسته هویت برای بازی خراب 
یک عدد هدفون: توضیح: دانه ای 75 هزار کل: 375 هزار تومان- مدل دنا با کارتون قرمز خراب یک عدد- مدل بیس مشکی رنگ کارتون 
مشکی رنگ خراب یک عدد- مدل تیس مور با کارتون مشکی رنگ یک بلندگو کار نمی کند و باطری مال خودش نبود خراب یک عدد- مدل 
وایرلس P3V طالیی رنگ با کارتون سالم یک عدد- مدل تیس مور با کارتون سفید رنگ سالم یک عدد- باطری ها: کل باطری ها 150 هزار 
تومان- سامسونگ- هوآوی- سونی اریکسون- سونی وای زد بزرگ- سونی متوسط مشکی- نوکیا بلند متوسط- نوکیا کوچک- تبلت بزرگ 
طالیی- آیفون بلند- HTC بزرگ اجناس بدلیل 1- نداشتن وضعیت ظاهری که پلمپ نمی باشد- کارتون ندارد- آفتاب خورده- گارانتی 
ندارد- مرجوعی ش�ده- فاکتور ندارد- کثیف می باش�د- قابل خرید نمی باشد- باطری ها: تاریخ گذشته می باشد- گارانتی ندارد- بعد از 
گارانتی مرجوع ش�ده- کار کرده می باش�د- باد کرده قدیمی و از رده خارج می باش�د. به قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 1/850/000 تومان 
ارزیابی می گردد. که این دادگاه قصد دارد در روز چهارشنبه مورخه 1397/09/21 راس ساعت 9:00 در محل دفتر اجرای احکام مدنی شورای 
حل اختالف محمدیه قزوین از طریق مزایده عمومی، اموال فوق الذکر را به فروش برساند. خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از 
زمان برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی دادگاه بازدید نمایند. مزایده حضوری بوده و در راس ساعت مقرر و در محل مقرر برگزار 
می گردد. کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که اوال منع قانونی نداشته ثانیا 10 درصد قیمت پیشنهادی خود را نقدا به همراه داشته 
باشند. مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که باالترین قیمت را پیشنهاد کند. کسی که در مزایده اخالل کند مطابق مقررات با وی رفتار 
خواهد شد. کسی که به عنوان خریدار مزایده شناخته شد بدوا نسبت به پرداخت 10 درصد مبلغ پیشنهادی به صورت نقدی اقدام و حداکثر 
ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام مزایده جهت تودیع مابقی آن به حساب سپرده دادگستری اقدام کند. انتقال سند در اموال غیر منقول و یا 
تسلیم مال منقول منوط به واریز بهای مزایده و تایید مزایده از سوی دادگاه می باشد. در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد 
می شود. در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعالم انصراف از سوی خریدار 10 درصد واریزی پس از کسر هزینه های 

مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تشریفات مزایده با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی می باشد.30
م الف: 2773/15مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف محمدیه- لیال محمدنیا

آگهی حصر وراثت
شماره 324/97/الف اقای سیاوش پور علی اشکلک دارای شناسنانمه شماره 25 فرزند علی اکبر از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که  مرحوم علی اکبر پور علی اشکلک فرزند محمد علی در تاریخ 91/9/8 در اقامتگاه دائمی خود شهر رحیم آباد بدرود زندگی 
گفته ورثه ان مرحوم منحصر است به 1- سیاوش پور علی اشکلک ش ش 25 ف علی اکبر فرزند متوفی 2- علیرضا پور علی اشکلک ش ش 31 
ف علی اکبر فرزند متوفی 3- ناهید پور علی اشکلک ش ش 1 ف علی اکبر فرزند متوفی 4- مهین پور علی اشکلک ش ش 26 ف علی اکبر فرزند 
متوفی 5- مهناز پور علی اشکلک ش ش 6 ف علی اکبر فرزند متوفی 6- حبیبه پور علی اشکلک ش ش 13 ف علی اکبر فرزند متوفی 7- احترام 
پور علی اشکلک ش ش 771 ف علی اکبر فرزند متوفی 8- ام البنین پور علی اشکلک ش ش 657 ف علی اکبر فرزند متوفی و بغیر از وراث نامبرده 
باال ورثه دیگری ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت ان بشماره 970302 مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت 
اگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه اول شورای 

حل اختالف رحیم اباد تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح  5282    قاضی شورای حل اختالف شعبه اول رحیم اباد 

آگهی حصر وراثت
اقا / خانم رضا قاسمی تجن گوکه به شماره شناسنامه 201 فرزند صبا از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش�ادوران رجب قاس�می تجن گوکه فرزند محمد در تاریخ 95/9/28 در شهرستان استانه اشرفیه فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند رضا قاسمی تجن گوکه شماره شناسنامه 201 فرزند رجب نسبت فرزند خدیجه قاسمی تجن گوکه شماره شناسنامه 
2730016015  فرزند رجب نسبت فرزند کبری نوروز پور برفجانی شماره شناسنامه 22 فرزند قربانعلی نسبت همسر و به غیر از وراث نامبرده 
باال ورثه دیگری ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت ان بشماره 970355 مفاد درخواست مزبور را در یک 
نوبت اگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه دوم 

شورای حل اختالف استانه تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت  برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح  5283  قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری استانه اشرفیه 

آگهی حصر وراثت
اقا / خانم محمد رضا تردمیده  به شماره شناسنامه 195 فرزند حسن  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادوران معصومه تردمیده فرزند جواد    در تاریخ 95/4/27  در شهرستان استانه اشرفیه فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند محمد رضا تردمیده شماره شناسنامه 195 فرزند حسن نسبت فرزند علیرضا مهناویان شماره شناسنامه 568 فرزند حسن 
نس�بت فرزند کبری تردمیده ش�ماره شناسنامه 3524 فرزند حسن نسبت فرزند خدیجه تردمیده شماره شناسنامه 1 فرزند حسن نسبت 
فرزند آسیه تردمیده شماره شناسنامه 6131 فرزند حسن نسبت فرزند   و به غیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد اینک پس از مالحظه 
دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی و ثبت ان بشماره 970367 مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر شخص 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف استانه تسلیم نماید 

در غیر این صورت گواهی حصر وراثت  برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح  5284  قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری استانه اشرفیه 

آگهی حصر وراثت
شماره 970597 اقا/خانم جمیله و بمانی جملگی قربانی دارای شناسنامه شماره 3622 -3166 به شرح دادخواست به کالسه 970597 از این 
دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی قربانی تازه آباد بشناسنامه 75 در تاریخ 1396/12/26 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به علیرضا قربانی تازه آباد -3624 – علی –پسر متوفی 
جمیله قربانی تازه اباد -3622-علی-دختر متوفی بمانی قربانی تازه آباد – 2738601006- علی- دختر متوفی فاطمه قربانی تازه آباد- 3167 
–علی- دختر متوفی ناهیده قربانی تازه اباد- 3623-علی- دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
ماهی یکمرتبه اگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف چهل روز به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
ح  5285     قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف استانه

آگهی حصر وراثت
شماره 970652 اقا/ عیسی احتشام زاده وکیل  دارای شناسنامه شماره   به شرح دادخواست به کالسه 970652 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی آزادبر   بشناسنامه 21 در تاریخ 83/11/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت ان مرحوم منحصر است به عبدالرضا آزادبر -226- مهدی – پسر متوفی محمد حسن آزادبر -272- مهدی – پسر متوفی کاظم آزادبر 
-6777- مهدی – پسر متوفی علی آزادبر -7400- مهدی – پسر متوفی فاطمه آزادبر -6778- مهدی – دختر متوفی کیمیا محمد دوست پنچاه 
-11- میرزا محمدعلی- همسر متوفی    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یکمرتبه اگهی مینماید تا هرکسی 

اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف چهل روز به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
ح   5286    قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف استانه

آگهی حصر وراثت
ش�ماره 970651 اقا/ عیس�ی احتش�ام زاده –وکیل-  دارای شناسنامه ش�ماره  575 به شرح دادخواست به کالس�ه 970651 از این دادگاه 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان تراب ازادبر  بشناس�نامه 131 در تاریخ 74/9/12  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس�ت به  تقی آزادبر – 1- تراب- پس�ر متوفی عباس ازادبر-13-تراب- پس�ر 
متوفی مهدی آزادبر- 21- تراب- پس�ر متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت ماهی یکمرتبه اگهی 
مینماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف چهل روز به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد 
ح  5287     رئیس  شعبه چهارم شورای حل اختالف استانه

آگهی حصر وراثت
اقا / خانم زینب محمدی کیاری     به ش�ماره شناس�نامه 19 فرزند رمضانعلی     از این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش�ادوران رحیمعلی محمد دوس�ت گانیه فرزند محمد طاهر در تاریخ 97/7/30    در شهرستان استانه اشرفیه فوت نموده 
اس�ت و ورثه ان مرحوم به ش�رح ذیل تعرفه شده اند س�جاد محمد دوست گاویه شماره شناسنامه 633 فرزند رحیمعلی نسبت پسر سید 
محمد دوست گانیه شماره شناسنامه 2730142231 فرزند رحیمعلی نسبت پسر سمیرا محمد دوست گاویه شماره شناسنامه 2155 فرزند 
رحیمعلی نسبت دختر مریم محمد دوست شماره شناسنامه 3452 فرزند رحیمعلی نسبت دختر زینب محمدی کیاری شماره شناسنامه 19 
فرزند رمضانعلی نسبت همسر   و به غیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و 
ثبت ان بشماره 970377 مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف استانه تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت  

برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح  5288  قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری استانه اشرفیه 

آگهی حصر وراثت
اقا اسمعیل خداجوی دهکاء به شماره شناسنامه 12 فرزند حجت اله از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادوران حجت اله خداجوی دهکاء فرزند حسینعلی در تاریخ 95/10/13 در شهرستان کیاشهر فوت نموده و ورثه ان مرحوم به شرح 
ذیل تعرفه ش�ده اند : 1- اس�معیل خداجوی دهکاء ش�ماره شناس�نامه 12 فرزند حجت اله نس�بت فرزند 2- طاهره خداجوی دهکاء 
ش�ماره شناس�نامه 2102 فرزند حجت اله نسبت فرزند 3- رحیم خداجوی دهکاء شماره شناسنامه 33 فرزند حجت اله نسبت فرزند 
4- معصومه خداجوی دهکاء ش�ماره شناس�نامه 3 فرزند حجت اله نسبت فرزند 5- اکبر خداجوی دهکاء شماره شناسنامه 20 فرزند 
حجت اله نس�بت فرزند 6- طاهره خداجوی دهکاء ش�ماره شناس�نامه 48 فرزند حجت اله نس�بت فرزند 7- مریم خداجوی دهکاء 
ش�ماره شناس�نامه 27 فرزند حجت اله نس�بت فرزند 8- فاطمه خداجوی دهکاء شماره شناس�نامه 2730093761 فرزند حجت اله 
نس�بت فرزند 9- ام البنین حس�ن پور فالح دهکائی ش�ماره شناسنامه 1597 فرزند صفر نس�بت زوجه و به غیر از وراث نامبرده باال 
ورثه دیگری ندراد اینک پس از مالحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی و ثبت ان بشماره 1/ سیار مفاد درخواست مذبور را در 
یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر ش�خص اعتراض دراد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر اگهی ظرف یکماه به 

دفتر شعبه اول شورای حل اختالف کیاشهر تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح  5289    قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بندر  کاشهر- محمد علی اسالمی 

آگهی حصر وراثت
اقا جواد داودی اش�مان کماچالی  به ش�ماره شناسنامه 158 فرزند عبدالحسین  از این ش�ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادوران زینب بنیادی اشمان کماچالی  فرزند مهدی  در تاریخ 87/9/18 در شهرستان کیاشهر فوت نموده و 
ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند : 1- عبدالحسین داودی اشمان کماچالی شماره شناسنامه 263 فرزند جواد نسبت زوج 
2- جواد داودی اشمان کماچالی شماره شناسنامه 158 فرزند عبدالحسین نسبت فرزند  3- اسفندیار داودی اشمان کماچالی شماره 
شناس�نامه 14 فرزند عبدالحسین نسبت فرزند 4- ذوالفقار داودی اشمان کماچالی شماره شناسنامه 177 فرزند عبدالحسین نسبت 
فرزند 5- زلیخا  داودی اش�مان کماچالی ش�ماره شناسنامه 2730117563 فرزند عبدالحسین نسبت فرزند و به غیر از وراث نامبرده 
باال ورثه دیگری ندراد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت ان بشماره 1/ سیار مفاد درخواست مذبور را 
در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر ش�خص اعتراض دراد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر اگهی ظرف یکماه به 

دفتر شعبه اول شورای حل اختالف کیاشهر تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح   5290   قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بندر  کاشهر- محمد علی اسالمی 

آگهی حصر وراثت
خانم کبری اس�معیل زاده کشل    به ش�ماره شناسنامه 407 فرزند رمضان  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش�ادوران حس�ین علیپور کینچاه     فرزند ش�عبان   در تاریخ 97/8/3 در شهرس�تان کیاشهر فوت نموده و ورثه ان 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند : 1- رضا علیپور کینچاه شماره شناسنامه 2730234357 فرزند حسین نسبت فرزند 2- یاسین 
علیپور کینچاه ش�ماره شناس�نامه 2730133402 فرزند حس�ین نس�بت فرزند 3- کبرا اسمعیل زاده کشل ش�ماره شناسنامه 407 
فرزند رمضان نسبت زوجه 4- خدیجه حبیبی کینچاه شماره شناسنامه 8 فرزند امان اله نسبت مادر    و به غیر از وراث نامبرده باال 
ورثه دیگری ندراد اینک پس از مالحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی و ثبت ان بش�ماره 1/ س�یار مفاد درخواست مذبور را 
در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر ش�خص اعتراض دراد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر اگهی ظرف یکماه به 

دفتر شعبه اول شورای حل اختالف کیاشهر تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح  5291    قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بندر  کاشهر- محمد علی اسالمی 

آگهی حصر وراثت
خانم رقیه نیکدل دهکاء       به شماره شناسنامه 1  فرزند صفر   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش�ادوران صفرنیکدل دهکاء     فرزند  بابائی    در تاریخ 94/12/14  در شهرس�تان کیاش�هر فوت نموده و ورثه ان مرحوم به شرح 
ذیل تعرفه شده اند : 1- مهوش نیکدل دهکاء شماره  شناسنامه 1 فرزند صفر نسبت فرزند 2- فاطمه نیکدل دهکاء شماره  شناسنامه 
135 فرزند صفر نس�بت فرزند 3- ش�هالء  نیکدل دهکاء ش�ماره  شناس�نامه 77 فرزند صفر نس�بت فرزند 4- صغری نیکدل دهکاء 
ش�ماره  شناس�نامه 104 فرزند صفر نسبت فرزند 5- دولت نیکدل دهکاء شماره  شناس�نامه 409 فرزند صفر نسبت فرزند 6- حمید 
نیکدل دهکاء شماره  شناسنامه 35 فرزند صفر نسبت فرزند 7- حبیب نیکدل دهکاء شماره  شناسنامه 36 فرزند صفر نسبت فرزند 
8- رقیه نیکدل دهکاء ش�ماره  شناس�نامه 1 فرزند صفر نسبت فرزند 9- زهرا افرازه دستکی شماره شناسنامه 24 فرزند محمد علی 
نس�بت زوجه       و به غیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری ندراد اینک پس از مالحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی و ثبت 
ان بش�ماره 1/ س�یار مفاد درخواست مذبور را در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر ش�خص اعتراض دراد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باش�د از تاریخ نش�ر اگهی ظرف یکماه به دفتر شعبه اول ش�ورای حل اختالف کیاشهر تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی 

حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح  5292    قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بندر  کاشهر- محمد علی اسالمی 

آگهی حصر وراثت
خانم محرم بانو کاظمی دستک       به شماره شناسنامه 10  فرزند ابراهیم   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادوران مرضیه فالح عباس پور گیلده      فرزند  محمدعلی    در تاریخ 94/8/5  در شهرستان کیاشهر فوت نموده 
و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند : 1- رجب کاظمی دستک شماره شناسنامه 1119 فرزند ابراهیم نسبت فرزند 2- محرم 
بانو کاظمی دس�تک شماره شناس�نامه 10 فرزند ابراهیم نسبت فرزند 3- رقیه کاظمی دستک ش�ماره شناسنامه 904 فرزند ابراهیم 
نس�بت فرزند 4- ثریا کاظمی دس�تک شماره شناسنامه 936 فرزند ابراهیم نس�بت فرزند 5- رضا کاظمی دستک شماره شناسنامه 
107 فرزند ابراهیم نسبت فرزند    و به غیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری ندراد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات 
قانونی و ثبت ان بشماره 1/ سیار مفاد درخواست مذبور را در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دراد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یکماه به دفتر شعبه اول شورای حل اختالف کیاشهر تسلیم نماید در غیر این صورت 

گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح   5293   قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بندر  کاشهر- محمد علی اسالمی 

آگهی حصر وراثت
آقای کاظم صیاد مجد به شماره شناسنامه 12  فرزند محمد طاهر   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش�ادوران محمد طاهر صیادزاده      فرزند  مش�هدی ابوالقاس�م    در تاریخ 97/6/27   در شهرس�تان کیاش�هر فوت نموده و 
ورثه ان مرحوم به ش�رح ذیل تعرفه ش�ده اند : 1- کاظم صیاد تهی دس�ت    ش�ماره شناس�نامه 12  فرزند  محمد طاهر  نسبت فرزند 
2- حجت صیاد تهی دس�ت    ش�ماره شناس�نامه 5025  فرزند محمد طاهر  نس�بت فرزند 3- حیدر صیاد زاده شماره شناسنامه 51 
فرزند محمد طاهر نسبت فرزند 4- زینب    صیاد زاده شماره شناسنامه 74 فرزند محمد طاهر نسبت فرزند   و به غیر از وراث نامبرده 
باال ورثه دیگری ندراد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت ان بشماره 1/ سیار مفاد درخواست مذبور را 
در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر ش�خص اعتراض دراد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر اگهی ظرف یکماه به 

دفتر شعبه اول شورای حل اختالف کیاشهر تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح   5294   قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بندر  کاشهر- محمد علی اسالمی

آگهی حصر وراثت
آقای سید اکبر حسن پور  به شماره شناسنامه 6  فرزند سید عبدالوهاب    از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادوران معصومه غالمی لسکوکالیه      فرزند  محمدهادی       در تاریخ 97/4/14   در شهرستان کیاشهر فوت نموده و ورثه ان مرحوم 
به ش�رح ذیل تعرفه ش�ده اند : 1- سید آصف حسن پور شماره شناسنامه 28372 فرزند سید اکبر نسبت فرزند 2- سید عاطف حسن پور 
دهکائی شماره شناسنامه 1766 فرزند سید اکبر نسبت فرزند 3- سیده فاطمه حسن پور دهکائی شماره شناسنامه 2580372385 فرزند 
سید اکبر نسبت فرزند 4- سید اکبر حسن پور شماره شناسنامه 6 فرزند سید عبدالوهاب نسبت زوج      و به غیر از وراث نامبرده باال ورثه 
دیگری ندراد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت ان بشماره 1/ سیار مفاد درخواست مذبور را در یک نوبت اگهی 
می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دراد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یکماه به دفتر شعبه اول شورای حل 

اختالف کیاشهر تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح  5295    قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بندر  کاشهر- محمد علی اسالمی

آگهی حصر وراثت
خانم لیال صفری چوالبی به ش�ماره شناس�نامه 96  فرزند هادی    از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادوران هادی صفری  چوالبی     فرزند  قنبر     در تاریخ 97/6/24   در شهرستان کیاشهر فوت نموده و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه 
شده اند : 1- زهرا قاسمی جاللی شماره شناسنامه 11 فرزند محمد رضا نسبت زوجه 2- لیال صفری چوالبی شماره شناسنامه 96 فرزند هادی 
نسبت فرزند 3- ابراهیم صفری   شماره شناسنامه 1 فرزند هادی نسبت فرزند 4- اسماعیل    صفری   شماره شناسنامه 308 فرزند هادی 
نس�بت فرزند     و به غیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری ندراد اینک پس از مالحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی و ثبت ان 
بش�ماره 1/ س�یار مفاد درخواس�ت مذبور را در یک نوبت اگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دراد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باش�د از تاریخ نش�ر اگهی ظرف یکماه به دفتر شعبه اول شورای حل اختالف کیاشهر تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر 

وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد 
ح  5296    قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بندر  کاشهر- محمد علی اسالمی

حنآگهی احضار متهم 
بدینوس�یله به متهم عادل محمد قلی زاده فرزند حس�ینقلی با کد ملی 0056629796   جهت دفاع از اتهام خود دائر بر کالهبرداری 
اب�الغ م�ی گردد بنا به محتویات پرونده  کالس�ه 9609982426300717  از تاریخ انتش�ار این آگهی یک ماه فرصت دارید در ش�عبه 
دادس�تانی دادس�رای ماهنشان جهت تحقیقات مقدماتی و رس�یدگی  و دفاع از اتهام خود حاضر شوید. بدیهی است در صورت عدم 
حضور  در موعد مقرر  یک ماه از تاریخ انتشار آگهی و عدم ارسال الیحه   و یا عدم معرفی و کیل این دادیاری پس از انقضای مهلت 
مقرر به موضوع به صورت غیابی  رسیدگی  واظهار عقیده می کند و پرونده  جهت اتخاذ تصمیم قضائی به دادگاه صالح ارسال خواهد 
ش�د. این آگهی بنا به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری جهت ابالغ قانونی به  متهم مذکور به جهت مجهول المکان بودن 

مشارالیه انتشار می یابد. 
440 دادیار جانشین  دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ماهنشان 

آگهی مربوط به تجدید نظر 
آگهی ابالغ دادخواس�ت و ضمائم تجدید نظر خواهی به س�یده فاطمه نورآذر -  س�ید محمد نورآذر – س�ید نورالدین نورآذر -  سید 
ابوتراب نورآذر – س�ید مظفر الدین نورآذر – اصغر اجاقلو – محمدحس�ین اوجاقلو – هاش�م جزمرادی  تجدید نظر خواه  فیض علی 
حیدری با وکالت س�یامک حس�نی دادخواست تجدید نظر خواهی به طرفیت تجدید نظر خواندگان اداره کل  راه و شهرسازی استان 
زنجان – س�یده فاطمه - س�ید محمد   نور آذر – س�ید نورالدین نورآذر – س�ید ابوتراب نوراذر – س�ید مظفرالدین نورآذر – اصغر 
اجاقلو – محمدحسین اوجاقلو – هاشم جزمرادی نسبت  به دادنامه شماره 980997240070084  در پرونده کالسه شعبه هفتم تقدیم 
ک�ه طب�ق موضوع ماده 73 و 346  قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خواندگان س�یده فاطمه نور 
آذر – سید محمد نور آذر – سید نور الدین نور آذر – سید ابوتراب نور آذر – سید مظفر الدین نور آذر – اصغر اجاقلو -  محمدحسین 
اوجاقلو – هاش�م جزمرادی مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش�ار آگهی  می گردد تا تجدید نظر خواندگان 
ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید 
نظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر قانونی نسبت 

به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد. 
441 مدیر دفتر شعبه 7  دادگاه حقوقی  زنجان 

آگهی ابالغ اجرائیه  مجهول المکان 
 به موجب پرونده کالس�ه 971025  اجرائی محکوم علیه علی اس�دی طی دادنامه  ش�ماره 9709972400300204 صادره از ش�عبه 3 
محاک�م عمومی حقوقی  زنجان محکوم اس�ت ب�ه پرداخت  مبلغ 28700000 تومان بابت اصل خواس�ته و  5931000 ریال  بابت هزینه 
دادرس�ی و دفتر خدمات  قضایی و  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خس�ارت تاخیر تادیه  از  تاریخ تقدیم دادخواس�ت 01//96/12  به 
لحاظ عدم  واخواس�ت  آن لغایت یوم الوصول بر اس�اس نرخ تورم ا عالمی از  سوی بانک مرکزی در حق محکوم له آقای حسن بیانلو 
گردیده است. عدم اقدام محکوم علیه ظرف  ده روز از تاریخ ابالغ  برای تادیه محکوم به موجب شمول حق ال ا جرا خواهد شد. فلذا 
انتش�ار  ا ین آگهی به اس�تناد ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی  به منزله ابالغ قانونی تلقی گردیده و پس از انقضای   ده روز پس از 
تاریخ  نشر آگهی بدون هیچ گونه اخطار برای  محکوم علیه عملیات اجرائی تعقیب خواهد شد  مگر اینکه محکوم علیه ظرف مهلت 

مقرر آدرس خود را کت با به این اجرا اعالم نماید. 
442 مسئول اجرای احکام  مدنی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی زنجان 

دادنامه 
ب�ه تاری�خ 97/8/27 ش�ماره پرونده: 970619  ش�ماره دادنامه 9709972427101000  مرجع رس�یدگی : ش�عبه اول دادگاه عمومی ایجرود   
متهم:خانم ثریا بی شیر اگریقاش  فرزند رحمان به نشانی آذربایجان غربی  ارومیه خیابان  امام بلوار امام   کوچه دلجوئی  پالک 22  اتهام:  
حمل مشروبات الکلی  گردشکار: به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه دادگاه به تصدی امضا  کننده ذیل تشکیل و  پرونده کالسه 970619  
تحت نظر است که با استعانت از خداوند  متعال و با مطالعه جامع اوراق و محتویات پرونده ضمن اع الم ختم رسیدگی  به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص  کیفرخواست صادره به شماره 9610432427000051   مورخ 96/1/29 علیه خانم ثریا بی شیر 
اگریقاش   فرزند رحمان به اتهام دایر بر حمل مش�روبات الکلی  انواع و یس�کی وودکا به میزان 416/25 لیتر به ارزش  عرفی 166/310/000 
ریال  با یک دستگاه خو دروی  پیکان به شماره انتظامی 97ص458-15  و با توجه به  اینکه حسب محتویات پرونده از جمله گزارش اولیه  
مامورین که هیچ گونه داللتی بر این که راننده متواری  خودرو خانم  باشد ندارد و تمام تعقیبات اولیه دنبا کشف متهم اقا بوده است و صرف 
اینکه خودرو بنام متهمه باشد داللت بر انجام جرم توسط وی نخواهد بود و لذا دالیل اثباتی مفید علم و  یقین جهت انتساب بزه به متهمهم 
فوق ارائه   نگردیده لذا به علت عدم کفایت ادله و علی رغم تشکیل جلسه رسیدگی    مستندا به مواد 4  و 265 و 341 قانون آئین دادرسی 
کیفری    مصوب 1392 و حاکمیت اصل برائت و اصل 37 از قانون اساسی قرار منع تعقیب متهمه را  صادر و ا عالم می دارد. قرار صادره ظرف 
مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر  خواهی در محاکم محترم  تجدید نظر است ان زنجان می باشد و مدیر محترم پس از قطعیت  

رای پرونده به دادسرا جهت ادامه تحقیقات و شناسایی متهم  یا اقدام قانونی دیگر ارسال گردد. 
443   شعبه یک دادگاه  عمومی دادگستری  شهرستان ایجرود 

اصالحیه ز نجان 
  پیرو آگهی چاپ ش�ده حصر وراثت شعبه اول شورای حل اختالف  زنجان مورخ 30  آبان شادروان 

سید رشید موسوی به ش ش  3 صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد. 
444

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم ا عظم رزاقی  به ش�ماره شناس�نامه 2- 1357  به ش�رح دادخواست  به کالس�ه 1/971261 از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اژدر رزاقی به شماره شناسنامه 376  در تاریخ 1388/12/6 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه 
آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1. متقاضیه با مش�خصات فوق 2. محبوبه به 282- 1340 ، 3. لیال به ش ش  673- 1354  ، 4. فاطمه به ش ش  
321-1344  ،   5. مریم به ش ش  1/م – 1357 دختران متوفی 6. اسماعیل به ش ش  117- 1352،  7. مسن به ش ش  1262- 1361 پسران 
متوفی  همگی رزاقی 8. گرجی سعیدی به ش ش  213- 1322 همسر متوفی و الغیر با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا و صیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت  صادر خواهد شد. 
445 حوزه یک شورای حل اختالف شهرستان زنجان 
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دادس��تان عمومی و انقالب شهرس��تان البرز 
گف��ت: ضارب طلب��ه الوندی به اته��ام جرح و 
قدرت نمایی با چاق��و، با قرار تامی��ن به زندان 

معرفی شد.
پنجش��نبه گذش��ته یک طلبه جوان الوندی در 
حین امر به مع��روف و نهی از منک��ر در پارک 

ملت )پنج هکتاری( الوند مورد ضرب و شتم و به 
وس��یله چاقو مورد جراحت قرار گرفت. محمود 
محمودخان��ی، دادس��تان عموم��ی و انقالب 
عمومی و انقالب شهرستان البرز در این زمینه 
اظهار کرد: فرد مضروب که طلبه است، ولی به 
لباس روحانیت ملبس نبوده است از ضارب طرح 

شکایت کرد و پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت. 
وی در گفت  وگ��و ب��ا میزان ادام��ه داد: ضارب 
دستگیر و اتهام جرح و قدرت نمایی با چاقو به او 
تفهیم شد. دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
البرز خاطرنشان کرد: ضارب طلبه الوندی با قرار 

تامین صادره بازداشت و به زندان معرفی شد.

معرفی ضارب طلبه الوندی به زندان 
دادستانشهرستانالبرزخبرداد

تاکید بر کوتاه شدن دادرسی ها 
رییس کل دادگستری استان مرکزی بر کوتاه شدن دادرسی ها تاکید 

کرد و گفت: ثمره عملکردها باید تکریم ارباب رجوع باشد.
حجت االس��الم قاس��م عبدالله��ی در جلس��ه ش��ورای فرهنگی 
دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع یکی از 
مطالبات مهم رهبری اس��ت.، اظهار کرد: ایشان چندین سرفصل 
را برای رس��یدن به اهداف تعریف فرمودند. سرفصل جدید رهبری 
در مورد شفاف سازی است که باید با دقت انجام شود. شفاف سازی 
زمینه اعتماد هرچه بیشتر مردم را فراهم می کند. به گزارش روابط 
عمومی دادگستری اس��تان مرکزی، وی بر کوتاه شدن دادرسی ها 
تأکید کرد و افزود: کمیته بهره وری برای ارتقای رضایت مندی ارباب 
رجوع ها کارهای خود را با دقت بیشتری انجام دهند. همچنین باید 

تمام تالش خود را در راستای عدالت انجام دهیم.

دستور مدعی العموم مبنی بر توقیف 
موتورسیکلت یا خودروی مزاحمان

 معاون دادس��تان عموم��ی و انقالب مرکز اس��تان مرکزی گفت: 
حسب گزارش��ات واصله و شکایت تعداد زیادی از شهروندان مبنی 
بر مزاحمت برخی موتورس��واران، طی دستور ویژه ای از فرماندهی 
انتظامی اراک خواسته شد تدابیر الزم به منظور شناسایی و توقیف 

موتورسیکلت یا خودروی مزاحمان جرایم مشهود صورت پذیرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، علی صالحی 
بیان کرد: حس��ب گزارش��ات واصله و ش��کایت تع��داد زیادی از 
شهروندان مبنی بر مزاحمت موتورسوارانی که بعضا با زدن نقاب و 
با در دست داشتن قمه و چاقو و سالح سرد در سطح شهر تردد کرده و 
با ایجاد سر و صدا و عربده کشی باعث سلب آرامش و آسایش به ویژه 
برای بانوان و دانش آموزان می شدند طی دستور ویژه ای از فرماندهی 
انتظامی اراک خواس��تیم تدابیر الزم به منظور شناس��ایی و توقیف 

موتورسیکلت یا خودروی مزاحمان جرایم مشهود صورت پذیرد.
وی تصریح کرد: به نیروی انتظامی ابالغ شد با گسترش نظارت در 
سطح شهر خصوصاً ساعات تعطیلی مدارس و افزایش گشت های 
درون شهری در صورت مشاهده هرگونه شخص با مشخصات فوق 
یا اشخاصی که اقدام به مزاحمت برای شهروندان کنند، ضمن توقف 
خودرو و موتور سیکلت، نسبت به انتقال آن به پارکینگ اقدام شود .

محکومیتی که منجر به استخدام شد
یک مجرم در شهر داورزن به جای اینکه به زندان فرستاده شود به 

مجازاتی محکوم شد که در نهایت منجر به استخدام او شد.
به گزارش تس��نیم، سیدآبادی رییس حوزه قضایی داورزن با اعالم 
این خبر گف��ت: متهمی که در این شهرس��تان مرتکب بزه بریدن 
بوته ها و درختچه های بیابانی کویر این شهرس��تان شده بود، طی 
مجازات های جایگزین به خدمات عمومی 80 س��اعت نهال کاری 
) 2 هزار نهال تاغ و اتریپلیکس( محکوم و حکم نظارت اداره منابع 
طبیع��ی در طرح »بیابان زدایی و تثبیت ش��ن های روان در منطقه 
کانون بحران« اجرا شد. وی با اشاره به اینکه پیمانکار اجرای طرح 
از نحوه عملکرد محکوم علیه ابراز رضایت داشت، افزود: به همین 
دلیل پیمانکار، متهم را پس از اجرای حکم و اتمام دوران محکومیت 
استخدام کرد و این فرد در حال حاضر مشغول کاشت درخت و سایر 

کارهای محوله است.

بازدید مدیرکل زندان های ایالم از روند 
اجرای فعالیت ها در نهادهای حمایتی

 مدیرکل زندان های استان ایالم از روند اجرای 
فعالیت ها در نهادهای حمایتی بازدید کرد.

عبدالمجید کش��وری در بازدی��د از مرکز امور 
خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج، انجمن 
حمایت از زندانیان، س��تاد دیه و نمایندگی بنیاد 
تعاون در ایالم، بر توس��عه فعالیت های حمایتی و پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی برای خانواده های زندانیان تأکید و اظهار کرد: نگاه و نگرش جامعه 
به خانواده های زندانیان باید تغییر کند و با حمایت از آنها، مانع از بروز مشکالت 
و آسیب های اجتماعی شویم. وی احساس مسئولیت نسبت به خانواده های 
زندانیان را امری ضروری قلم��داد و عنوان کرد: عدم توجه به این موضوع، 
آسیب های فرهنگی و اخالقی و اقتصادی فراوانی را به دنبال دارد. مدیرکل 
زندان های اس��تان ایالم افزود: توانمندسازی، بازسازگاری اجتماعی و رفع 
نیازهای معیشتی، شناسایی زندانیان نیازمند و خانواده  های آنها، اولویت بندی 
مشکالت این افراد و تالش برای پیشگیری و بروز مجدد آسیب ها ازجمله 
اقداماتی اس��ت که در نهادهای حمایتی این استان انجام می گیرد تا شاهد 

کاهش مشکالت باشیم.

دیدار با معاون استانداری  بوشهر
 مدیرکل زندان های اس��تان بوش��هر با معاون 
سیاسی و امنیتی استانداری دیدار کرد. سیدقاسم 
طباطبایی مهر در دیدار با خورش��یدی، معاون 
سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر  گزارشی از 
وضعیت زندان های استان وعملکرد زندانبانی 
ارایه داد. وی مش��کل اعزام و بدرقه و کمبود نیروی انس��انی، تجهیزات و 
امکانات نظامی و وس��ایل نقلیه و نیز کمبود اعتبارات را یکی از معضالت و 

مشکالت زندان های استان دانست.

برگزاری دوره های کنترل آسیب های 
اجتماعی ویژه خانواده زندانیان ابهر

دوره های کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ویژه خانواده زندانیان ابهر 
برگزار ش��د. در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه کنترل 
و کاهش آس��یب های اجتماعی و با هدف آشنایی خانواده های مددجویان 
زندانیان شهرستان ابهر با برخی از آسیب های اجتماعی با همراهی و همکاری 
انجمن حمایت از زندانیان زنجان و ابهر، کالس آموزش ارتقای مهارت های 
اخالقی و پیشگیری اولیه از سوءمصرف مواد مخدر با حضور اساتید مجرب 
دانشگاهی در محل دادگستری این شهرستان برگزار شد و جمع زیادی از 

همسران و فرزندان زندانیان در این کالس آموزشی شرکت کردند.

4 اقدام بانکی علیه صادرکننده چک 
بالمحل

قانون اصالح قانون صدور چک ضمانت  اجراهای غیرکیفری و غیرمدنی 
را برای صدور چک بالمحل در نظر گرفته است که برای صاحب حساب 

)صادرکننده چک( فلج کننده خواهد بود.
به گزارش تس��نیم، در قانون اصالح قانون صدور چ��ک که در روزهای 
اخیر توسط رییس جمهور برای اجرا ابالغ شد، عالوه بر ضمانت اجراهای 
مدنی و کیفری س��ابق صدور چک بالمح��ل، ضمانت اجراهای دیگری 

پیش بینی شده است.
ماده 5 مکرر قانون مذکور مقرر می دارد بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن 
یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب 

را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطالع می دهد. 
پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد 
مکلفند تا هنگام رفع س��وء اثر از چک، اقدامات زیر را نس��بت به صاحب 
حس��اب اعمال کنند که عبارت از موارد ذیل اس��ت: عدم افتتاح هرگونه 
حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ مس��دود کردن وجوه کلیه حساب ها 
و کارت های بانکی و هر مبلغ متعل��ق به صادرکننده که تحت هر عنوان 
نزد بانک یا مؤسس��ه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب 
اعالمی از سوی بانک مرکزی؛ عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا 
صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی 
یا ریالی. بر اس��اس تبصره یک این ماده، چنانچه اعمال محرومیت های 
مذکور در بندهای )الف(، )ج( و )د( در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه 
به ش��رایط، اوضاع و احوال اقتصادی موج��ب اخالل در امنیت اقتصادی 
استان مربوط ش��ود، به  تشخیص شورای تأمین اس��تان موارد مذکور به  
مدت یک س��ال به حالت تعلیق در می آید.  آیین نامه اجرایی این تبصره با 
در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد 
شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از الزم االجرا  شدن این قانون به  پیشنهاد 
مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به  تصویب هیأت 
وزیران می رسد. همچنین طبق تبصره 2، در صورتی که چک به  وکالت یا 
نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر 
شود، اقدامات موضوع این ماده عالوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا 
نماینده نیز اعمال می شود مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات کند عدم 
پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. 

مجازات های تکمیلی و تبعی چیست؟
دادگاه می توان��د فردی را ک��ه به مجازات حد، قص��اص یا مجازات های 
تعزیری از درجه 6 تا درجه یک محکوم شده است، عالوه بر مجازات های 

اصلی به یک یا چند مجازات تکمیلی دیگر نیز محکوم کنند.
به اس��تناد ماده 23 قانون مجازات اسالمی مصوب س��ال 1392 دادگاه 
می تواند فردی را که به مجازات حد، قصاص یا مجازات های تعزیری از درجه 
6 تا درجه یک )از 6 ماه تا 25 سال حبس و از دو میلیون تومان به باال جزای نقدی 
و از 31 ضربه شالق باالتر( محکوم شده است، عالوه بر مجازات های اصلی 
به یک یا چند مجازات تکمیلی دیگر نیز محکوم کنند. این مجازات ها شامل 
اقامت اجباری در محل معین، منع از اقامت در محل یا محل های معین، منع از 
اشتغال به ش��غل، حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، 
منع از رانندگی با وسایل نقلیه، منع از داشتن دسته چک، منع از حمل سالح، 
الزام به خدمات عمومی، الزام به تحصیل، الزام به یادگیری حرفه، توقیف 

وسایل ارتکاب جرم و انتشار حکم قطعی است.

خیار عبارت از اختیار یکی از طرفین قرارداد 
برای بره�م  زدن )فس�خ( قرارداد اس�ت. 
قانون مدن�ی ای�ران از 10 خیار ن�ام برده 
اس�ت که مطابق ماده 456 این قانون، سه 
خیار فقط در ق�رارداد خرید و فروش وجود 
دارد که عبارت از خیار مجلس، خیار حیوان 

و خیار تاخیر ثمن است.

 خیار مجلس چیست؟
ماده 39۷ قانون مدنی به بررسی خیار مجلس پرداخته 
اس��ت که مطابق آن هر یک از اشخاص قرارداد پس 
از بستن قرارداد، تا زمانی  که از یکدیگر جدا نشده اند، 

اختیار دارند که قرارداد را برهم بزنند و منحل کنند. 
برای مثال دو شخصی که در یک بنگاه، قرارداد خرید 
یک خانه 200 متری را با یکدیگر بس��ته اند، تا زمانی  
که از این بنگاه بیرون نرفته و از یکدیگر جدا نشده اند 
می توانند قرارداد را برهم بزنند و خریدار می تواند پول 

را پس بگیرد و خانه را به فروشنده بازگرداند. 
در رابطه با خیار مجلس به این نکات باید توجه کرد:

در صورتی، جدایی دو طرف قرارداد باعث از بین رفتن 
خیار خواهد شد که آنها با اختیار خود از هم جدا شوند و 
در صورتی  که شخصی، آنها را به زور و بدون اختیار از 

هم جدا کند، خیار مجلس از بین نمی رود. 
در صورت��ی  که یک��ی از دو طرف ق��رارداد در مکان 
بستن قرارداد، باقی بماند و دیگری از آنجا خارج شود، 
خیار مجلس از بین می رود چ��را که بین آنها جدایی 

واقع شده است. 
ب��ه عالوه اگر یکی از خریدار و فروش��نده در مکان و 
مجلس قرارداد فوت کند، خیار به علت جدایی آنها از 

یکدیگر از بین می رود. 
مثال اگر فروشنده اتومبیل خود را به قیمت 50 میلیون 
تومان به خریدار بفروشد و بالفاصله پس از آن بر اثر 
یک س��کته قلبی فوت کند دیگر خریدار حق برهم 
زدن قرارداد را نخواهد داش��ت چرا که شخص فوت 

کرده است.
خیار مجلس ممکن اس��ت در ضمن قرارداد یا پس از 
آن توسط دو طرف قرارداد از بین برود زیرا هر یک از 
خریدار و فروش��نده این حق را دارند که خیار مجلس 

خود را از بین ببرند. 
برای مثال در قرارداد خرید یک قطعه فرش، فروشنده 
و مشتری در قرارداد خود این عبارت را درج می کنند: 
خیار مجلس اسقاط ش��د؛ یعنی هنگامی  که قرارداد 
بسته ش��د، دیگر خریدار و فروشنده این حق را ندارند 
که تا زمانی  که از مکان قرارداد بیرون نرفته اند، قرارداد 

خود را برهم بزنند و از بین ببرند.
در صورتی  که قرارداد خرید و فروش توس��ط وکیل 
بس��ته شود و پیش از خارج ش��دن وکیل از مجلس و 
مکان قرارداد، موکل به آنجا وارد ش��ود خیار مجلس 
به علت حضور موکل که قرارداد برای او بسته شده و 
طرف اصلی قرارداد است، باقی خواهد  ماند ولی هرگاه 
وکیل قبل از ورود موکل خارج شود خیار از بین می رود 
چرا که با خروج وکیل جدایی واقع شده است و ورود 

بعدی موکل، خیار مجلس را مجددا ایجاد نمی کند.

 خیار حیوان
به موجب ماده 398 قان��ون مدنی اگر چیزی که قرار 
است فروخته شود )مبیع(ع حیوان باشد، مشتری تا سه 
روز از زمان قرارداد، اختیار از بین بردن قرارداد را دارد 
و پس از سپری شدن این 3 روز، خیار از بین می رود. 

برای مثال ش��خصی اسبی به دیگری می فروشد که 
در این صورت خری��دار می تواند ظرف مدت 3 روز از 

تاریخ قرارداد، آن را به هم بزند.
علت وجود حق از بین بردن قرارداد )خیار( آن اس��ت 
که امکان دارد در حیوان، عیب و نقص پنهانی وجود 
داشته باشد که در هنگام قرارداد نتوان آن را تشخیص 
داد و شناسایی حیوان بیمار از سالم برای مردم عادی 
دشوار است و به همین علت قانون مدنی ایران، این 

حق را به خریدار داده است که تا 3 روز از تاریخ قرارداد 
خرید و فروش، حق از بین بردن قرارداد را داشته باشد.
نکته ای که باید به آن توجه داشت آن است که حیوانی 

که قرار است فروخته شود باید حتما زنده باشد.
بنابراین هرگاه کس��ی مقداری الش��ه گوس��فند یا 
ماهی صیدش��ده بی جان به دیگری بفروشد، خریدار 
خیار حیوان نخواهد داش��ت زیرا در آن  صورت دیگر 
مبیع، حیوان محس��وب نمی ش��ود بلکه در حقیقت 

گوشت است.

 خیار تاخیر ثمن
برای توضیح خیار تاخیر ثمن ابتدا به این مثال توجه 
کنید: فروش��نده یک س��رویس مبلمان ب��ه خریدار 
فروخته اس��ت و برای تحوی��ل دادن آن هیچ زمانی 
را مش��خص نکرده و خریدار نیز هیچ زمانی را برای 

پرداخت قیمت مبلمان مشخص نکرده است.
اگر س��ه روز از تاری��خ قرارداد بگ��ذرد و در این مدت 
نه فروش��نده مبلم��ان را به مش��تری تحویل دهد و 
نه مش��تری تمام پول و قیمت را به فروشنده بدهد، 

فروشنده می تواند قرارداد را برهم بزند. 
به این اختیار برهم زدن قرارداد، خیار تاخیر ثمن گفته 
می ش��ود. نکاتی که در رابطه با این خیار وجود دارد، 

به شرح زیر است:

مبیع و کاالیی که قرار اس��ت فروخته  ش��ود نباید در 
همان لحظه تحویل مش��تری داده  شود. برای مثال 
هنگامی  که ش��خصی از مغازه لوازم التحریر فروشی 
یک خودکار می خرد، در همان لحظه خودکار)مبیع( 
را تحویل می گیرد ول��ی در کاالهایی مانند مبلمان 
امکان تحویل دادن آن به مشتری وجود ندارد که در 
اینگونه کاالها می توان خیار تاخیر ثمن را اجرا کرد. 
در واقع کاال نباید در لحظه قرارداد به مشتری تحویل 

داده شده  باشد.
تحوی��ل دادن کاال ی��ا پرداخت قیم��ت کاال، مدت 
نداش��ته باش��د و در صورتی  که مدت و زمانی برای 
تحویل یکی از این دو معین ش��ده باش��د خیار تاخیر 

ثمن اجرا نخواهد شد. 
در مثال قبل اگر فروشنده برای تحویل مبلمان، مدت 
10 روزه تعیین کرده بود، دیگر این خیار اجرا نمی شد 
چرا که برای تحویل کاال یا پرداخت قیمت، نباید مدت 

وجود داشته باشد.
برای آنکه این خیار به وجود آید الزم است که نه تمام 
مبیع ظرف 3 روز تحویل مشتری داده شده باشد و نه 
تمام قیمت. در صورتی  که تمام مبیع تحویل مشتری 
داده شده باش��د یا تمام مبلغ پرداخت شده باشد، این 

خیار به وجود نخواهد آمد. 
در صورتی  که قس��متی از مبیع ی��ا قیمت تحویل یا 

پرداخت شده باش��د، خیار تاخیر ثمن از  بین  نخواهد  
رفت. 

مانند آنکه شخصی 4 قطعه فرش به دیگری به مبلغ 
10 میلیون تومان بفروشد و دو قطعه از آن را ظرف 3 
روز تحویل داده و مشتری هم فقط 2 میلیون تومان 
به فروشنده پرداخت کرده باش��د، باز هم خیار تاخیر 
ثمن وجود خواهد  داشت و فروشنده می تواند قرارداد 

را برهم زند و دو قطعه فرش خود را باز پس گیرد.
از تاریخ بستن قرارداد 3 روز گذشته باشد. در صورتی 
 که فروشنده ظرف 3 روز تمام کاال را به خریدار تحویل 
داده باشد، هرچند ظرف 3 روز مشتری تمام قیمت را 
پرداخت نکرده باشد، فروشنده نمی تواند قرارداد را به 

استناد خیار تاخیر ثمن برهم بزند. 
نکت��ه ای که باید م��ورد توجه قرار گیرد، این اس��ت 
که در صورتی  که مش��تری مبلغی را که باید بپردازد 
پرداخت کند ولی فروش��نده آن را قب��ول نکند خیار 
تاخیر ثمن نخواهد داش��ت زیرا خیار حقی است که 
قانون به فروشنده داده است تا از ضرری که ناخواسته 
بر او وارد می ش��ود، جلوگیری کند و در این مورد که 
فروش��نده، خود از گرفتن قیم��ت و مبلغ خودداری 
کرده اس��ت، نمی توان خریدار را مس��ئول دانست و 
به فروش��نده اختیار از بین بردن قرارداد را به منظور 
جلوگیری از ضرر داد.  این خیار مخصوص فروشنده 
اس��ت و خریدار نمی تواند به عل��ت تاخیر در تحویل 
 دادن مبی��ع، از ای��ن خیار و حق بره��م زدن قرارداد 

استفاده کند. 
در صورتی  که مش��تری برای قیم��ت ضامن بدهد 
یا فروش��نده حواله دهد که خریدار قیمت کاال را به 
شخص دیگری بپردازد و مشتری حواله را قبول کند، 
قیمت پرداخت شده محسوب می ش��ود و فروشنده 
دیگر خیاری نخواهد داش��ت.  برای مثال فروشنده 
ماشین خود را به قیمت 20 میلیون تومان به مشتری 
می فروشد و می گوید به جای اینکه 20 میلیون را به 
من پرداخت کنید به برادر من پرداخت کنید. نسبت 
به اش��یایی که ظرف 3 روز نمی توانند دوام داش��ته 
باشند و ممکن است یک روزه یا دو روزه فاسد شوند، 
نمی توان خیار تاخیر ثمن را پس از س��پری شدن 3 
روز، اجرا کرد چرا که اگر فروش��نده تا س��ه روز صبر 
کن��د کاال از بین می رود و دیگ��ر نمی تواند با از بین 
بردن قرارداد مال خود را به دیگری بفروش��د؛ مانند 
سبزیجات، میوه جات و نظایر آن.  در این صورت خیار 
فروش��نده از زمانی به وجود خواهد آمد که اگر کاال 
بی��ش از آن بالتکلیف باقی بماند، در معرض خرابی 

و فساد قرار می گیرد.

آشنایی با خیارات مخصوص قراردادهای خرید و فروش

اخبار

فرمانده یگان حفاظت قوه قضاییه از فعالیت 
قریب به 8 هزار نیرو در سراسر کشور در این 
یگان خب�ر داد و گفت: این ی�گان بیش از 3 
هزار و 565 مکان، اعم از تمام ساختمان های 
قوه قضاییه و سازمان های وابسته به دستگاه 
قضایی در کشور را تحت پوشش خود دارد. 

سرهنگ غالمرضا یزدان پناه در آیین معارفه فرمانده 
جدید یگان حفاظت دادگستری استان کرمان اظهار 
کرد: ی��گان حفاظت قوه قضاییه بی��ش از 3 هزار و 
565 مکان، اعم از تمام س��اختمان های قوه قضاییه 
و سازمان های وابسته به دستگاه قضایی در کشور را 

تحت پوشش خود دارد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمان، 

وی عنوان کرد: از دی ماه س��ال 1391 که دس��تور 
تش��کیل یگان حفاظت در قوه قضاییه ابالغ ش��د، 
س��عی مجموعه بر این امر اس��توار بود که پوشش 
شایس��ته حفاظتی متناس��ب با این امر ب��ا انتصاب 
فرماندهان یگان های حفاظت در مراکز قوه قضاییه 

به شایسته ترین صورت انجام پذیرد.
به گفته یزدان پناه، یگان حفاظت قوه قضاییه در حال 
حاضر قریب به 8 هزار نیرو در سراسر کشور دارد که از 
این تعداد، 5 هزار نفر نیروی سرباز و 2 هزار و 400 نفر 
کادر و افسر نیروی انتظامی و بقیه از نیروهای اداری 
دس��تگاه قضایی در این بخش مش��غول به فعالیت 
هستند. فرمانده یگان حفاظت قوه قضاییه بر ضرورت 
حفظ کرامت مراجعان به سیستم قضایی تاکید و بیان 
کرد: فرماندهان و پرسنل یگان حفاظت باید با داشتن 

رفتاری شاسیته نسبت به کارکنان قضایی و اداری، 
حرمت و ش��ان مس��ئوالن قضایی را به نحو احسن 
حفظ کنند. در ادامه این مراس��م، س��ردار طاهری، 
مش��اور رییس مرکز حفاظت اطالعات قوه قضاییه 
نیز تصریح کرد: یگان حفاظت دادگس��تری استان 
کرمان یک��ی از یگان های موفق کش��ور در زمینه 

آموزش پرسنل است.
وی اف��زود: در س��فر 3 روزه ب��ه اس��تان کرمان و 
طی بازدیده��ای به عمل آم��ده از برخی حوزه های 
قضایی این اس��تان ش��اهد وضعیت خ��وب یگان 
حفاظت دادگس��تری اس��تان کرمان بودیم که این 
موفقیت مرهون تالش ه��ا و نگاه مثبت رییس کل 
دادگستری و رییس حفاظت اطالعات دادگستری 

استان کرمان است.

سرهنگیزدانپناهاعالمکرد

فعالیت 8 هزار نیروی یگان حفاظت قوه قضاییه 
در سراسر کشور

برخورد قانونی با خودرو های دارای 
شیشه دودی بیش از حد مجاز

رییس دادگستری شهرستان بم گفت: قانونگذار در خصوص برچسب شیشه دودی خودرو ها، جریمه 
نقدی تعریف کرده است و اگر برچسب شیشه دودی بیشتر از حد مجاز باشد تخلف محسوب می شود.

مصطفی عارف کیا در جلس��ه ای با حضور دادستان بم و ماموران پلیس راه جاده بین المللی و ترانزیت 
بم – زاهدان، به معضل تردد خودرو های قاچاق اتباع بیگانه اشاره و اظهار کرد: کارشناسان پلیس راه 
باید نقاط حادثه خیز جاده ای را شناسایی و مراتب را جهت مرتفع کردن به مسئوالن مربوطه اعالم کنند.

وی با اشاره به اینکه رعایت کامل قانون مورد تاکید است، افزود: پلیس باید با رانندگان متخلف برخورد 
قانونی ند و در مرحله نخس��ت باید با فرد متخلف صحبت ش��ود و خودش برچسب را از شیشه خودرو 
فک کند و اگر فرد خاطی تمرد کرد پلیس می تواند در همان محل برچسب ها را فک کرده و خودرو را 
به پارکینگ انتقال دهد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، رییس شورای حفظ حقوق بیت المال بم ادامه 
داد:   نباید با بداخالقی و جریمه های س��خت و س��نگین، خود و این حرفه را زیر سئوال برد. متاسفانه 
بعضی اوقات با برخی اخالق های تند مردم مواجه می شویم که متخلف هستند و اگر ما هم با بداخالقی 

برخورد کنیم بازخورد بسیار بدی خواهد داشت.

اعاده 500 هکتار از اراضی دولتی با ورود مدعی العموم 
در استان آذربایجان غربی

دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان آذربایجان غربی از اعاده 500 هکتار از اراضی دولتی با ورود 
مدعی العموم در این استان خبر داد.

مصطفی حبیبی از اعاده 500 هکتار از اراضی دولتی در داخل محدوده ش��هر ارومیه به بیت المال خبر 
داد و گفت: این اراضی به لحاظ واقع ش��دن در محدوده شهر در اختیار اداره مسکن و شهرسازی قرار 
گرفته بود اما اسناد آن به نام دولت و به نمایندگی اداره مسکن و شهرسازی تنظیم نشده و مورد تعرض 

زمین خواران و بعضی از بنگاه های امالک قرار می گرفت.
وی افزود: با تصمیم شورای حفاظت از حقوق بیت المال و دستور قضایی دادستانی، توسط اداره ثبت 
اسناد و امالک س��ند رسمی به اسم دولت به نمایندگی اداره مس��کن شهرسازی و به نفع دولت سند 

صادر شد.
دادس��تان عمومی و انقالب مرکز اس��تان آذربایجان غربی در گفت وگو با میزان اظهار کرد: به دلیل 
نداشتن سند رسمی، زمین خواران از این خأل سوءاستفاده و قسمتی از زمین ها را تصرف می کردند که 

پرونده های متعددی نیز در این خصوص تشکیل شده است.
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تشکیل تیم نظارت بر مراکز معاینه فنی 
 معاون نظ��ارت و پایش اداره محیط 
زیس��ت اس��تان تهران با اش��اره به 
تشکیل تیم نظارت بر مراکز معاینه 
فنی استان تهران برای جلوگیری از 
تخلفات گفت: هدف ما این است که 
برگ��ه معاین��ه فن��ی ک��ه در همه 
شهرستان های استان تهران صادر 
می شود کیفیت و استاندار مشابه برگه های معاینه فنی شهر تهران را داشته 
باشد. محمد رستگاری اظهار کرد: این تیم روزانه از عملکرد مراکز معاینه 

فنی در استان تهران بازدید می کند تا از تخلفات احتمالی جلوگیری کند.

امدادرسانی به 17 استان 
درگیر سیل و آبگرفتگی

 رییس سازمان امداد و نجات از سیل 
و آبگرفتگی در ١٧ اس��تان خبر داد. 
مرتضی س��لیمی گف��ت: اصفهان، 
ایالم، بوشهر، تهران، چهارمحال و 
ش��مالی،  خراس��ان  بختی��اری، 
خوزستان، سیس��تان و بلوچستان، 
فارس، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه 
و بویراحمد، گیالن، لرس��تان، مازندران، هرمزگان و همدان استان های 
درگیر سیل هستند که تا روز گذشته١٥٠شهر، روستا و مناطق عشایرنشین 

در این استان ها امدادرسانی شدند. 

شرط مهم 
برای ثبت نام کارت سوخت تاکسی  ها

 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از لزوم 
دریاف��ت پروان��ه هوش��مند ب��رای 
رانندگان تاکس��ی در ثبت نام کارت 
سوخت خبرداد. سازمان تاکسیرانی 
تنه��ا تاکس��ی هایی را به رس��میت 
می شناسد که دارای پرونده هوشمند 
باشند. علیرضا قنادان با اشاره به آغاز 
ثبت نام کارت سوخت، اظهار کرد: از آنجایی که  احتماال به مانند دوره قبل،  
در موضوع سهمیه بندی  سوخت، سهمیه خاصی به تاکسی ها داده می شود، 

لذا  پیشنهاد می شود رانندان هرچه سریع تر در این خصوص اقدام کنند.

آغاز فعالیت سامانه بارشی جدید
مدیر شبکه پایش سازمان هواشناسی اظهار کرد: بر اساس نقشه های 
اقلیمی، در اواخر هفته جاری فعالیت سامانه بارش جدیدی در کشور 
آغاز خواهد ش��د که س��بب بارندگی در غرب و شمال غرب می شود. 
مسعود حقیقت اظهارکرد: در روز جمعه برای استان کرمانشاه رگبار 
پراکنده باران پیش بینی می شود، همچنین در ابتدای هفته بعد نیز بارش 
باران خواهیم داشت. میزان بارش های هفته آینده در دامنه های البرز و 

زاگرس بیش از حدنرمال پیش بینی می شود.

برنامه ریزی برای ارتقاء ارائه خدمات 
به زائران 

رییس س��ازمان حج و زیارت گفت: این سازمان با کمک کارگزاران 
خ��ود درپی ارتقاء کمی و کیفی خدمات ب��ه زائران خانه خدا و عتبات 
عالیات است.حمید محمدی همچنین با اش��اره به خدمات سازمان 
 ح��ج و زیارت به زائران اربعین، گفت: خدمت ب��ه زائران پیاده اربعین 
حس��ینی )ع( در واقع خدمت گزاری در راه خداوند و کمک به پیشبرد 

آرمان های اسالمی به شمار می رود. 

هوشمندسازی مدارس 
آموزش  از راه دور

رییس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی با اشاره به 
طرح هوشمندس��ازی مدارس آموزش از راه دور، گفت: قرار است هر 
سال ۲٥ درصد مدارس آموزش از راه دور به بسترهای الزم الکترونیکی 
مجهز ش��وند و در مدت چهار سال همه تحت پوش��ش قرار گیرند. 
مجتبی زینی وند با بیان اینکه مدارس آموزش از راه دور زیرمجموعه 
مدارس غیردولتی است، تصریح کرد: همان قوانین حمایتی که برای 
مدارس غیردولتی وجود دارد، باید برای مؤسس��ات آموزش از راه دور 

هم ایجاد شود.

ثبت ملی اطالعات پرستاران
معاون پرستاری وزارت بهداشت از آغاز ثبت ملی اطالعات پرستاران 
و گروه های وابس��ته خبر داد.مریم حضرتی با اشاره به اجرای موفق 
طرح پایلوت ثبت ملی اطالعات پرس��تاران وگروه های وابس��ته در 
تبریز، سمنان و نیشابور، بیان کرد: اجرای سراسری این طرح در یک 
فرص��ت دو ماهه و تا پایان دی ماه انجام می ش��ود. وی افزود: دراین 
طرح اطالعات دقی��ق و به روز کادر پرس��تاری در تمام بخش های 

کشور ثبت می شود.

سکته های قلبی 
در کمین مبتالیان به اختالل خواب 

رییس انجمن جراحان گوش،  گلو،  بینی و س��ر و گردن ایران گفت: 
اختالالت خواب می تواند سبب اختالالت خلقی و رفتاری، کاهش 
انگیزه کار، بیماری های قلبی عروقی، فشار خون و مشکالت بینایی 
شود.  مهدی خواجوی با اش��اره به اینکه افرادی که دچار اختالالت 
خواب هستند بیشتر دچار س��کته های قلبی و مغزی به ویژه هنگام 
خواب می ش��وند، افزود: در کودکان اختالل خواب سبب افسردگی، 
بیش فعالی،  مش��کالت فکری و رفت��اری در آ نها ب��ه دلیل کاهش 

اکسیژن گیری مغزی می شود. 

خبر
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جشنواره فیلم مقاومت در گام پانزدهم
جوایزبخش۴۰سالسینمایمقاومتاهداشد

جشنواره فیلم مقاومت را می توان مأمن فیلم سازان در سراسر 
گروه
دنیا خواند؛ جشنواره ضد صهیونیستی که رویکرد آن سبب شده فرهنگی

تا رژیم صهیونیس�تی فیلم سازان خود را تهدید کند که در این 
جش�نواره حضور پیدا نکنند. در واقع باید اذعان کرد که رژیم 
غاصب اس�راییل از این گردهمایی سینمایی واهمه دارد. حاال این جشنواره در 
گام پانزدهم قرار دارد؛ جشنواره نوجوانی که البته به پختگی و بلوغ رسیده است.

  هنر مقاومت در ایران ریشه تاریخی دارد
سردار محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در مراسم افتتاحیه جشنواره 
پانزده��م مقاومت با بیان اینکه ما هر چه داریم از عزت و عظمت ایران اس��المی از مقاومت ملت 
ایران است اظهار کرد: از هنر مقاومت ملت بزرگ ایران است که این مقاومت و هنر ریشه در تاریخ 
هزاران ساله ایران اسالمی و تاریخ ۴٠ ساله انقالب اسالمی دارد. امروز ملت ایران به عنوان یک 

ملت الگو در تمام دنیا زبانزد هستند.
وی ادامه داد: آن چیزی که رخ داده اس��ت، ممزوج شدن مقاومت اسالمی است که می شود گفت 
بسیاری از محاس��بات را رقم زده است و محور تمامی سرنوشت های دنیا قرار گرفته است. امروز 
این معنا با تمام قداس��تش به دنیا در حال ترویج است. مقام معظم رهبری نیز فرمودند که تنها راه 
نجات ملت ها گام برداشتن در مسیر مقاومت اسالمی است. کاری که شما سینماگران دفاع مقدس 

انجام می دهید در مسیر مقاومت اسالمی است.
فرمانده س��پاه پاسداران انقالب اس��المی، خاطرنش��ان کرد: راهی که امروز در عرصه مقاومت 
 ملت ها طی می کنند، همان راه آزادگی است که سید و ساالر شهیدان طی کردند و در ادامه راه امام 
حس��ین )ع( است. ما باید به دنبال نشان دادن و هر چه بیشتر عمق بخشیدن به مقاومت اسالمی 
باشیم که امروز با سرعت در حال گسترش است، زیرا این موضوع سرنوشت آینده دنیا را مشخص 
می کند. اس��اس مبارزه و پیروزی را اراده انسان ها ش��کل می دهد و اگر در قرآن نیز تعمق کنید، 

می بینید که ایستادگی و مقاومت ملت ها در ادامه رهنمودهای قرآن و دین اسالم است.

 تقدیر از 40 سال سینمای مقاومت
در ادامه مراسم افتتاحیه، جوایز بخش ۴٠ سال سینمای مقاومت اهدا شد که نرگس آبیار، ابراهیم 
حاتمی کیا و محمدحسین مهدویان در بخش فیلمنامه برگزیده و پرویز پرستویی، هادی حجازی فر 
و مریال زارعی در بخش بازیگری منتخب شدند. در بخش کارگردانی هم ابراهیم حاتمی کیا، مسعود 
ده نمکی و زنده یاد رسول مالقلی پور جوایز را از آن خود کردند. در ادامه برنامه هم ابراهیم حاتمی کیا 
ضمن دریافت جایزه خود گفت: من از جمله کهنه نفسان این حوزه هستم. افرادی که در دهه ۶٠ 
بودند را می شناسم. کسانی که چشمشان در آن هشت سال، دفاع مقدس را دید و به جنوب کشور 
افتاد و در این عرصه اثر تولید کردند، شایسته تقدیر هستند مانند استادم آقای بهرام بیضایی. من 
امروز به نمایندگی از همه آن ها این هدیه را دریافت می کنم. مسعود ده نمکی هم ضمن دریافت 
جایزه خود بیان کرد: من این جایزه را به ابراهیم حاتمی کیا و خانم منیر قیدی تقدیم می کنم، چرا 
که ابراهیم حاتمی کیا کس��ی بود که من را به فیلمسازی مشتاق کرد و خانم قیدی نیز فیلمسازی 
است که احس��اس می کنم آنچنانی که باید از او قدردانی نشده است.  در بخش بهترین فیلم، نیز 
فیلم های سینمایی آژانس شیشه ای، اخراجی ها و شیار ١۴۳ به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند. 
داوران بخ��ش »جلوه گاه نور« نیز دیپلم افتخار برای بازخوان��ی بخش مهمی از تاریخ انقالب به 
مسعود موگویی برای فیلم »نیمه شب ۲۴ آوریل« تقدیم کردند و البته دیپلم افتخار برای بهترین 

ساختار به مصطفی رزاق کریمی برای فیلم »بانو قدس ایران« تقدیم شد.

 اعتبار سینمای ایران
در ادامه حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی گفت: جشنواره بین المللی فیلم مقاومت که 
تصویر ایثار و حمیت غیرتمندان است در چهل سالگی پیروزی انقالب اسالمی، روایتگر عشق و 

دلدادگی کسانی است که شجاعت و ایستادگی بر آرمان ها را توشه راه خود کردند.
وی افزود: روایت هنرمندان مؤمن و انقالبی از لحظه های درخشانی است که مایه ارزش و اعتبار 
سینمای ایران شده است. جشنواره فیلم مقاومت ستایشگر تالش این فیلم سازان در ایران و جهان 
اس��ت که پانزدهمین دوره آن همزمان با هفته بسیج برگزار می ش��ود. حضور تعداد زیادی فیلم 

سینمایی، مستند و کوتاه در دوره های گوناگون این جشنواره و نیز آثار سینمایی و غیرسینمایی این 
دوره از جشنواره که عموماً جزو آثار پرمخاطب سال گذشته و امسال سینمای ایران نیز بوده اند نشان 
از عزم و تالش سینماگر ایرانی در این عرصه است که به رغم همه مشکالت در این راه با پایمردی و 
ایستادگی توانسته اند برگ هایی از این صفحات درخشان را به تصویر کشند و آوازه برخی از آنها از 
مرزهای ایران فراتر رفته تا آنجا که فیلمسازی با این مضامین به گونه ای معتبر و ستایش برانگیز 

در جهان تبدیل شده و جشنواره فیلم مقاومت بیش از همه مدیون تالش این سینماگران است.
انتظامی تصریح کرد: آنچه در این میان شایسته توجه است انتظار مشارکت بیشتر نهادهای مسئول 

و همه کسانی است که دلبسته این راهند.  

 جوایز فیلم های کوتاه
در ادامه با حضور هیأت داوران فیلم های کوتاه، جوایز به برگزیدگان اهدا ش��د. دیپلم افتخار برای 
فیلم »باز هم س��کوت« به کارگردانی راضیه س��راجی، دیپلم افتخار برای فیلم »تاس��وکی« به 
کارگردانی سید پوریا پیشوایی، دیپلم افتخار برای فیلم »مادر« به کارگردانی ماریا ماوتی و تندیس 

و دیپلم افتخار برای فیلم »درخت زیتون سعد« به کارگردانی احمد زایری اهدا شد.
همچنین در بخش فیلم کوتاه مس��تند »روایت نو« تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم داستانی 
برای فیلم »تا فردا« ساخته علی توکل زاینانی رسید. تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم مستند 

نیز برای »برای نبل برای الزهرا« به کارگردانی محمد حسین همتی نژاد اهدا شد.

 یک مرجع تقلید گفت: وحدت 
و اتح��اد با حف��ظ ارزش ها و 
اصول یکی از ضروریات دین 
اس��ت و هم��ه مس��لمانان، 
دشمن مشترک، یعنی آمریکا 
و جبه��ه اس��تکبار را دارند و 
هم��ه  مش��ترک  ه��دف 
مسلمانان آزادی قدس است. به گزارش »حوزه«، آیت اهلل نوری 
همدانی در دیدار جمعی از علمای شرکت کننده در کنفرانس وحدت 
اسالمی افزود: دشمنی آمریکا با ملت ایران، به خاطر این است که 
ملت ایران از مسلمانان کشورهای اسالمی مانند، یمن، فلسطین 
و از همه محرومان و مس��تضعفان جهان دفاع می کند. وی بابیان 
اینکه مس��ئله آزادی قدس و نابودی اسرائیل از مسائل مهم بعد از 
وحدت است، اظهار کرد: ما مسلمانان معتقدیم تا این غده سرطانی 
)رژیم صهیونیستی( وجود دارد، مسلمانان در آرامش نخواهند بود. 
وی ادامه داد: هدف ما مس��لمانان شناخت و معرفت به ظالمین و 
 ع��دم تکیه ک��ردن به آنها اس��ت و اگ��ر تکیه کنید، مش��کالت 

گریبان گیر شما خواهد شد. 
ای��ن مباحث قرآنی اس��ت که خدا به مس��لمانان فرموده اس��ت. 
همین ق��رآن به ما می گوید رژیمی ک��ه جنایت می کند نمی تواند 
خادم الحرمین باش��د. آیت اهلل نوری همدانی خاطرنشان کرد: اگر 
با علما و مس��لمانان دیداری داشته باشم، بر وحدت بین آنها تأکید 
می کنم و از آنها از این مسئله سخن خواهم گفت. وی اظهار کرد: 
ما معتقدیم نباید به مقدسات س��ایر ادیان توهین کرد و این راهم 

جایز نمی دانم.

معارف

توهین به مقدسات مسلمین 
جایز نیست 

سخنگوی کارگروه اکران درباره اطالعیه ممنوعیت اکران فیلم ها قبل از موعد مقرر و همچنین مسئله تبلیغات 
زودهنگام آثار توضیح داد. غالمرضا فرجی درباره تخلف برخی از صاحبان فیلم ها که زمان های قطعی نشده 
اکران آثارش��ان را رس��انه ای می کنند به مهر گفت: کارگروه اکران موظف است براساس آیین نامه شورای 
صنفی نمایش عمل کند و آیین نامه نیز چارچوب و ضوابطی دارد که همه ما موظف هستیم به آن پایبند باشیم. 
اینکه برخی صاحبان فیلم ها زمان اکران فیلم خود را پیش از قطعی شدن قانونی اعالم کرده و به تبلیغات در 
فضای مجازی می پردازند از موارد نقض قانون اس��ت. وی افزود: آنچه که در آیین نامه درباره اکران فیلم ها 
آمده این اس��ت که وقتی فیلمی در سرگروهی در حال اکران است، فیلم بعدی به هیچ دلیلی نمی تواند زودتر 
از زمان اعالم شده اکران شود. اگر قرار است در شرایط خاص اکران فیلمی زودتر باشد، کارگروه اکران آن را 
بررسی می کند و با در نظر گرفتن چارچوب آیین نامه نظر خود را از سوی سخنگوی کارگروه اعالم می کند. 
سخنگوی کارگروه اکران توضیح داد: از طرف دیگر توزیع کننده فیلمی که قرار است برای فیلم خود تبلیغ یا 
روزشمار اکران بگذارد، می تواند با کارگروه اکران هماهنگی کند تا نه آسیبی به فیلم در حال اکران وارد شود 
و نه فیلمی که قرار است اکران شود، دچار تخلف شود. وی با یادآوری آیین نامه اکران بیان کرد: آیین نامه این 
مس��ئله را به صراحت اعالم می کند که فیلم در حال اکران بعد از پایان بازه رسمی اکران در صورتی که کف 
فروش داش��ته باشد می تواند به اکران خود ادامه دهد. گاهی از سوی تهیه کننده و توزیع کننده شرایط اکران 
فیلم های روی پرده پیش بینی می شود و بر اساس آن تبلیغ می کنند که مسئولیت این پیش بینی و تبلیغات 

برعهده خود صاحب فیلم و توزیع کننده است.

سینما

مدیر عامل انتش��ارات س��وره مهر با اش��اره به اینکه طرح معرفی برگزیدگان پوی��ش مردمی انتخاب 
بهترین های دفاع مقدس به ابتکار همکاران ما در سوره مهر الکترونیک اجرایی شد، گفت: برنامه های 
متع��ددی برای انتخاب کتاب های برتر در موضوعات و عرصه های مختلف برگزار می ش��ود؛ از این رو 
دوس��تان در سوره مهر بنا را بر این گذاشتند که بهترین های دفاع مقدس را از مخاطبان انتشارات سوره 
مهر نظرس��نجی کنند که ١۳۸٠ نفر از طریق اینس��تاگرام و وب سایت س��وره مهر در این نظرسنجی 

شرکت کردند.
عبدالحمید قره داغی در مراس��م تقدیر از برگزیدگان پویش مردمی انتخاب بهترین های دفاع مقدس 
با اش��اره به معیار انتخاب کتاب هایی که برای پویش مردمی انتخاب بهترین های دفاع مقدس انتخاب 

شدند، بیان کرد: انتشار بیش از ۲٠ بار معیار ما برای انتخاب کتاب بود.
وی ب��ا بیان اینکه نویس��ندگانی در پویش مردم��ی بهترین های دفاع مقدس انتخاب ش��دند که تیراژ 
کتاب هایش��ان باال بود، ادامه داد: در نهایت دو کتاب »دختر شینا« و کتاب »دا« انتخاب شدند که کتاب 

»دا« در فاصله کمی از دختر شینا قرار گرفت.
وی افزود:بهترین نویسنده مرد این پویش حمید حسام با ٥۴٠ رای و بهترین نویسنده زنان بهناز ضرابی 

زاده با ٧٠۶ رای بودند.
مدیرعامل انتشارات سوره مهر خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم در سال آینده کتاب های ناشران دیگر را 
در پویش انتخاب بهترین های دفاع مقدس وارد کنیم تا ارزیابی روی کتاب های این حوزه داشته باشیم.

   تصویربرداری فاز دوم س��ریال »بچه مهندس« به کارگردانی علی غفاری به روزهای پایانی رسید. سعید سعدی تهیه کننده سریال »دختر شینا« و »دا« برگزیدگان پویش مردمی دفاع مقدس 
»بچه مهندس« در گفت وگو با فارس، با اشاره به روزهای پایانی تصویربرداری فاز دوم این سریال گفت: تصویربرداری فصل دوم سریال 
»بچه مهندس« تا ده روز دیگر به پایان می رسد و با وقفه ای کوتاه فصل سه را مقابل دوربین می بریم. وی درباره اینکه آیا قرار است این 

سریال در ماه رمضان سال آینده پخش شود، افزود: هنوز در مورد زمان پخش هیچ خبری به ما اعالم نشده است. 

   سیدمسعود ش��جاعی طباطبایی با آثار کاریکاتور خود در قالب نمایشگاه کاریکاتور »دونالد سلمان« به اصفهان می رود. نمایشگاه 
کاریکاتور »دونالد سلمان« با موضوع استکبارستیزی با آثاری از سید مسعود شجاعی طباطبایی پنج شنبه ۸ آذر ماه افتتاح می شود. این 
نمایش��گاه ش��امل ۸٥ اثر کاریکاتور از این هنرمند است که با تکنیک و ابعاد آزاد ارائه می ش��وند. نمایشگاه »دونالد سلمان« که به نقد 
سیاس��ت های آمریکا و دولت دونالد ترامپ و عربستان می پردازد پیش از این و در آبان ماه در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری تهران 

به نمایش درآمده بود.

   یک انبار دیگر از کتاب های قاچاق در محدوده خیابان آزادی کشف شد. بر اساس اعالم کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و 
مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، روز دوشنبه یک باب انبار حاوی کتاب های قاچاق در محدوده خیابان آزادی کشف شد. 

کتاب های قاچاق ضبط شده توقیف و انبار مذکور پلمب شد و صاحب آن تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

   رادیو نمایش امروز در برنامه زنده »گیومه« به موضوع »فیلم دیدن« می پردازد. برنامه زنده »گیومه« که هر روز به مدت ۲ ساعت از 
شبکه رادیویی نمایش پخش می شود، امروز چهارشنبه هفتم آذرماه با دعوت از دبیران جشنواره سینمایی مقاومت و حقیقت و همچنین 

با حضور کارگردانان سینما به موضوع »فیلم دیدن« خواهد پرداخت.

تیترواره

تذکر کارگروه اکران به صاحبان فیلم های در آستانه اکران

کتاب

درحال�ی ک�ه بی�ش از دوم�اه از آغ�از 
سال تحصیلی جدید می گذرد، اما به نظر 
می رس�د حواش�ی و انتقادها از ش�یوه 
برگزاری آزمون استعدادهای درخشان 
دوره اول متوسطه همچنان ادامه داد تا 
انجا ک�ه صحبت از احتم�ال غربالگری 
مج�دد ای�ن دانش آموزان ب�رای ادامه 
تحصی�ل در پایه هش�تم به می�ان آمده 

است.

 یکسان بودن سئواالت با آزمون ریون
بهمن ماه سال گذشته بود که رضوان حکیم زاده، 
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
عنوان کرد؛ براساس تصمیم شورای عالی آموزش 
و پرورش آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و 
تیزهوشان از این پس برگزار نمی شود. آنچه که 
انتقادات زیادی از سوی خانواده های دانش آموزان 
تیزه��وش و کارشناس��ان آموزش��ی را به همراه 
داشت تا اینکه سرانجام فروردین ماه سال جاری 
اعضای ش��ورای عالی انقالب فرهنگی با طرح 
حذف آزمون ورودی دبیرس��تان های دوره اول 
تیزهوشان مخالفت کردند و به این ترتیب آزمون 
عمومی دبیرستان های دوره اول امسال همانند 

سال های گذشته برگزار شد.
اما ب��ا پایان آزمون مذکور، داوطلبان از یکس��ان 
بودن س��ئواالت با آزمون ریون خبر دادند، اینکه 
تاحدی س��ئواالت آزم��ون در کتاب های کمک 
آموزش��ی برخی موسس��ات خصوصی وسایت 
ریون با پاسخ تشریحی قابل دسترسی بود و حتی 
داوطلبان روزهای قبل از آزمون با یکبار سرچ در 
فضای مجازی برای سئواالت هوش می توانستند 
به کل س��واالت آزمون روز گذشته دست یابند. 
آنچه که اعتبار آزمون را زیر سئوال برد. البته ماجرا 
از زمانی شکل جدی تری به خود گرفت که فاطمه 

مهاجرانی، رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای 
درخشان هک دودستگی دانش آموزان مدارس 
س��مپاد، صحبت های آن ایام منتق��دان را تأیید 
کرد، موضوعی که پیامد آن  تحصیل دو دس��ته 
از دانش آموزان در مدارس س��مپاد ب��ود. اینکه 
دانش آموزان با س��طح هوشی متوسط و ضعیف 
هم توانستند به این مدارس راه یابند. روندی که 
واکنش هایی را نیز از سوی نمایندگان مجلس به 
همراه داشت. به طور مثال سیدجواد ساداتی نژاد، 
عضو کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از نحوه 
برگزاری آزمون ورودی مدارس س��مپاد در سال 
جاری، اذعان کرد که باید س��اختار و سازوکاری 
طراحی شود که انتخاب ها اصولی و علمی باشد و 
افرادی ذی حق با هوش باالیی به مدارس سمپاد 
راه یابند. زیرا در صورت ورود دانش آموزان به این 
مدارس، فرآیند پرورش دانش آموزان مستعد نیز 
دچار اختالل می شود، چراکه توان یادگیری آنها 

با سایر دانش آموزان متفاوت است.

 اجحاف در حق دانش آموزان باهوش
از سوی دیگر برخی از کارشناسان آموزشی نیز با 
تاکید بر اینکه آزمون ریون منس��وخ شده است و 
سئواالتش نیز استاندارد نیست، تعجب خود را  از 
این موضوع بیان کردند که واقعا آموزش وپرورش 

بر چه اساسی آن را مالک پذیرش دانش آموز در 
پایه هفتم مدارس سمپاد قرار داده است. زیرا که 
برگزاری آزمون با این شرایط که به لحاظ اعتبار 
و روایی دچار مش��کل بود باعث اجحاف در حق 
دانش آموزان باهوش ش��د و  شرایط به گونه ای 
پیش رفت که برخی دانش آموزان که توانمندی 
هوشی باالیی نداشتند با داشتن داشتن سواالت 
آزمون ریون، توانستند وارد مدارس سمپاد شوند.

 دودستگی آنقدرها هم جدی نیست
با این وجود اما به نظر می رس��د؛ حمید رحمانی، 
معاون مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان 
و دانش پژوهان نظر دیگری دارد. به اعتقاد وی 
دودستگی دانش آموزان پایه هفتم مدارس سمپاد 
آنقدرها هم جدی نیست، حتی در بازدیدهایی که 
به صورت موردی از چند مدرس��ه دوره متوسطه 
اول شهر تهران انجام شده است، هیچ شکایتی 

از سوی مدیران مطرح نشده است.

 هدف، حذف موسسات مافیایی
این موارد درحالی چندماهی است به موضوعی 
قابل تامل در خصوص مدارس سمپاد تبدیل شده 
است که محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون 
 آموزش مجل��س برای��ن باور اس��ت که هدف 

وزیر آموزش و پرورش حذف مدارس س��مپاد و 
نمونه دولتی نبود، بلکه حذف موسسات و مافیایی 
بود که دانش آموزان برای پذیرش در این مدارس 
ناچار به ثبت نام در آنها می شدند. به این دلیل که 
برخی موسسات با برگزاری کالس های آموزشی 
برای آزمون های ورودی مدارس سمپاد و نمونه 
دولتی در می��ان دانش آموزان رخنه کرده بودند و 
با شیوه هایی خاص تست زنی را به دانش آموزان 
تدریس می کردند تا بتوانند در آزمون های ورودی 
مدارس پذیرفته ش��وند. با این وجود اما مروری 
بر آنچه که تا کنون مطرح ش��ده اس��ت، حداقل 
ای��ن ذهنیت را ایج��اد می کند که تغیی��ر در این 
رویه نه تنها نتوانس��ته در این زمینه موفق عمل 
کنند، بلکه اگر این ش��یوه ارائه س��ئواالت ادامه 
یابد، به نوعی موجب ش��ده تا موسس��ات مذکور 
بتوانن��د جای بیش��تری می��ان خانواده  ها برای 
خود باز کنند. موضوع مه��م دیگری که نباید از 
آن غافل ش��د این اس��ت که نمی توان با آزمونی 
دو س��اعته توانایی دانش آموزان را سنجید و باید 
نحوه انتخاب و گزینش دانش آموزان برای ورود به 
مدارس سمپاد تغییر کند. اصلی مهم که سید حمایت 
میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس بر آن 
تاکید دارد.نتیجه این دلنگرانی ها سرانجام اما این شده که 
رحمانی اعالم کرده است؛ با توجه به نگرانی برخی 
معلمان نسبت به وضعیت و سطح استعدادی متفاوت 
دانش آم��وزان ورودی پایه هفتم، پیش��نهادی به 
وزارتخانه ارائه شده و اگر با آن موافقت شود، در پایان 
سال تحصیلی غربالگری از دانش آموزان ورودی 
پایه هفتم امسال برای ورود به پایه هشتم صورت 
گیرد. به این ترتیب به نظر می رسد حداقل بخشی 
از تالش ها برای بهبود آموزش به دانش آموزان 
دارای اس��تعدادهای برتر و حذف موسس��ات و 
مافیای کنکور چندان نتیجه بخش نبوده است، 
این در حالی اس��ت که اگر ت��الش برماندگاری 
مدارس سمپاد است باید نحوه انتخاب و گزینش 
دانش آموزان برای ورود به این مدارس تغییر کند 
و براساس چارچوب های اصولی و علمی تعریف 

و اجرایی شود.

احتمال غربالگری دوباره دانش آموزان سمپاد
»حمایت«ازادامهحاشیههایآزموناستعدادهایدرخشانگزارشمیدهد

تقویت خطوط امدادرسانی هوایی در پایتخت
رییس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه دعا کنیم تا 
در تهران زلزله نیاید، گفت: امکان ایجاد خطوط ارتباط زمینی 
برای امدادرسانی در زمان حادثه تهران وجود ندارد اما خطوط 

امدادرسانی هوایی در این شهر تقویت شده است.

اسماعیل نجار، در حوادث طبیعی تهران به ویژه زلزله را جزء حوادث بزرگ 

و پیچیده بیان کرد و ادامه داد: جمعیت ساکن و در رفت وآمد تهران بیش 
از ١٠ میلیون نفر است که برای امدادرس��انی در طول روز و شب برنامه 

متفاوتی بررسی و مطالعه شده است.
 وی ب��ا بیان اینکه باید دعا کرد که در ته��ران حادثه ای رخ ندهد، افزود: 
تمام دس��تگاه های اجرایی برای آمادگی کامل با حوادث طبیعی و زلزله 
برنامه ریزی های مدونی را در دستور کار خود قرار داده اند.  وی خاطرنشان 

کرد: ساخت وس��از در تهران دارای اهمیت بس��یاری است و باید بر این 
موضوع نظارت کامل و دقیقی صورت گی��رد و از این موارد می توان به 
مصوبه شورای عالی شهرسازی مبنی بر عدم ساخت وساز روی گسل ها و 
مقاوم سازی ساختمان های مهم و حساس اشاره کرد.  نجا ر گفت: طبق 
برنامه ریزی ها قرار بر آن اس��ت تا در زمان حادثه احتمالی از ۳٠ اس��تان 

برای کمک رسانی به تهران به کار گرفته شود.

الهامصادقی
گروهاجتماعی
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بخش رسانه ای دفتر »سعد الحریری« نخست وزیر مأمور به تشکیل 
کابینه لبنان با صدور بیانیه ای، خبر مرتبط با مبنی بر مخالفت این کشور 
با کمک تسلیحاتی روسیه را تکذیب و آن را نادرست خواند. به گزارش 
روزنامه »الجمهوریه«، دفتر الحریری تأکید کرد که لبنان موافقت خود را 
به طرف روسی اعالم کرده و قرار است تسلیحات اهدایی در اختیار پلیس 
لبنان )نیروی امنیت داخلی( وابسته به وزارت کشور قرار گیرد. روزنامه 
االخبار لبنان روز دوشنبه خبر داده بود که این کشور با فشار آمریکا کمک 
تسلیحاتی روسیه به ارزش 5 میلیون دالر را رد کرده است. این روزنامه 
نوشت که لبنان چندی پیش از روز استقالل این کشور )پنجشنبه یکم 
آذر( با ارسال نامه ای رسمی به بخش نظامی سفارت روسیه در بیروت، 
مخالفت خود را با پذیرش کمک تسلیحاتی روسیه اعالم کرده است. به 
نوشته این روزنامه، این مخالفت با این بهانه صورت گرفت که تسلیحات 
ارسالی از روسیه با سالح هایی که ارتش لبنان استفاده می کند ازنظر فنی 
مطابقت ندارد. االخبار خاطرنشان کرد مخالفت لبنان به ظاهر با دالیل 

فنی صورت گرفته اما محتوای آن سیاسی بوده است.

 
یک روزنام��ه عبری زبان هدف دیگر رئیس جمهوری چاد از س��فر به 
اراضی اشغالی پس از ۴۴ سال و تقویت روابط خود با رژیم صهیونیستی را 
فاش کرد. نشریه »اسرائیل الیوم« به نقل از سایت عبری زبان "دبکا" در 
گزارشی به مسائل پوشیده سفر اخیر ادریس دبی، رئیس جمهوری چاد 
به اراضی اشغالی و تقویت روابط خود با رژیم صهیونیستی پرداخت. این 
نشریه نوشت: رئیس جمهوری چاد در تالش است تا به واسطه تقویت 
روابط کشورش با اسرائیل به مشارکت تل آویو در جنگ علیه دو گروه 
تروریس��تی القاعده و داعش در سراسر قاره آفریقا دست یابد و آن را به 
تالش های آمریکا و فرانسه در این منطقه ملحق کند. این سایت ادامه 
داد: ارتش ۲5۰ هزارنفری چاد مشغول جنگ در سه جبهه در نزدیکی 
مرزهای جنوبی لیبی به ویژه منطقه سرشار از منابع نفتی است، جایی که 
خط لوله انتقال این منابع به بنادر صادراتی در سواحل دریای مدیترانه 
ازآنجا عبور می کند. این نشریه در پایان گزارش خود نوشت: تل آویو آماده 
کمک های مختلف ازجمله نظامی، لجستیکی و اطالعاتی به ارتش چاد 

در این سه جبهه است.

 
رئیس جمهوری سوریه در سخنانی تقویت فعاالن بخش رسانه را عامل 
اساسی برای تقویت و استواری جوامع عربی دانست. به نوشته روزنامه 
مصری »الیوم السابع«، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در جریان دیدار 
با هیئتی از اعضای دبیرخانه عمومی اتحادیه خبرنگاران عرب عنوان 
داش��ت: حفاظت و تقویت از فعاالن بخش رسانه عامل اساسی برای 
حفاظت و تقویت ملت هاست، چراکه در درجه اول جنگ های خارجی 
فکری و رسانه ای بوده و رسانه ها حامل حقیقی ابزار فکری این جنگ ها 
هستند. وی افزود: آنچه از دهه ها قبل از سوی خارج انجام می شود بازی با 
مفاهیم است و به عبارت دیگر چالش اصلی که رسانه ها باید به آن بپردازند، 
آگاهی بخشی و مطرح کردن تمامی داده ها برای عامه مردم است تا این 
افراد توان تجزیه وتحلیل و دریافت درک آنچه پیرامونشان می گذرد را 
داشته باشد. بشار اسد تصریح کرد: رسانه ها باید اولین افرادی باشند که 
به معالجه شکاف های موجود در جوامع عربی به ویژه بحران هویتی که 
امروز در منطقه با آن مواجه هستیم می پردازند، بحران هویتی که غرب در 
سوءاستفاده از آن موفق بوده و از طریق ابزارهای رسانه ای خود توانسته که 
به جوامع ما نفوذ و در امور داخلی کشورهایمان مداخله کند. اعضای هیئت 
دبیرخانه عمومی اتحادیه خبرنگاران عرب در پایان نشست های خود در 
دمشق در بیانیه ای تأکید کردند: تصمیم اتحادیه خبرنگاران عرب این 
است که پیامی را به سراسر جهان بفرستد که سندیکاها و اتحادیه های 

مختلف عربی در کنار سوریه در جنگ با تروریسم می ایستند.

 
رئیس جمهوری آمریکا می گوید هش��دارهای دولت خود مبنی بر آثار 
سوء تغییرات اقلیمی بر آینده اقتصاد آمریکا را باور نمی کند. به گزارش 
روزنامه »گاردین«، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، گزارش دولت 
خود مبنی بر هشدار پیرامون تغییرات اقلیمی را رد کرد و گفت: آن را باور 
نمی کنم. این گزارش درباره بی ثباتی اقتصادی آمریکا در صورت تداوم 
گرمای ناشی از آلودگی گلخانه ای، هش��دار داده بود. ترامپ دراین باره 
گفت: من این گزارش را دیده و بخش هایی از آن را خوانده ام. خوب است 
اما من آن را باور نمی کنم. در گزارش دولت واشنگتن، خسارت ناشی از 
تغییرات اقلیمی صدها میلیارد دالر و به قیمت جان هزاران قربانی برآورد 
شده است. این در حالی است که ترامپ سال گذشته از توافق آب و هوایی 
پاریس خارج و مدعی شد آمریکا نمی تواند تا موعد مقرر )سال ۲۰۲۰( 

تعهدات ذکر شده در پیمان را برآورده کند.

 
از هر ۱۰ نفر آمریکایی 6 نفر عملکرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را 
قبول ندارند. به گزارش روزنامه »واشنگتن پست«، همواره میزان نارضایتی 
از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا باال بوده است. درحالی که 6۰ درصد از 
عملکرد ترامپ ناراضی بودند تنها ۳۸ درصد از عملکرد وی راضی هستند. 
در نظرسنجی های گالوپ همواره میزان نارضایتی حدود 5۰ درصد بوده و 
تاکنون چهار بار این درصد به 6۰ رسیده است. نظرسنجی هفتگی گالوپ با 

حضور ۱5۰۰ نفر بزرگ سال به طور هفتگی برگزار می شود.  

جلدروز

رئیس جمه��وری آمریکا معتقد 
اس��ت توافقی ک��ه بریتانی��ا را از 
اتحادی��ه اروپ��ا خ��ارج می کند، 
احتمااًل ناخواسته به تجارت میان 
لندن و واشنگتن آسیب بزند. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در 
این خصوص گفت: به نظر می رسد 
توافق بزرگی ب��رای اتحادیه اروپا 
باش��د. ما باید با جدیت این مسئله 
را بررس��ی کنیم که آیا بریتانیا اجازه 
تج��ارت دارد یا خی��ر. او افزود: خب 
می دانی��د، همی��ن االن، اگر نگاهی 
به این توافق بیندازید، آن ها احتمااًل 
قادر نباشند با ما تجارت داشته باشند و 

این اصاًل چیز خوبی نیست. فکر نمی کنم آن ها چنین چیزی را بخواهند. این 
بزرگ ترین جنبه منفی این توافق است. به نوشته روزنامه »تایمز«، امیدوارم 
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا بتواند کاری درباره آن انجام دهد. رهبر بریتانیا 
یکشنبه به ۱۷ ماه مذاکرات دشوار با بروکسل پایان داد و در نهایت توافقات 
برگزیت با ۲۷ رئیس کش��ور و دولت دیگر در اتحادیه اروپا را به امضا رساند. 
بااین حال، ترزا می ممکن اس��ت برای تأیید پارلمان کشورش با مشکالتی 
مواجه شود. دفتر نخست وزیر بریتانیا پافشاری کرده که توافق تازه "به روشنی" 
استقالل بریتانیا در زمینه سیاست تجاری را بیان می کند به طوری که این کشور 
در بستن موافقت نامه با سایر کشورها آزاد است. توافق خانم می با اتحادیه اروپا با 
انتقاد شدید نمایندگان پارلمان این کشور در روز دوشنبه مواجه شد. وی گفت 
که این توافق به نفع مردم بریتانیاست چون کنترل قوانین، پول و مرزها را به 
این کش��ور بازمی گرداند. می افزود که طرح در روز ۱۱ دسامبر در پارلمان به 
رأی گذاشته خواهد شد. هم زمان یک سخنگوی دفتر نخست وزیر بریتانیا در 
واکنش به اظهارات ترامپ گفت که توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که 
یکشنبه امضا شد، به بریتانیا اجازه خواهد داد وارد موافقت نامه های دوجانبه 
ازجمله با آمریکا شود. آمریکا بزرگ ترین مقصد صادرات برای محصوالت 
بریتانیایی است و حجم مبادالت تجاری دو کشور به میلیاردها پوند می رسد. 
بر اساس توافقی که در بروکسل به دست آمد، بریتانیا حداقل تا پایان "دوره 
انتقالی" یعنی در دسامبر ۲۰۲۰ مجبور است بر اساس مقررات فعلی اتحادیه 

اروپا به تجارت با آمریکا ادامه دهد.

گزارش

هلند
تظاهرات اعتراضی به کشتار مردم بی دفاع یمن توسط ائتالف تحت 
رهبری رژیم عربستان سعودی، در مقابل پارلمان هلند در شهر الهه 
برگزار شد. در این گردهمایی که با همکاری و فراخوان شمار متعددی 
از گروه های غیردولتی و سازمان های مردم نهاد هلندی ازجمله "نجات 
صلح"، "برنامه صلح الهه"، "پلتفرم زنان و صلح پایدار"، سازمان اسالمی 
رینموند"، "مجمع اهل بیت)ع( هلند" ، "انجمن گفت وگوی س��نی - 
شیعی"، "بنیاد صلح آیندهوون"، "گروه زنان هلندی دارفور" و "شورای 
صلح انسانی" برگزار شد، تجمع کنندگان مراتب اعتراض و ناراحتی خود 
را نسبت به وضعیت جاری مردم یمن ابراز کردند. شرکت کنندگان در 
این تجمع، با در دست داشتن پالکاردهایی از تصاویر قربانیان حمالت 
وحشیانه ائتالف به رهبری سعودی، ضمن محکوم کردن این جنایات، 
خواستار توقف جنگ ناعادالنه علیه غیرنظامیان یمنی، رفع محاصره 
غیرانس��انی و ارسال کمک های فوری غذایی و درمانی برای کودکان 
یمنی شدند. تظاهرکنندگان همچنین از کشورهای اروپایی خواستند 
تا فروش تسلیحات به عربستان س��عودی را متوقف کنند و نسبت به 
محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی که مسبب قتل صدها هزار تن از 
مردم بی گناه یمن ازجمله زنان و کودکان هستند، مسئوالنه عمل کنند. 
در همین رابطه روزنامه ان .آر.سی هلند اخیراً فاش کرد، اگرچه تحت فشار 
پارلمان هلند، دولت این کشور از سال ۲۰۱6 صادرات سالح به عربستان 
سعودی را ممنوع کرده است، بااین حال 6 شرکت بزرگ بیمه هلندی در 5 
شرکت غربی صادرکننده سالح به عربستان سعودی حدود ۳/6 میلیارد 

یورو سرمایه گذاری کرده اند.
 

عکسنوشت

پس از دست به دست شدن عکس پادشاه سابق اسپانیا با ولیعهد عربستان 
که متهم به دست داشتن در قتل خاشقجی است، این مقام اسپانیا به شدت 
موردانتقاد قرار گرفت. این عکس که ابتدا روی صفحه توییتر وزارت خارجه 
عربستان قرار گرفت در برخی روزنامه های اسپانیایی منتشر شد و روزنامه 
روزانه "الموندو" این عکس را با تیتر "تصویر شرم آور" منتشر کرد. دو حزب 
چپ گرای تندرو و مخالف پادشاهی اسپانیا یعنی حزب "پودموس" و "متحد 
چپ" دیدار غیرمنتظره میان پادشاه سابق و ولیعهد در ابوظبی را موردانتقاد 
قرار دادند و یکی از اعضای برجس��ته پودموس در توییتر خود نوشت، این 

کار اهانتی به اسپانیا و مردم آن است.

تشکر انصار اهلل از حمایت های 
مردم منطقه از یمنی ها

رئیس کمیته عالی انقالب یمن از تمامی آزادگان در تونس، مصر، الجزایر 
و موریتانی به دلیل حمایت هایشان از مردم یمن تقدیر و تشکر کرد.

محمدعلی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقالب یمن اظهار کرد: افزایش 
شدت اعتراضات ملت های عربی نسبت به سفر محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان به برخی کشورهای عربی در پی مسؤولیت مستقیم او در جنگ 
علیه مردم یمن را با دقت دنبال می کنیم و در این راستا از تمامی آزادگان 
در تونس، مصر، الجزایر، موریتانی و دیگر کشورها که چنین موضع گیری 
را از سوی جامعه مدنی، حقوقی یا سیاسی، نهادها، احزاب و شخصیت های 
حقوقی اتخاذ کردند تقدیر و تش��کر می کنیم. طبق گزارش سایت العهد 
لبن��ان، الحوثی گفت: از این موضع گیری ها اس��تقبال می کنیم و آن ها را 
دلیلی برای آزادی و بیداری صاحبان آن ها می دانیم، آن ها شخصیت های 
ملی هس��تند که از دریافت پول در ازای س��کوت در برابر جنایاتی که در 
یمن رخ می دهد و یا چشم پوش��ی از مسائل حساس و سرنوشت ساز امت 
خودداری می کنند. رئیس کمیته عالی انقالب یمن افزود: ما این حرکت را 
اقدامی نتیجه بخش می دانیم که در زمان مناسب انجام شد، ما تأکید داریم 
باید صدای بلندی علیه هر مجرم و قاتل بشریت، کسی که به ملت ها حمله 
کرده و آزادی آن ها را زیر پا می گذارد، وجود داشته باشد زیرا سکوت در برابر 
استبداد و ظلم موجب گسترش آن می شود، همان گونه که شراره انقالب 
از تونس آغاز شد و به الجزایر، مصر و موریتانی رسید، ما بر این باوریم که 
این یک انقالب آگاهی برای بازگرداندن قطب نما به سمت درست علیه 
رژیم صهیونیستی و توطئه هایش در منطقه است و با یاری خدا این انقالب 

به زودی نتیجه خواهد داد.
این رهبر انصار اهلل یمن ادامه داد: ما از دولت های این ملت ها می خواهیم 
در کنار مردم یمن که همواره از حل بحران اس��تقبال می کنند، باشند. ما از 
همه می خواهیم به دوراز ف��روش موضع گیری ها در برابر مبالغ مالی و نیز 
تهدیدات ائتالف عربی به صدای ملت یمن گوش بدهند و این موضع گیری 
درست و به حق یمنی ها را به اجرا بگذارند و به این ترتیب به موضع گیری ها و 
خواسته های آزادانه و مردمی احترام بگذارند. وی در ادامه گفت: از ملت های 
عرب تشکر می کنیم و از نهادهای آن ها می خواهیم از مردم یمن حمایت 
کرده و به آن ها کمک کنند، ما از ائتالف عربی می خواهیم با متوقف کردن 
قتل عام یمنی ها، موضع گیری خود را دوباره ارزیابی کند، همه بهانه ها در 
برابر ندای صلحی که ما سر دادیم و کشورها و ملت ها خواستار آن هستند، 
بی اعتبار می ش��وند و ادامه این جنگ به منزله نقض دوباره تمامی اصول و 
قوانین بین المللی خواهد بود. الحوثی تأکید کرد: هر شیوه ای به جز توقف 
حمالت علیه یمن که رهبران ائتالف )عربی ضد یمن( برای بهبود وجهه 
خود در جهان در پیش گیرند، بی فایده خواهد بود و مخالفت های آش��کار 
با این س��فرها در واقع حامل این پیام آشکار است که این سفرها و 
دیدارها هرگز منجر به تقویت جایگاه حاکمیت عربس��تان و یا 
حاکمیت دیگر کش��ورهای متخاصم نخواهد شد بلکه موجب 
تقویت و گسترش خشم ملت های عربی علیه ریاض شده و خواهد 
شد، این خشم افزایش یافته و شامل همه ملت های جهان خواهد شد.

صدها تن از معترضان تونس��ی در پایتخت این 
کشور در اعتراض به سفر محمد بن سلمان ولیعهد 
عربس��تان س��عودی به تونس تظاهرات کردند. 
تظاهرکنندگان ش��عارهایی را علیه بن س��لمان 
سردادند که از جمله آن »ای سلمان، ای قصاب 
ای مزدور آمریکایی ها« بود. معترضان همچنین 
شعارهایی در مخالفت با سیاست های عربستان 
سعودی در منطقه از جمله جنگ یمن، بازداشت 
مخالفان و قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد 

عربستانی سردادند.
سندیکای روزنامه نگاران تونسی نیز اعالم کرده 
که شکایتی را علیه س��فر محمد بن سلمان ارائه 

کرده است.
گروه ه��ای تونس��ی مخالف با س��فر محمد بن 
سلمان کنفرانسی مطبوعاتی را در مقر سندیکای 
روزنامه نگاران برگزار کردند. مس��عود رمضانی 
رئیس همایش حقوق اقتص��ادی تونس در این 
کنفرانس مطبوعاتی گفت: جنگ یمن همچنان 
ادامه دارد و نقش عربستان سعودی در این جنگ 
بعد از جنایت قتل جمال خاش��قجی برجس��ته تر 
شده اس��ت. ما از موضع رسمی تونس که اعالم 

کرده از س��فر محمد بن سلمان استقبال می کند 
خرسند نیستیم.

نائل��ه الزغالن��ی از فعاالن تونس��ی نی��ز گفت: 
همچن��ان تعداد زی��ادی از زنان عربس��تانی در 
زن��دان هس��تند و هیچ گونه حقوق��ی ندارند. ما 
نمی خواهیم خ��اک تونس ب��ا اره ای که محمد 
بن س��لمان جسد جمال خاش��قجی را با آن مثله 
کرده آلوده ش��ود. همچنین اعتراضات در سایر 
کش��ورها در مخالفت با س��فر محمد بن سلمان 
همچنان ادامه دارد. گروه ها، احزاب، سندیکاها و 
شخصیت ها در الجزایر و موریتانی مخالفت خود 
را با این س��فر اعالم کرده اند. در مصر نیز کمیته 
ملی مقاومت در برابر عادی سازی روابط مخالفت 
خود را با س��فر محمد بن سلمان اعالم کرد. این 
کمیته جنایت های بن سلمان علیه مردم یمن را 
محکوم و تاکید کرد: جزایر تیران و صنافیر متعلق 

به مصر هستند.
ح��زب رفاه موریتانی نیز ضم��ن اعالم مخالفت 
با سفر محمد بن سلمان نقش ولیعهد عربستان 
سعودی در جنگ سوریه و یمن و تالش برای از 
بین رفتن مساله فلس��طین را محکوم کرد. این 

حزب اعالم کرد: این س��فر تالش��ی برای پاک 
کردن دس��تان آل��وده به خون ک��ودکان و زنان 
عرب است.  همچنین خبرها حاکی از آن است که 
مراکش، بن س��لمان را نپذیرفت.  بحرینی ها هم 

تصویر بن سلمان را هم به آتش کشیدند. 
در همین حال روز گذش��ته وزی��ر خارجه ترکیه 
اعالم کرد که ولیعهد عربستان در تماسی تلفنی 
خواستار دیدار با اردوغان در حاشیه نشست جی 

۲۰ شده است.
مولود چ��اووش اوغل��و وزیر خارج��ه ترکیه در 
گفت وگو ب��ا روزنام��ه زوددویچه اع��الم کرد: 
محمد بن سلمان در یک تماس تلفنی درخواست 
کرده است که در حاش��یه جی ۲۰ با رجب طیب 
اردوغان رییس جمهور ترکیه دیدار و گفت وگو 
کند و اردوغان در پاس��خ اعالم کرده اس��ت که 
این درخواست را بررسی خواهد کرد. با این حال 
وی ادامه داد: در حال حاض��ر هیچ دلیلی وجود 
ندارد که با ولیعهد عربس��تان دیدار انجام نشود. 
وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت: بس��یاری بر 
این باورند که ولیعهد عربس��تان مس��ئول قتل 
خاش��قجی اس��ت. ما معتقدیم قاتل خاشقجی 

سرخود عمل نکرده است.

    جزییات جدید از همکار ترک 
قاتالن خاشقجی

روز گذشته اما دادس��تان کل ترکیه در استانبول 
اعالم کرد، بررس��ی اطالعات مشخص می کند 
شهروند س��عودی به نام »محمد احمد الفوزان« 
به مظنونان قتل جمال خاشقجی در سر به نیست 
کردن جس��د این روزنامه نگار س��عودی کمک 
کرده و تیم تحقی��ق و تفحص دو ویالی متعلق 
به الفوزان را در استان یالوا شناسایی کرده است.

دادستان کل ترکیه اظهار کرد، »منصور عثمان 
ابا حس��ین« یکی از ۱5 مظنون ب��ه قتل جمال 
خاش��قجی، روزنامه نگار منتقد سعودی یک روز 
قبل از کشته شدن جمال خاش��قجی با الفوزان 
در یکی از دو ویالیی که در روس��تای س��امانلی 
در استان یالوا در جنوب اس��تانبول واقع و مورد 
تفتیش قرار گرفته است، تماس برقرار کرده بود. 
الجزیره به نق��ل از بیانیه دادس��تانی کل ترکیه 
گزارش داد، الفوزان تاجر س��عودی مقیم ترکیه 
در س��ر به نیست کردن جسد خاش��قجی بعد از 
کشتن و مثله کردن جسدش توسط تیم سعودی 
در داخل کنس��ولگری عربستان در استانبول در 
تاریخ دوم اکتبر دست داشته است. دادستان کل 
ترکیه ضمن فاش کردن هویت این همدس��ت 
محلی که با تیم ترور همکاری داشته آورده است، 
تیم ترور با او برای رهایی از شر جسد خاشقجی 

هماهنگ کرده بود.
این افشاگری دو عنصر از عناصر روایت مقامات 
سعودی را درباره قتل خاشقجی زیر سؤال می برد، 
اول اینکه جوخه مرگ به نیت قتل خاشقجی به 
اس��تانبول آمده بود و دوم اینکه همدست محلی 
آنطور که ریاض مدعی شده بود ترکیه ای نبوده 

بلکه تابعیت سعودی داشته است.
خبرگ��زاری آناتول��ی ترکی��ه نیز گ��زارش داد، 
ادعاهایی وجود دارند مبنی بر اینکه الفوزان بعد از 
تماس با مظنونان ترکیه را ترک کرده و تقریباً از 

دو ماه پیش بازنگشته است.
الجزی��ره نیز در ادام��ه آورده اس��ت، تفتیش دو 
ویالی متعلق به الفوزان همچنان ادامه دارد و تیم 
تحقیقات جنایی به دنبال سرنخ های جدید است. 
تیم تحقیق��ات و پلیس و نیروه��ای ژاندارمری 
تدابیر امنیتی گسترده ای را در اطراف این دو ویال 
لحاظ کرده اند و نیروه��ای پلیس و اطفاء حریق 
در حال جستجوی مکان با مشارکت سگ های 
آموزش دیده و پهپاد هستند و یک چاه نزدیک به 

باغ یکی از ویالها را تفتیش کرده اند.

اعتراضاتدرتونس،الجزایر،بحرینوموریتانیعلیهسفرولیعهدسعودیباالگرفت

 اعتراضات مردم  در کشورهای مختلف در مخالفت با سفر محمد بن سلمان همچنان ادامه دارد. ولیعهد سعودی تالش 
گروه

داش�ت تا با این سفرها از میزان فش�ار افکار عمومی و همچنین سران کش�ورهای جهان علیه خود بکاهد اما به نظر بینالملل
می رسد این سفر به بهانه جدیدی برای ابراز خشم مردم در بسیاری از کشورهای مسلمان علیه او تبدیل شده است. 
در همین حال وزیر امور خارجه ترکیه نیز اعالم کرده اس�ت که بن س�لمان برای حل و فصل پرونده قتل خاشقجی به 

دنبال دیدار با اردوغان است.

بنسلمانبازهمدربنبست

چهرهخبر

پارلمانانگلیس11دسامبردربارهتوافقبرگزیترأیگیریمیکند
در پی توافق به دس�ت آمده درباره خروج انگلستان از اتحادیه 
اروپا، پارلمان بریتانیا اواسط ماه آینده میالدی درباره این توافق 

رأی گیری خواهد کرد.

بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، این زمان را »ترزا می« نخست وزیر بریتانیا 
در جریان سخنرانی در جمع نمایندگان پارلمان اعالم کرد. می در این مورد 
گفت که مجلس عوام تصمیم گیری می کند تا آیا خواست مردم این کشور 
را در زمینه برگزیت دنبال کند یا خیر. وی بار دیگر خواستار حمایت از توافق 
به دست آمده شد. »جرمی کوربین« رهبر حزب کارگر انگلیس از توافق 
یاد شده به عنوان نوعی خودزنی یاد کرد. با این حال نمایندگان تقریباً گزینه 

دیگری نداشتند که به دلیل آن توافق را رد کنند.
پس از مدتها رایزنی سرانجام، »دونالد تاسک« رئیس شورای اروپا روز 

)پنجشنبه( خبر داد، بروکسل و لندن درباره پیش نویس آینده روابط دو 
جانبه بعد از برگزیت توافق کرده ان��د که این توافق نهایی کردن توافق 
برگزیت را طی هفته پیش رو ممکن می کند. رئیس ش��ورای اروپا گفت 
که بیانیه سیاسی درباره چگونگی آینده روابط تجاری، امنیتی و مسائل 
دیگر در اصول مورد توافق طرفین قرار گرفته است. لندن و بروکسل به 
دنبال روابط وسیع بعد از مارس سال ۲۰۱۹ و وقوع برگزیت هستند و قرار 
است بیانیه سیاس��ی روز یکشنبه آینده در نشست اعضای اتحادیه اروپا 
امضا ش��ود. مردم بریتانیا )انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی( سال 
۲۰۱6 رأی به خروج از اتحادیه اروپا داده بودند و با آغاز مذاکرات خروج 
در سال ۲۰۱۷ مهلت دو ساله برای خروج دارند که ماه مارس ۲۰۱۹ این 
مهلت به پایان می رسد. روز دوشنبه اما نخست وزیر انگلیس هشدار داد 
که مخالفت نمایندگان پارلمان کش��ورش با این سند، اوضاع را به نقطه 

اول بازمی گرداند.
»ترزا می« در س��خنانی برابر قانون گذاران انگلیسی، توافقنامه برگزیت 
را بهترین سند ممکن خواند که به آرای مردم این کشور احترام می گذارد. 
نخست وزیر انگلیس به مزایای توافق به دست آمده پرداخت و گفت: این 
تواف��ق کنترل مرزها را به داخل بازمی گرداند، تردد آزاد نیروی کار را برای 
همیشه متوقف می کند و به دولت اجازه می دهد تا نظام مهاجرتی جدیدی 

را بر اساس مهارت افراد راه اندازی کند.
وی توضیح داد: بر اساس توافق یادشده، برتری قوانین اروپایی در انگلیس 
به پایان می رس��د و بدین ترتیب قوانین در مجلس عوام وضع ش��ده و از 
سوی دادگاه های انگلیس به اجرا گذاشته می شود. ارسال حق اشتراک به 
نهادهای اروپا نیز به گفته »می« متوقف شده و »به جای آن می توانیم پول 

مالیات دهندگان را صرف اولویت های داخلی کشور کنیم.«

عمرانخان:دیگردرهیچجنگتحمیلی
مبارزهنمیکنیم

احتمالنامزدیسندرز
برایانتخابات2020

نخست وزیر پاکستان ضمن متعهد شدن به اینکه کشورش دیگر در هیچ جنگ تحمیلی در داخل خاک پاکستان 
مبارزه نخواهد کرد، تاکید کرد هیچ کشور دیگر و نیروهای مسلحشان به موفقیت هایی که اسالم آباد و نیروهای 
مسلحش در مبارزه با تروریسم دست یافتند، نایل نیامده اند. عمران خان، نخست وزیر پاکستان به همراه ژنرال 
قمر جاوید باجوا، رئیس ستاد ارتش پاکستان، فرماندار و رئیس دولت ایالت خیبر پختونخوا و وزرای کلیدی فدرال 
و ایالتی روز دوشنبه به میران شاه سفر کردند. به گزارش روزنامه نیشن، این نخستین سفر عمران خان به این 
منطقه قبیله ای در وزیرستان شمالی بود؛ جایی که نخست وزیر پاکستان در جریان 
سخنرانی خود وعده تعدادی پروژه اجتماعی، اقتصادی و آموزشی را برای این 
منطقه مطرح کرد. عمران خان در این سخنرانی گفت: پاکستان یکبار در یک 
جنگ تحمیلی در داخل کش��ورش مبارزه کرده و بهای سنگینی را چه از نظر 
نیروی انسانی و چه از نظر مالی متحمل شد. وی با اشاره به جنگ تحت رهبری 
آمریکا علیه تروریسم که بارها اعالم کرده "این جنگ ما نیست"، افزود: 
ما دیگر در هیچ جنگ تحمیلی در داخل کشورمان مبارزه نخواهیم 
کرد. وی در این بین تاکید کرد که پاکستان خواهان صلح در ورای 
مرزهای خود از جمله افغانستان است و نقش خود را در کنار دیگر 

ذی نفعان در روند صلح افغانستان ایفا خواهد کرد.

برنی سندرز که به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فکر می کند، معتقد است شکست ترامپ، 
مقابله با لفاظی های تنفرآمیز و تفرقه افکن او و همچنین اتحاد کشورش اهمیت باالیی دارد.

س��ناتور برنی سندرز در مصاحبه با برنامه دیدگاه ای بی سی گفت به کاندیداتوری برای ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ فکر می کند تا دونالد ترامپ را از کاخ س��فید بیرون کند. سندرز گفت: قطعا ریاکاری است که اگر به 

شما بگویم به آن فکر نمی کنم. نامزدهای خوب دیگری هم آن بیرون هستند که اکثر 
آنها از دوستانم هستند. معتقدم آنچه اکنون بسیار اهمیت دارد این است که ترامپ، 

لفاظی تنفرآمیز او و تفرقه افکنی او شکست بخورد و ما با احترام به عنوان یک 
کشور متحد ش��ویم. این سناتور دموکرات از منتقدان سرسخت ترامپ است 
که پیشتر او را "نژادپرست ترین ، جنس��یت گراترین، مخالف همجنسگرایی 

و متعصب تری��ن رئیس جمهوری در تاری��خ" توصیف کرده 
بود. س��ندرز گفت: آنقدر کار انجام نشده باقی مانده است 
که ما زمان��ی برای گوش  دادن به حرف های کس��ی که 
تالش دارد میانم��ان اختالف افکنی کند، نداریم. وظیفه 
رئیس جمهوری ما این است که در این دوران های سخت 

مردم را متحد کند نه اینکه میان مردم تفرقه بیندازد.

بعد از درگیری های نظامی بین ش�ناورهای نیروی دریایی 
اوکراین و روس�یه، دوش�نبه شب جلسه ش�ورای امنیت در 
این خصوص تشکیل شد اما نتوانست به نتیجه مشخصی 
در این خصوص برسد. درخواست روسیه از شورای امنیت 
برای تشکیل جلسه در اولین اقدام با رای منفی این اعضا رد 
شد اما درخواس�ت کی یف باعث تشکیل جلسه دوم در این 

خصوص شد . 

نشست شورای امنیت بعد از یک رای گیری که موجب رد دستور کار اول 
در نظر گرفته شده برای این نشست شد، برگزار شد. روسیه این نشست 
را درخواست کرده و اس��تدالل کرد که اوکراین مرزهای دریایی آن را 
نقض کرده است.  در این رای گیری دستور کار پیشنهادی نشست، چهار 
رای مثبت از جانب بولیوی، چین، قزاقستان، روسیه و هفت رای منفی از 
جانب فرانسه، کویت، هلند، لهستان، سوئد، بریتانیا، آمریکا و چهار ممتنع 

از سوی ساحل عاج، گینه استوایی، پرو و اتیوپی دریافت کرد.
دیمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل 

نیز گفت : کشتی های نیروی دریایی اوکراین به صورت غیر قانونی وارد 
اراضی روسیه شدند و به تالش های کشتی های روسی برای هشدار به 
آنها توجهی نکردند. وی تاکید کرد که این دست از اقدامات نقض منشور 
سازمان ملل و هنجارهای بین المللی است. پولیانسکی خاطرنشان کرد 
که رفتار حرفه ای و خویشتندارانه ماموران روسی را که نخواستند جان 
کسی در این حادثه گرفته شود، تحسین می کند. پولیانسکی به اعضای 
شورای امنیت گفت  که کش��تی های اوکراینی  در حال  حاضر در بنادر 

روسیه توقیف بوده و منتظر تحقیق و بازرسی هستند.
در  عین  حال در نشس��ت دومی که در همان روز برگزار شد، والدیمیر 
یلچنکو، نماینده دائم اوکراین در سازمان ملل نیز از جانب کشور خودش 
به شورای امنیت توضیح داده و گفت : آن چه که نماینده روسیه قبل از آن 
مطرح کرد، دروغی آشکار است.   وی گفت  که در ۲5 نوامبر این مناقشه 
زمانی ایجاد شد که یک کشتی گارد ساحلی روسیه به یکی از کشتی های 
اوکراینی در حین انتظار برای  عبور از تنگه کرچ که مابین دریای سیاه و 
دریای آزوف واقع است، کوبید و به آن آسیب زد. نماینده دائم اوکراین در 
سازمان ملل افزود: ویدیوی این حمله در فضای مجازی موجود است 

و اگر آن را تماش��ا کنید به وضوح خواهید دید که کشتی اوکراینی دارد 
برای خودداری از تصادم تالش می کند، در حالی که کشتی روسی عمدا 
دارد حمله انجام می دهد. وی گفت : بعد از این حادثه کشتی های روسیه 
نگذاشتند که دیگر کشتی های اوکراین هیچ گونه حمایتی به عمل آورند 
و کشتی های اوکراینی نتوانستند از تنگه عبور کرده و وارد دریاهای آزاد 
شوند و کشتی های روسی آنها را تعقیب کرده و  مجبور به توقف و  توقیف 
کردند. در همین حال اما  شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین نیز پیشنهاد 
داد تا بع��د از وقوع این رخداد در تنگه کرچ، برای مدت ۳۰ روز در خاک 

اوکراین قانون حکومت نظامی اجرا شود.
پارلمان اوکراین از اجرای قانون حکومت نظامی برای مدت ۳۰ روز در 
مناطق منتخبی از این کشور حمایت کرده است. به گفته منابع، پارلمان 
اوکراین حکومت نظامی در این کشور را با وجود پیشنهاد شورای دفاع 
و امنیت ملی اوکراین برای اجرای 6۰ روزه، تنها برای ۳۰ روز تصویب 
کرده و آن را برای گروهی از مناطق کشور که بیشترین آسیب پذیری را 
در مقابل حمالت احتمالی از جانب روسیه دارند از جمله مناطق مرزی و 

ساحلی در نظر گرفته است.

حکومتنظامییکماههدراوکراینبهدلیلافزایشتنشهاباروسیه
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مصلح بازی با ماشین سازی را 
از دست داد

 پ��س از مصدومیت ش��ایان مصلح این 
بازیکن همچنان تمرین نکرد و با اعالم 
برانکو بازی مقابل ماشین سازی تبریز را 
از دس��ت داد.  مصلح به دلیل کشیدگی 
همس��ترینگ از نوع درجه یک، در بازی 
روز پنج شنبه غایب خواهد بود، اما به نظر 

می رسد در بازی های بعد بتواند تیم پرسپولیس را همراهی کند. 

آغاز رقابت های بین المللی جام شاهد 
 رقابت های بین المللی کشتی جوانان جام 
شاهد از امروز چهارشنبه در سالن غدیر 
ش��هر ارومیه برگزار می شود. مسابقات 
کشتی آزاد این رقابت ها روز چهارشنبه و 
مسابقات کشتی فرنگی روز پنجشنبه و 
به صورت تیم به تی��م و انفرادی برگزار 
می شود که تیم های گرجس��تان، آذربایجان، ارمنستان، سوریه به 
همراه سه تیم از ایران در این مسابقات حضور دارند. »چارلز ویلت« 
داور المپیکی از کشور آفریقای جنوبی نیز به عنوان نماینده اتحادیه 

جهانی کشتی بر این رقابت ها نظارت خواهد داشت.

مدال برنز سهم کونگ فو کار خراسانی
 مسئول سبک کونگ فوی آزاد کشور از 
درخش��ش نماینده خراس��ان شمالی در 
رقابت های جهانی کونگ فوی آزاد خبر 
داد. داری��وش نظ��ر زاده گف��ت: عل��ی 
کوهس��تانی در وزن منفی 65 کیلوگرم 
توانست گردن آویز برنز این رقابت های 
جهانی را به خود اختصاص دهد. به گفت��ه وی رقابت های جهانی 
کونگ فو آزاد به میزبانی آذربایجان برگزار ش��د و نماینده خراسان 
ش��مالی توانست در دیدار نخست حریف پاکستانی را با نتیجه قابل 
قبولی از پیش رو بردارد و در دیدار با حریف ترکیه نیز با اختالف اندک 
مغلوب ش��ده و به مدال برنز بس��نده کند. وی به سطح باالی این 
رقابت ها اشاره و آمادگی باالی کونگ فو کاران برای کسب عنوان 

را از نکات حائز اهمیت این رقابت ها عنوان کرد.

تهرانی سرپرست دبیری 
فدراسیون شطرنج شد

 با حک��م رییس فدراس��یون ش��طرنج 
سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب 
 ش��د. طی حکم��ی از س��وی مه��رداد 
پهلوان زاده رییس فدراس��یون شطرنج، 
افشین تهرانی به عنوان سرپرست دبیری 
این فدراس��یون انتخاب ش��د. تهرانی از 
سال 1377 در فدراسیون شطرنج به عنوان مسئول کمیته آموزش، 
مسئول کمیته مربیان، مدیرتیم های ملی در رده های مختلف، مربی 
 Fide( و داور فدراس��یون جهان��ی )Fide Trainer( فی��ده
Arbiter( مشغول به کار بوده است. پیش از این شهره بیات دبیری 
این فدراسیون را به عهده داشت که به دالیل نامعلوم از این سمت 

استعفا کرد.

ورزش داخلی
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جدال سرنوشت ساز بلندقامتان 
در غیاب تعیین کننده ترین بازیکنان

تیم ملی بسکتبال ایران در 
گــــروه
ش�رایطی جمعه به مصاف ورزشی

تی�م ملی اس�ترالیا یکی از 
بس�کتبال  بهترین ه�ای 
جه�ان، م�ی رود ک�ه در چند وقت گذش�ته 
حواشی بس�یاری داشته است، با این وجود 
اما مسئوالن این تیم امیدوارهستند بتوانند 
نتیجه قابل قبولی در پنجره پنجم مسابقات 

انتخابی جام جهانی به دست آورند.

 غیب تعیین کننده ترین بازیکنان 
در حالی تیم ملی بس��کتبال به استقبال نخستین 
رقابت خود در پنجره پنجم مسابقات انتخابی جام 
جهانی می رود که به اعتقاد برخی از صاحب نظران 

متفاوت ترین ترکیب بازیکنان را تجربه می کند.
به عنوان مثال قاس��م کیانی، کارشناس بسکتبال 
معتقد اس��ت؛  این تیم ترکیب کامل نیست و چند 
نف��ر از تعیین کننده ترین بازیکن��ان در آن حضور 
ندارند. ح��دادی در یک دهه اخی��ر تأثیرگذارترین 
بازیکن ایران بوده اس��ت، اما در این مسابقه حضور 

نخواهد داشت.
 به ط��ور نمونه حامد حدادی و نیکخ��واه بهرامی با 
وجود اینکه نام آنها در فهرست اردونشینان بود ولی، 
در تمرینات شرکت نکردند. از سوی دیگر ارسالن 
کاظمی اصال به اردوی آماده س��ازی دعوت نشد. 
این در حالی اس��ت که بازی ه��ای پیش رو یکی از 
حس��اس ترین و سرنوشت س��ازترین مراحل این 

رقابت ها برای تیم ملی بسکتبال ایران است. 

 رقابت با یکی از بهترین های بسکتبال
اگرچه بلندقامتان کشور تاکنون توانسته اند، 6 دیدار 
از مجموع هشت رقابت خود در مسابقات انتخابی 
جام جهانی با پیروزی پشت سربگذارند، با این وجود 

اما به زودی تیم ملی کش��ورمان بازی سختی را در 
مقابل حریف استرالیایی خود پیش رو دارد، زیرا که 
این کشور، جزو بهترین های بسکتبال جهان است. 
 NBA اگرچه ش��اید بازیکنان اس��ترالیایی که در
شاغل هستند، نتوانند در رقابت پیش رو شرکت کنند، 
اما دیگر بسکتبالیست های استرالیایی را هم نباید 
دس��ت کم گرفت. موضوعی که رامین طباطبایی، 
رییس فدراسیون بس��کتبال نیز به آن اشاره کرده 
است، دیگر اینکه این کشور لیگ بسیار قوی دارد و  

در کل بسکتبال استرالیا از آسیا خیلی باالتر است. 

 بازیکن مصدوم نداریم
از س��وی دیگر اما کیانی  در مورد ش��رایط تیم ملی 
بس��کتبال برای دیدار با اس��ترالیا در پنجره پنجم 
انتخابی جام جهانی بسکتبال براین باور است که به 
همان اندازه که اس��ترالیا برای صعود و صدرنشینی 
شانس باالیی دارد، به همان نسبت شانس تیم ملی 
کشورمان کمتر اس��ت، ضمن اینکه باخت مقابل 
ژاپن و عراق وضعیت ما را یک مقدار بد کرده است. 
البته مسعود قاسمی، سرپرست تیم ملی بسکتبال به 
نتیجه رقابت های پیش رو برخالف کیایی خوش بین 

اس��ت و در این باره گفته است که خوشبختانه ملی 
پوشان همگی در صحت و س��المت کامل به سر 
می برند. مصدومیتی متوجه هیچ یک از آنها نیست. 
بازیکنان با انگیزه و کامال سرحال، آماده دیدارهای 

رسمی پیش رو هستند.

 پای مشکالت مالی هم در میان است
در ای��ن میان ام��ا دغدغه های دیگ��ری نیز وچود 
دارد، اینکه مشکالت مالی موجب شده تا تیم ملی 
بسکتبال بدون مربی بدنس��از و ماساژور راهی این 
رقابت ها شود، مسئول تدارکات تیم نیز یکی دیگر از 
افرادی است که نام وی به دلیل کمبود منابع مالی از 
فهرست اسامی اعزامی به این دوره از رقابت ها خط 
خورد. هرچند که رییس فدراسیون بسکتبال، تاکید 
دارد که این فدراسیون برای هر اعزام و در زمینه های 
مختلف باید همه موارد را در نظر بگیرد و با توجه به 
شرایط اقتصادی حال حاضر، مدیریت هزینه داشته 
باش��د. قاعدتا برای انجام فقط دو ب��ازی ضرورت 
زیادی به همراه داش��تن بدنساز نبود، ضمن اینکه 
در کنار تیم فیزیوتراپی حضور دارد که در موقع لزوم 
می تواند کار ماس��اژ را هم برای ریکاوری بازیکنان 

انجام دهد. از س��وی دیگر تیم ملی بسکتبال برای 
بازی های آسیایی هم ماساژور نداشت.

 تمرکز بر دیدار با فیلیپین
از این م��وارد که بگذریم، به اعتق��اد کیانی اگرچه 
شانس پیروزی  بسکتبالیت های کشورمان مقابل 
استرالیا کم است، اما باید تمام تمرکز ما برای دیدار با 
فیلیپین باید باشد. به عبارتی باید تمام توانمان را برای 
بازی با فیلیپین بگذاریم. با این وجود نباید فراموش 
کرد که فیلیپین ه��م در خانه بازی می کند و هم 
20 هزار تماشاگر در این بازی دارد. طباطبایی نیز 
اگرچه به این نکته تاکید دارد که ما توانس��ته ایم 
فیلیپین را در تهران شکست دهیم، ولی به نوعی 
ب��ا کیانی موافق اس��ت، اما براین باور اس��ت که 
وضعی��ت فیلیپین برای دی��دار 12 آذر با توجه به 
اینکه میزبان نیز خواهد بود، بسیار متفاوت است، 
زیرا از بازیکنان به مرات��ب بهتری بهره می برد. 
بنابراین تیم ایران برای تک��رار نتیجه تهران به 
اتحاد و همدلی خیلی بیش��تری نیاز دارد.  این در 
حالی است که تیم ملی بسکتبال فیلیپین که خود 
را برای حضور در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی 
آماده می کند، در دیدارهای دوس��تانه و آماده سازی 
نتوانسته نتایج خوبی بگیرد، با این وجود اما سرمربی 
این تیم امیدوار است شرایط تیمش به زودی بهبود 
پیدا کند. به هرحال مسئوالن بسکتبال کشور بر این 
عقیده هستند که بازیکنان جایگزین تیم ملی نه تنها 
بسیار آماده و با انگیزه هستند، بلکه هیچ کم و کسری 
از نظر فنی ندارند. براین اساس امید می رود، فضای 
تیم ملی به شکلی مدیریت شود که همه بازیکنان 
نخبه فرصت خودنمایی و قرار گرقتن در ترکیب تیم 
ملی را عادالنه و منصفانه داشته باشند و دردو بازی 
پیش رو بتوانند به خوبی عمل کنند و نتیجه را به نفع 

کشورمان رقم زنند.

ورزش جهان

جنگجویان در آستانه بازگشت 
به صدر جدول

گلدن اسیت وریرز در رقابت های روز گذشته لیگ بسکتبال NBA موفق 
شد از سد اورالندو بگذرد. تیم بس��کتبال گلدن استیت وریرز که همچنان 
اس��تفن کری س��تاره خود را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد به مصاف 
اورالندو مجیک رفت و با درخشش کوین دورانت موفق شد حریف خود را 
116 بر 110 از پیش رو بردارد و به صدر جدول نزدیکتر ش��ود. در این بازی 
دورانت و تامس��ون به ترتیب با 49 و 29 امتیاز س��تاره های گلدن استیت و 

بازی بودند.

بازگشت ستاره تنیس جهان به میادین
س��تاره تنیس جهان از هفته آینده تمرینات خود را پس��ی از عملی جراحی  
آغاز می کند. رافائل نادال اسپانیایی ستاره 30 ساله تنیس جهان که مدتی 
پیش عمل جراحی روی استخوان پایش انجام داده بود، پس از بهبودی از 
هفت��ه آینده تمرینات خود را آغاز می کند. تونی نادال عموی رافائل و مربی 
سابقش در مورد وضعیت وی گفت: رافائل ابتدای ماه نوامبر عمل جراحی 
روی استخوان پایش انجام داد و پس از بهبودی قرار است از 4 یا 5 دسامبر 

تمرینات آماده سازی خود را آغاز کند. 

کسب سهمیه سخت 
در المپیک 2020 توکیو

با تصمیم کمیته بین المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی در هر وزن تنها 
16 کش��تی گیر می توانند در بازی های المپیک 2020 توکیو شرکت کنند. 
در نظر گرفتن 16 نفر برای هر وزن رقابت های کشتی المپیک توکیو شانس 
حضور کشتی گیران مدعی را نسبت به المپیک ریو حدود 20 درصد کاهش 
 داده است. رقابت های کش��تی آزاد، فرنگی و زنان المپیک در هر رشته در 
6 وزن برگزار می شود و اتحادیه جهانی کشتی مسابقات قهرمانی جهان در 
سال 2019 میالدی در قزاقستان را به عنوان مرحله اول گزینشی المپیک 

در نظر گرفته است. 

محرومیت مادام العمر بازیکن کره جنوبی
جانگ هاگ یونک، مدافع پیش��ین تیم ملی کره جنوبی، ب��ه جرم تبانی با 
محرومیت��ی مادام العمر از س��وی اتحادیه فوتبال کره جنوبی مواجه ش��د. 
جانگ هاگ یونک که در سال 2017 اعالم بازنشستگی کرد، در ماه سپتامبر 
بازداشت و به 10 ماه زندان محکوم شده بود. با محرومیت جدیدی که اتحادیه 
فوتبال کره جنوبی در نظر گرفته، مدافع پیشین تیم ملی کره پس از آزادی 

از زندان دیگر حق شرکت در هیچ گونه فعالیت مرتبط با فوتبال را ندارد.

آگهی

آگهی مناقصه عمومی فضای سبز شهری بخش1و2 شهر قوچان )نوبت اول(

شهرداری قوچان در نظر دارد به استناد ماده 13 قانون آیین نامه مالی شهرداری ها  نگهداري فضاي 
حقوقی  شرکتهای  به  حجمی  صورت  به  و  عمومی  مناقصه  طریق  از  را  خود  1و2  بخش  شهری  سبز 
واجد شرایط که حداقل دارای رتبه 6 گواهینامه تایید صالحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی و 
پشتیبانی، فنی و مهندسی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند, واگذار نماید. لذا کلیه 
شرکتهای حقوقی واجد شرایط می توانند با مراجعه به حوزه معاونت خدمات شهری واقع در خیابان 

شهید باهنر نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
قیمت پایه شرکت در مناقصه نگهداري فضاي سبز شهری بخش1 : 10,099,657,950 ریال سالیانه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نگهداري فضاي سبز شهری بخش 1 : 510,000,000 ریال
قیمت پایه شرکت در مناقصه نگهداري فضاي سبز شهری بخش2 : 9,156,343,620 ریال سالیانه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نگهداري فضاي سبز شهری بخش 2 : 460،000،000 ریال
زمان دریافت اسناد: 97/09/07 لغایت ساعت 14 مورخ 97/09/17

زمان و محل تحویل اسناد : از تاریخ 97/09/18 الی ساعت 14 مورخه 97/09/27- دبیرخانه شهرداری 
قوچان 

زمان و مکان بازگشایی پاکات : دفتر شهردار قوچان ساعت 10 مورخ 97/09/28
تلفن پاسخگو : 05147225129

روابط عمومی شهرداری قوچان

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 فرارسیدن پنجم آذرماه، سالروز صدور فرمان تاریخی و راهبردی معمار کبیر انقالب 
اسالمی حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر تشکیل “بسیج مستضعفین” را به آحاد 
ملت انقالبی و والیتمدار ایران به ویژه بس��یجیان حماس��ه ساز و سلحشور تبریک 

عرض می نمایم.
 بی شک اراده و تدبیر حکیمانه امام راحل)ره( در پی ریزی شجره طیبه بسیج؛ اقدامی 
هوشمندانه و ژرف در پاسخ به نیازهای انقالب و کشور بود که از همان ابتدا، ظهور 
قدرت بزرگ و سرنوشت سازی از بطن انقالب و مردم برای استحکام بخشی به نظام 

نوپا و ایجاد دژ تسخیرناپذیر دفاعی جمهوری اسالمی برابر نظام سلطه و قدرت های 
استکباری را نوید بخشید.

بسیج به گواه حافظه تاریخی ملت ایران و کارنامه درخشان و الهام بخش خود طی ۳۹ 
سال گذشته، حضور بالنده، مقتدر و مخلصانه خود در صحنه های حساس و تعیین 
کننده را نماد اقتدار، عظمت و بصیرت ملی و ضامن پیش روندگی انقالب و میهن 
اسالمی قرار داده است که هشت سال دفاع مقدس و مجاهدت های سترگ و صادقانه 
پس از آن در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاس��ی، علمی و به ویژه در 

عرصه سازندگی، محرومیت زدایی و مردم یاری، تبلور معنادار آن به شمار می رود.
 معجزه بس��یج به پشتوانه فرهنگ و تفکر عاش��ورایی خود امروز فراتر از جغرافیای 
کش��ور در جبهه مقاومت اسالمی منطقه است و با تغییر معادالت و موازنه به نفع 
جبهه ضد صهیونیستی و مقاومت ضد سلطه، امت اسالمی را به دروازه های تمدن 
نوین اسالمی رهنمون و افول قدرت های استکباری و فروپاشی سیطره جویی امریکا 

و متحدان منطقه ای و فرامنطقه کاخ سفید را مژده می دهد.
 در روزهای پر شور و شوق جشن میالد پیامبر اعظم)ص( و فرخنده زادروز امام جعفر 
صادق)ع(، یاد و خاطره بنیانگذار بسیج حضرت روح اهلل)ره( و مقام شامخ شهیدان، 
آزادگان و ایثارگران حماسه ساز و مظلوم بسیجی از سنگرهای دفاع مقدس تا جبهه 
مقاومت اسالمی و دفاع از حرم را گرامی می دارم و همراه و هم نوا با آحاد مدیران و 
کارکنان بانک انصار از خدای سبحان طلب می کنم ملت بسیجی ما را تحت عنایات 
و الطاف خاصه حضرت ولی عصر)عج( و منویات و رهنمودهای نورانی ولی فقیه زمان 
مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا امام خامنه ای عزیز)مدظله العالی( قدردان 
عطیه الهی بسیج قرار دهد و با استجابت دعای امام به عرش پیوسته انقالب، همه ما 

را با بسیجی های مخلص و بی ادعا محشور فرماید.

 آیت اهلل ابراهیمی- مدیرعامل بانک انصار

عضو هیات مدیره و معاون شعب بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه شعب بانک 
ها اولین حلقه اتصال مشتریان با بانک هستند، گفت: بانک ملی ایران به عنوان 
یکی از پیشگامان صنعت بانکداری همواره مورد اقبال اقشار مختلف مردم بوده 
و در کن��ار عرق ملی و تعصب مردم به اس��تفاده از خدم��ات بانک های ایرانی، 
رفتارهای ممتاز مدیران و کارکنان بانک با مش��تریان نیز نقش چشمگیری در 
این موضوع داشته است. برات کریمی در گفت و گو با روابط عمومی بانک ملی 
ایران با بیان اینکه مردم، کارکنان این بانک را امین خود دانسته و در بسیاری 
از مس��ائل خود به عنوان افرادی کاردان و دلس��وز با آنها مش��ورت می کنند، 
افزود: دقت و نظم و س��رعت عمل در انجام امور مش��تریان، تحمل فشار کاری 
توام با حس��ن خلق در مواجه با خواس��ته های مش��تریان، ابتکار عمل در ارائه 
محصوالت و خدمات مورد نیازکس��ب و کارها در سطح داخلی و بین المللی و 
تسهیل تعامالت تجاری آنها از جمله اقدامات زمینه ساز این جایگاه برای بانک 
ملی ایران و کارکنان آن در جامعه بوده است.وی با تاکید بر اینکه مشتری در 
بانک ملی ایران همواره محور اصلی فعالیت های مدیران و کارکنان است، اظهار 
کرد: آس��ودگی خیال مشتری و رضایتمندی وی،  هدف نهایی برنامه ریزی ها 

و تالش های مدیریت بانک است. 
ضم��ن اینکه توجه کارکنان به نیازها و خواس��ته های مش��تریان در تعامالت 
روزانه و لزوم پاس��خگویی ش��فاف، ب��ه موقع و کامل به آنه��ا و همچنین دقت 
نظر در ارتقای س��طح رفتاری کارکنان در ش��عب بانک، دغدغه خاطر و مورد 
تاکید همیشگی مدیریت عالی بانک است. به گفته این عضو هیات مدیره بانک 
ملی ایران، راه اندازی س��امانه تکریم ارباب رجوع در ش��عب بانک و نظرسنجی 
از مش��تریان، برگزاری دوره ه��ای آموزش رفتاری و مش��تری مداری، تدوین 
منشور اخالقی با تاکید بر مس��ئولیت پذیری، تکریم مشتریان، سرعت و دقت 
در ارائه خدمات، آراس��تگی کارکنان، ضرورت کس��ب رضایت مش��تری و الزام 

کارکنان به رعایت آن، توجه به نقش نیروی انس��انی و افزایش امکانات رفاهی، 
خدمات درمانی، طرح های تش��ویقی، امنیت ش��غلی و ... برای حفظ و صیانت 
از جس��م و روح کارکنان، انجام نظر سنجی های دوره ای از مشتریان در قالب 
طرح های س��نجش افکار و بررسی مستمر و دقیق نیازها و خواسته های آنها، 
رس��یدگی س��ریع واحد های بازرس��ی در ادارات ام��ور و اداره کل مربوطه به 
شکایات مش��تریان، طراحی فضای عمومی و سالن مشتریان شعب متناسب با 
شان آن ها، راه اندازی واحد اکانت آفیسر، CRM و ... برخی از اقداماتی است 
که بانک به منظور ارج نهادن به مقام مش��تریان انجام می ش��ود.کریمی بیان 
کرد: در مقوله نیروی انسانی نیز، بانک ملی ایران با اعتقاد به اینکه دارایی های 
ثابت به هیچ عنوان ضامن موفقیت س��ازمان نبوده، بلکه س��رمایه های فکری 
موثر و نیروی انس��انی کارا و کارآمد، مهمترین رکن و س��رمایه برای رش��د و 
توسعه بانک هستند، اقدام به برنامه ریزی جهت افزایش توانمندی ها و انگیزه 

کارکنان کرده است.
وی تاکید کرد: بر این اس��اس سعی ش��د تا نیازهای مبتنی بر امکانات رفاهی 
و خدمات درمانی، طرح های تش��ویقی، تناس��ب و طراحی شغل)غنی سازی و 
توسعه شغل(، فراهم کردن زمینه رشد و پیشرفت کارکنان، آموزش و مواردی 
از این قبیل مجدداً مورد بررس��ی و در صورت نیاز اصالح ش��وند. از سوی دیگر 
ب��ا توجه به اینکه کارکنان ش��عب به عنوان جبه��ه اول کاری بانک در ارتباط 
مس��تقیم با مشتریان هستند، تمهیداتی برای افزایش مهارت های ارتباطی در 
مواجهه با مش��تریان و معرفی و ارائه خدمات با اس��تفاده از طرح های آموزش 
حین خدمت، اندیش��یده ش��ده یا در حال اجراس��ت.کریمی خاطر نشان کرد: 
بدیهی اس��ت نتایج حاصل از این برنامه ها ضمن افزایش رضایت مش��تریان و 
ارتقای جایگاه رفیع بانک، موجب افزایش س��رانه درآمد ش��عب و سرانه درآمد 

عملیاتی بانک خواهد شد.

مدیر ش��عب منطقه بوشهر گفت: بانک سپه برای کمک به تحقق اهداف اقتصادی 
دولت مبنی بر رشد تولید و اقتصادی ۳ هزار و 400 میلیارد ریال تسهیالت به بخش 
های مختلف اقتصادی اس��تان بوشهر در نیمه نخست سال جاری پرداخت کرد. به 
گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک سپه، فاضل کاویانی ضمن اعالم خبر فوق افزود: 
پرداخت تسهیالت بانک س��په به فعاالن اقتصادی در نیمه نخست سال جاری در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 15 درصد رشد نشان می دهد. وی تصریح 
کرد: از مبلغ کل تسهیالت پرداختی بانک سپه در استان بوشهر در نیمه نخست سال 
جاری هزار و 4۳0 میلیارد ریال آن به بخش بازرگانی و خدمات، 570 میلیارد ریال 
به بخش مسکن و ساختمان و 250 میلیارد ریال آن به بخش های صنعت، معدن 
و کش��اورزی اختصاص یافته اس��ت. مدیر استان بوشهر با تاکید بر اهمیت افزایش 
منابع و تأثیر آن بر باال رفتن توان تسهیالت دهی بانک برای کمک به تولید، تصریح 
کرد: منابع بانک سپه در استان بوشهر از مبلغ 7 هزار و 400 میلیارد ریال در پایان 
شهریور سال گذشته به بیش از 10 هزار و 700 میلیارد ریال در نیمه نخست سال 
جاری رس��ید. کاویانی به حاکمیت انضباط مالی و رعایت مقررات بانک مرکزی در 
بانک سپه به ویژه در مورد نرخ سپرده ها اشاره کرد و گفت: منابع بانک سپه در استان 
بوشهر در شهریورماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 45 درصد رشد 
داشت و منطقه بوشهر در این زمینه بعد از تهران رتبه دوم را بین سایر مناطق بانک 
سپه به خود اختصاص داد. وی اظهار داشت: بانک سپه در راستای کمک به تحقق 
برنامه های دولت مبن��ی بر حمایت از تولید داخل و کمک به افزایش قدرت خرید 
اقشار کم درآمد اقدام به طراحی کارت اعتباری کرد و در استان بوشهر تاکنون بیش 
از 600 میلیارد ریال کارت اعتباری توسط این بانک صادرشده است. وی به عملکرد 
مطلوب بانک سپه در اجرای طرح ضربتی تسهیالت ازدواج اشاره کرد و افزود: این 
بانک 525 فقره تس��هیالت ازدواج از شهریورماه ۹6 تا پایان شهریورماه سال جاری 

در اس��تان بوشهر پرداخت کرده اس��ت. مدیر شعب منطقه بوشهر ضمن تأکید به 
ضرورت حمایت از تولید و اشتغال، خاطرنشان کرد: بانک سپه برای کمک به تولید 
و اشتغال در استان بوشهر، از طرح های مولد بخش های مختلف اقتصادی حمایت 
و 218 میلیارد ریال تسهیالت به بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت کرده است. 
وی افزود: از کل تسهیالت پرداختی به بنگاههای کوچک و متوسط در استان بوشهر 
22 میلیارد ریال آن از محل صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده است. کاویانی در 
زمینه پرداخت تسهیالت به اقشار آسیب پذیر استان بوشهر گفت: میزان تسهیالت 
پرداختی بانک سپه به اقشار آسیب پذیر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( 
و سازمان بهزیستی در استان بوشهر در نیمه نخست سال جاری 1۳ میلیارد ریال 
بود و به سبب این عملکرد مطلوب مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 

بوشهر از بانک سپه قدردانی کرد.
مدیر شعب منطقه بوشهر در زمینه پرداخت تسهیالت بهسازی و نوسازی مسکن 
روستایی در استان اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری 81 مسکن روستایی 

با تسهیالت 12 میلیارد ریالی بانک سپه در استان بوشهر بهسازی و نوسازی شد.
کاویانی خاطر نش��ان کرد: بانک سپه در دوازده ماه اخیر مبلغ 21 میلیارد ریال در 
بخش مس��کن خانواده شهدا و ایثارگران و مبلغ 7 میلیارد ریال جهت اشتغال این 

قشر اختصاص داده است.
مدیر شعب منطقه بوشهر ضمن اشاره به موفقیت های بانک سپه در کمک به اجرای 
طرح های مختلف حوزه کش��اورزی نظیر، پروژه خرید تضمینی گندم، خاطر نشان 
کرد: وزارت جهاد کش��اورزی برای مدیریت، کنترل و حذف واسطه گری به منظور 
واقعی کردن قیمت آرد و نان مصرفی از بانک س��په درخواست همکاری کرد و این 
بانک هم بر اساس قرارداد با شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی اقدام به راه اندازی 

سامانه خرید آرد یارانه ای کرد.

پیام مدیرعامل بانک انصار به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج انجام اقدامات مشتری محور در شعب بانک ملی ایران

مدیر شعب بانک سپه  بوشهر تشریح کرد

پرداخت 3400 میلیارد ریال تسهیالت به فعاالن اقتصادی


